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1. D e e r u p ti v e M as s e r v e d S o r t h at. 

Bornholms sydvestlige Hjørnes Kystland fra Hasle til 

Sosa er en flad S lette, hvis Overflades J evn hed kun lider 
faa og ubetydelige Afbrydelser ved enkelte Smaahøie og 
nogle Da lstrog, der efterhaanden ere udgravede af de Vande, 
som her have søgt ud til Havet siden Landet blev hævet 
op over samme i en, geologisk talt, nær Fortid. Denne 
Egns Overflade viser ingen Mærker af voldsomme plutoniske 
ell er vulkanske Forstyrrelser; tværtimod synes dens Jevnhed 
at antyde, at her altid har hersket Ro i Jordskorpen, hvis 
øvre Dee I, 11Daggrunden", dannes af Glacialformationens 
Rullesteensleer, dækket af overskyllet, og endelig, nærmest 
Kysten, af til fyget Sand; og dog er dette ikke saa: Trænge 

vi ned gjennem denne ringe Daggruncl, der kun er aldeles 
overfladisk, ligesom det paa et Gulv udstrøede Sand, da 
faae vi Syn for Sageu, at her har i Fortiden virket mægtige 

Kræfter, der have trykket Undergrundens gamle, oprindelig 
vandrette Lag ned i omvæltede Stillinger, 

Jeg skal dog i det Følgende kun forbigaaende bernre 
Leiringsforholdene, men derimod give en Beskrivelse af de 
krystallinske MassC'r i Sorthat- og Bagaasy;;temet. 

Sorthatsystemet i den bornholmske Kul formation, Jura, 
ligger knap tre Fjerdingvei norden for Ronne, mellem Bly-
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kobbeaa og Bagaa; dog naaer det ikke denne Aa, medens 

det overskjæres af hiin. Systemets Lag bestaae i den nedre 
(bekjendte) Dee! af jernholdigt Conglomerat, af jernholdigt 
guult og grønligt Sand og hvidt Sand, af Jernsteen-Sphæro
sidHit o. l. og løs Sandsteen ; den øvre Dee! af Leerskifer, 

Leer, hvidt og graat Sand med store Straalkiiskugler, og af 
Kulrænder (Kullag), hvis Antal mindst er Jfi, og hvoraf kun 
5 eller 6 Rænder paa ~ til 1 Meters Mægtighed bearbeides, 
fort iuen 1) i en Dyude af indtil 165 Fod under Jordens Over

f111de, el ler ca. 136 Fod under Havets Niveau. 
Denne Kulformation er (<liscordant) dækket af Rulle

stc•ensleer og Sand med en Mægtighed fra 2 til 8 Metre; 
den ringeste Mægtighed er ved Stranden, og indad tiltager 

især Rullesteensleret, hvis underste Deel pie i er at være et 

Lag af rullede Stene, 2-3 Pund vægtige, som over de 
jernholdige Lag gjerne ere sammenkittede med Jernilte. Over 
H,u llesteensleret og Sandet er et tyndt Lag Flyvesand . 

Strygningsretningen er i Gjennemsnit NNV og SSO, 
men i den sydlige Deel mere sydlig, og i den nordlige mere 
Yest lig; Faldet er meget betydeligt, lidt uregelmæssigt, og 
varierer mellem 45° og 70°, ja endog 80" ~), med et Miu

delfald af omtrent 55° indacj mod Landet; det er større i 
den sydlige end i den nordl ige Deel, ligesom noget større 

inderst end yderst. 
Mod Nord afbrydes Syst emet ved et Spring med øst

vestlig Retning, og adskilles derved fra Bagaasystemet, hvis 
Strygning er omtrent SV og NO, med Fald indad fra en 
gu yderst til en 19" inderst, og længere inde sandsynligviis 
mere; Lagene bestaae af hvidt og sort Sand, kalkholdig 
Kanlinsandsteen, graat og sort Leer og mindst 8 Kulrænder, 
hvoraf den ene, Femalensranden, har 10 Fods Mægtighecl, 
dog fordeelt paa 5 Rænder med tynde Mellemlag. Kullene 
ere svagere end Sorthatsystemets Kul; de ere heller ikke i 

I) Værkets Drift er senere ophort. 
2 ) Jeg har en g-rundet Formodning om, at Faldet synker nocl til 

henimod 0° i den nordvestlig,te Deel, alt,aa ude paa Sorthatrcv. 
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lang Tid blevue bearbeidede, deel;, fordi Grunden er vandrig, 
og deels fordi den er usikker. 

Saadanne Leiringsforhold og saa store Faldvinkler kunne 
nu ikke godt tænkes uden betydelige Dislocationer, men her
ved føres Tanken næsten uvilkaarlig ]~en til eruptive Masser, 
om end saadaime langtfra ere nødvendige til at forklare det 
hele Phænomen. Bjergbygningsværkerne ·i Sorthat have dog 
aldrig truffet saadanne Masser; da Grev vVedels Skakt blev 
gravet, for omtrent 30 Aar siden, i den østlige Dee!, skal 
man være stødt paa uordentlige Masser med store Rullestene. 
Da mine Undersøgelser for fire Aar siden traf til at falde i 
Blykobbeaaens Lcie, stødte jeg der, ved det paa Kortet B 
med 10 mærkede Sted, paa kaolinholelige Granitgruusmasser, 
hvilket for mig mærkelige Fund foranledigede ~ig til en 
gjennemgaaende Undersøgelse af Terrainet ved Gravninger og 
Boringer, I1vorved disse krystallinske Masser fandtes at have 
den paa Korttegningerne angivne Udbredelse. Jeg gaaer nu 
over til en nærmere Beskrivelse af de iagtt_agne Forhold. 

BLYKOBBEAAENS PARTI. 

Kortet B. 

1. Det østligst iagttagne Sted; ¼ .Meter under Aaens 
Bund, dækket af graat Rullesteensleer, ligger blaat Leer med 
Granitgruus, hvori valnødstore Stykker af Feldspath, lig den 
ved Broen, Nummer 22. Leret br_nser kun lidt med Saltsyre. 

2. IIvidt og blaat Leer med Granitgruus. 
3. Grønsteen; Vægtfylde = 2,68. For Blæserøret 

smelter den let, til sort Glas; bruser temmelig stærkt med 
Saltsyre; er i alle Retninger gjennemtrukken af tynde Kall,
spathaarer. Den slebne Flade viser en graalig mørkegrøn 
Grnnd, hvori ere 0,3cm. lange, hvide Pletter. 

4. Grønsteen, porphyragtig; Vf. = 2,60. For Blæse
røret smelter den til sort Glas; bruser kun lidt med Salt
syre; Kalkspathaarer ere ikke kje.ndelige. Den slebne Flade 
viser en mørkegrøn Bund, hvori 0,5cm. lange, hvide P_letter, 
der gaae over i lysegrønne, svagt gjennemsigtige Partier, og 
endvidere er der graagrønne, jordagtige Pletter. De lyse-

3* 
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grønne Partier have IIaardhed omtrent 6, de hvide og matte 
ere lidt blodere; de smelte vanskeligt, angribes ikke kjen
delig af Saltsyre, og synes at være tavleformige Krystaller; 
form odentlig _er det Oligoklas eller Labrador og Saussurit. 
De mørkegrønne Partier have Haardhed 4-5; de smelte t il 
sort Glas og angribes af Saltsyre (Diallag). De graagrønne 
Partier ere jordagtige (Grønjord). 

5. Grønsteen, serpentinagtig; Vf. = 2,68. For Blæse
røret smelter den let, til sort Glas; bruser meget stærkt med 
Saltsyr e; er stærkt gjennemtrukken af kvartsholdige Kalk
spathaarer, fra papirstynde indtil 1,5cm. tykke. Den slebne 
Flade viser en graalig mørkegrøn Grund, med hvide Pletter 
af 0,4 cm. Længde, og hvide Striber af Kalkspath. Steen
arten er meget mør og gjennemridset og henfalder under 
Hammeren til polyedriske Stykker , der have blanke, furede, 
krumme Flader af mørkegrøn Farve af Serpentin. - Gnid
ningsflader ( Quetschflachen). 

6. Grønsteen; Vf. = 2,67. For Blæserøret som fore
gaaende; bruser stærkt med Saltsyre. Den slebne Flade 
viser en stærk mørkegrøn Bund, med lysegronne, svagt gjen
nemsigtige Partier, og med h vide, matte Pletter af 0,5 cm. 

L ængde, samt nogle graagrønne, bløde Partier. Enkelte tynde 
Kalkspathaarer og lidt Svovlkiis. 

7. Grensteen; Vf. = 2,60. For Blæserøret som fore
gaaende; bruser stærkt med Saltsyre. Den slebne Flade er 
mere graagrøn, har flere hvide el ler lysegrønne Partier, og 
desuden endeel røde; Feldspathen tiltager her; Kalkspath
aarer bemærkes ikke. Steenarten er meget mør og endeel 
blandet med L eer, der indeholder ca. 74g skarpt Gruns af 
rødlig Feldspatb (Orthoklas ?) og mørkegrønne Korn ; dette 
Leer smelter til sort Glas og bruser endeel med Saltsyre. 

8. Grensteen; Vf. = 2,55. For Blæserøret omtrent 
som foregaaende; bruser lidt med Saltsyre. Den slebne Flade 
har en graagrøn Grund, hvori en stor Mængde gronlig og 
rødlig hvide Partier. Feldspathen tiltager stærkt her. Kalk
spathaarer kjendes neppe. Steenarten er mør og nær Dagen 
næsten alene blaat L eer med skarpt Gruus. 
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9. Granitgruus i blaat Leer; formodentlig forvittret 

Grønsteen i Overgang til Granit. 
Strækningen 3 til 8, med en horizontal Brede af ca. 

5 Metre, er en serpentinagtig Grønsteen (Gab bro) og ved 5 
stærkt gjennemtrukken af Kalkspa.thaarer; ved 4 og 5 er 
den mindst forvittret, medens Forvittringen tiltager til begge 
Sider, og Massen fremtræder som en blaalig, gruset Leerart, 
optager mere Feldspath og gaaer over til en granitagtig 
Steen. Vægtfylden, der er størst ved 5, aftager mod Vest, 
og synker ved 8 ned til 2,55, en Vægtfylde, der endog er 

noget ringe for en Granit. 
:F'or at undersøge Forholdet dybere nede, gik j eg ved 5 

ned med en Skakt til 4 Metres Dybde i Bjergarteµ, der ikke 

forandrede sig kjendelig. 
10. Granitagtig Masse i temmelig forvittret Tilstand. 

Ved a er den en mør Steen med endeel Kaolin, hvorve(j. den 
bliver hvid; den indeholder rød Feldspath og hvid Kvarts og 
bruser endeel med Saltsyre; - b er næsten alene kjødrød, 
frisk Feldspath , med nogen hvid Kvarts og lidt af et leer
agtigt, blaagrønt Mineral; bruser noget med Saltsyre; - c er 
blaaspættet, gruset Leer, der indeholder 70* skarpkantet 
Gruus, med Korn fra 0,1 til 1 cm. af kjødrød Feldspath og 
hvid Kvarts; Magneten tiltrækker et enkelt Korn, rimeligviis 
Titanjern; bruser svagt med Saltsyre og smelter for Blæse

røret til mørkt Glas. 
Ved b findes indskudt i Steenmassen to Lag rødbruunt 

Leer med ca. 45° Fald mod Øst, og af 5 til 6 cm. Tykkelse; 
Leret indeholder 50 3 afrundede Korn, indtil 0,5cm. store, af 

Feldspath og Kvarts. 
Masserne a, b og c, med en horizontal Brede af ca. 

5,5 Metre, staae omtrent 0,3 M. over Aaens Vandstand om 
Sommeren; de stryge N 2° 0 og dækkes i Skrænten af graat 
Rullesteensleer, iudtil 5 M., og derover af Sand indtil 2 M. 

11. 1~. 13. Hvide, blaaplettede Granitgruusmasser, der 
ligne en forvittret Gneis, hvor de blaae Pletter hidrøre fra 
glimmeragtige, blaae Blade. Bruse endeel med Saltsyre og 
og smelte vanskelig for Blæserøret, til lyst Glas. Indeholde 
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71 g Gruus med indtil 5 mm. store Kom af rødlig Felclspatli, 
temmel ig megen Kvarts og endeel blaaliggronne, svagt gjen
nemsigtige Smaablade, der for l3læserøret smelte vanskelig, 

brændes haarde og blade sig op, ere meget bløde og lidt.
fedtede for Følelsen, hav,• graagron Streg (Pulver) og ligne 
Chlorit og Talk mere end Glimmer, men ere paa (,rn nd af 
Steenartens angrebne Tilstand vanskelige ·at bestemme. Disse 
Smaahlade ere i det før ste Brud blaae, men blive med Tiden 
gronne. Den horizontale Brede er mellem 11 og 12 ::\Ietre. 

14. Granitagtig, halv f'or vittret, noget kaolinholdiq S teen, 
der er blaaplettet af et chlor itagtigt l\lineral ; bruser noget 
med Saltsyre. 

15. Ligner foregaaencle, men er faster e og mere blandet 
med blaat Leer ; Vf. = 2,64; bruser stærkt med Saltsyre; 
brænder sig fo r Ulæserøret bruun og smelter vanskelig, t il 
mørkt Glas. Forekommer deels som Gruus i blaat Leer, deels 

som .F'eldspath med mange tynde Aarer af et blødt, graagrønt 
Mineral. Den horizontale Brede af 14-15 er ca. 18,5 l\Ietre. 

16. En Skakt, 6,8 Metre dyb fra Overfladen; overst 
2,8 Metre brnunt Sand, derefter 0,3 l\letre Rullesteensleer, 
og endelig 3,7 Metre leeragtige Masser af blaa Farve, folde 
af hvide, 0,5 cm. lange P le tter og enkelte brune Part ier ; eller 
Massen er mere bruunspættet, e ller heelt bruun med hvide 
Pletter. Der findes krumme, glindsende F lader , Gnidnings
flader, i disse l\Iasser, a lde les som dem i :Nr. 5 og !:i, hvi lken 

sidste Steenart de ligne i Udseende, men her er det L eer , 
og der Steen. Massens Udseende er ee11s oppe og nede. 
Bruser endeel med Saltsyre, bliver grøn , brændes brnun 
for Blæserøret og smelter til sort Glas; indeholder 57 g skarpt 
Gruus af Feldspath og angreben F eldspath, lysegrønne, bløde 
Blade og mørkegrønne Korn , enkelte Kvartskorn ; største 
Korn 1,5 mm. - Det rodbrune L eer bruser endeel med Salt

syre, bliver grønt , og smelter fo r Blæserøret til sort U las; 
indeholder 34 g skarpt Gruus af F'eldspath og angreben Feld
spath , cleels røde, deels ln·ide Korn; grønne Srnaablade; 
lysegrønne, bløde, og mørkegronne, mindre bløde Korn ; en 
kelte K vartskoru; største Korn 1 mm. 
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Det bl aae og det rødbrune Leer er saaledes i Iloved
sågen det samme og ligeledes det samme som det blaae 
Leer fra 7, lwilket ved gradeviis Overgang sees at hidrøre 
fra Serpentingrønstenen ved dens Forvittring , der kun har 
virket forskjelligt stærkt paa disse Steder; mindst ved 7, 
mere ved 16 blaae, og mest ved 16 rødbrune, der indeholder 
baade en ringere Mængde Gruus og mindre Korn end det blaae. 

17. Her ligesom ved 16 blev gravet en Skakt, der naaede 
Meter ned i Leermassen, som aldeles lignede den ved 16. 

18. Ved a og b gravedes et Bul netop paa Grændsen 
mel lem blaat og rødbruunt Leer, 1 Meter dybt i Aaens Leie, 
hvor det blaae Leer viser sig i Dagen. 

Det blaae, a, indeholder 65 & Gruus, hvis største Korn 
er 0,6 Cm.; bestaaer af det Samme som 16. 

Det rødbrune, b, indeholder 60 i Gruus, hvis største 
Korn ere 0,3 Cm.; bestaaer af det Samme som hiint. 

18 c. Blaat Leer ; indeholder 63 {} Gruus, der er finere 

end forrige. 
Disse blaae og rødbrune Leermasser uden Lagde l i ug, 

og som have en horizontal Brede af 28-.29 Metre, maa jeg 
ansee for den forvittrede Serpentingrønsteen ; Forvittrings
graden er størst i de rødbrune Masser. 

Jeg skal nu give et samlet Overblik i nedenstaaende Tabel. 

j 
~ 

.,; e ~ .. . ~ts Farve. ~o l,..01· Dlæseror. Med , ,arm Saltsyre. 
". ~ -~ 6 " " cii o<=> 

<n 

7 Blaat 74 5 Smelter til sort Glas. Bruser endeel, bli-

Brændes bruunt. ver g rønt. 

10 {. 
Rødbruunt Bruser noget. 

Blaat 70 10 Smelter til sort Glas. Bruser svagt. 

13 Blaaspættet 71 4-5 Smelter vanskelig, Bruser endeel. 
t il lyst Glas. 

Rødbruunt 34 1 Smelter til sort Glas. Bruser endeel, bli-

16 
Brændes bruunt. ver grønt. 

Blaat 57 1,5 Smelter til sort Glas. Bruser endeel, bli-

Brændes bruunt. ver grønt. 

{ b. Rødbruunt 60 3 
18 a. Blaat 65 5 

c. Blaat 63 2 

• r '- • 
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Ueraf sees 1) at det Blaae er mere gruusrigt og mind re 
forvittret end det Rodbrune; desuden indeholder det Jem i 
en lavere Iltningsgrad; 2) at Gruusmængden aftager eller at 
Forvittringsgraden ti ltager mod Vest; ved 5 er Massen fast 
Steen . Den stærke F orvittring ved 16 er ret mærkelig, men 
hidrører mulig fra at to Vandløb mødes her; ligeledes er det 
paafaldende at l\Iassernes yderste, vestlige Side er det Blaae, 
medens man dog kunde have Grund til her at vente det 
R ødbrune, det stærkest forvittrede. 

Den horizontale Brede fra l t il 18 beløber sig t il 84 
Metre, nemlig: 

Overgang mellem Granit og Grøn
steen = ... . 

Serpentingrønsteen . 
Overgang mellem 

Granit ... .. 
Grønsteen og 

Granitgruus med megen Feldspath 
Blaaspættet, kaolinholdigt Granit-

gruus .............. . 
L eerblandet, granitagt ig Steen . . . 
Leer med Gruus, forvittret Grøn-

2 
5 

12,4 
5,6 

11,8 
18,6 

steen . . . . . . . . . . 28,7 

Metre 

!alt .. 84, 1 l\Ietre = 135~ Alen. 

Det er altsaa afvexlende granitagtige og grønsteenagtige 
Masser, uden skarpe Grændser, men med Overgange. - Ved 
Listad paa Øens Nordkyst i Nærheden af Svanike fore
kommer en mægtig Grønsteengang, hvor Granit og Gronsteen 
vexle med hinanden, og i Vasaaen nær derved findes en 
granitagtig Steen, som er stærkt gjennern trængt af Grøn
steenspartier. En Serpentingronsteen fi ndes i Kjelseaa paa 
Nordkysten; dens Vægtfylde er 2,88, og den bruser kun lidt 
med Saltsyre. 

19. En Complex af lagdeelte, se di rn e u tæ r e Masser, 
hvor Lagene, regnede fra Øst til Vest, ere: 
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Graasort., fedt Leer ) 
Hvidt, skarpt, kaolinholdigt Sand, r 

der bruser svagt med Saltsyre 9 Metre horizontal Brede 

Graat Sand J 
Graahvidt Leer 
Kul og sort Sand med Granitgruus 0,3 
Hvidt, sort og graat Sand . . 2,5 

---- ~ --
Ialt . . 11,8 Metre; 

Kulranden stryger N2° Ø, med 70° Fald mod Ø. Kul
lene ere løse og slette og indeholde Svovlkiis. 

20. Felsit og Granit; Mægtighed 0,3 Metre; ligger 
mellem fast sort Sand. Felsitens Farve er lyserød; den er 
stærkt gjennemkløftet og meget skj ør; den gaaer QI\Ter i fiin
kornet, chloritholdig Granit, der pletviis er forvittret til 
Kaolin, og i en grovkornet Blanding af frisk, kjødrød Feld
spath og Kvarts. Laget er gjennemkrydset af Svovlkiisaarer, 
som navnlig ere talrige i den grovkornede Feldspath-Kvarts, 
paa hvis Yderside Svovlkisen sidder i Klumper, og rimeligviis 
hidrører fra det svovl,kiisholdige, sorte Sand, der begrændser 
dette Lag. 

· 21. Bestaaer af en Cornplex af ret eiendommelige lag
deelte Masser af leerblandet Gruus; paa Tavlen D ere disse 
Lag _anlagte med Farver, svarende til de naturlige, og ind
førte efter den Gjennemskjæring, j eg lod udføre paa Stedet. 
F ra Øst mod Vest følge Lagene saaledes efter hverandre: 
1,16 Metre sort, leerblandet, grovt Sand, med Svovlkiis, med 

skarpkantede, indtil 0, 1 M. store Brudstykker af fiin
kornet chloritholdig Granit, med Granitgruus og srnaa 
Kulstykker; bruser ganske svagt med Saltsyre. 

0,80 M. graabruunt, grovt, leerblandet Gruus, med Kalk
stykker, der have Trækuls Textur, og med Granitgruus; 
bruser meget svagt med Saltsyre. 

0,3!:l M. blaat og hvidt, kaolinblandet, skarpt Granitgruus, 
med Brudstykker af Granit; brus~r svagt med Saltsyre. 

0,23 M. bruunt, blaaspættet, leerblandet Gruus, med Granit
stykker; bruser svagt . med Saltsyre, giver fedtet Lugt 
ved Opvarmning. 
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0,3!) 1\1. blaat og hvidt, kaolinblandet Granitgruus, med Dogle 
grønlige Partier ; bruser svagt med Saltsyre. 

:J,25 M. tilsammen , rnaalt langs Aaen, eller omtrent 2 M. 
horizontal Brede. Disse fem Lng ere meget faste, men 
vise ingen bestemte Tegn paa Smeltning eller stærk 
Sammensintring ; dog synes flere Forhold at hentyde paa 
en Paavirkning af Varme. Efter deres Natur ere de en 
Mellemting mellem Tuf og Breccie ( de tre sidste). Den 
noget uregelmæssige Lagdeling og Delenes blandede Stor
relse og Natur antyde Afsætning i urolige Omgivelser, 
medens de skarpe Kanter vise, at Delene ikke ere rul
lede i længere Tid, men snart fæstede i deres L eie. At 
det neppe er nogen Ri,·ningsbreccie, taler Lagdelingen for. 
22. Felsit, fi inkornet chloritholdig Grani t ug Granit

gruus; mindst 1,63 M. mægtigt. Felsitten er pladeformig, 
næsten lodret afsondret, meget stærkt kløftet, fuld aJ papirs
tykke Kalkspathaarer og af et graagrønt, leeragtigt Mineral. 
Den har enkelte Gnidningsflader. Farven er ureen lyserod. 
Vf. = 2,6. For Blæseroret smelter den noget vanskelig, til lwid 
Email. Laget (eller Gangeu) ligner meget 20, men er mægtigere. 
Det stryger N 2° Ø - aldeles parallelt med de sedimentære 
Lag - og sy{1es ikke at afvige synderlig fra den lodrette Stilling. 

23. Blaat, gruset Leer, lig det fra 1G, 17 og 18; det 
er fundet ved en S kaktgravning ; forøvrigt er Strækningen 
mellem 22 og 23 mig ubekjendt, da Aaleiet er meget ube
kvemt at undersoge ved G ravn in ger eller Boringer. 

24. Kulrand, 0,3 M. mægtig. Strygning N og S, Fald 
80 ° mod 0. Ku1lene ere løse og s lette. 

25. En meget mægtig L eerrand af fast, graat Leer, _der 
brændes rødt; blev bearbeidet ved det tidligere Teglværk. 
(Forfatteren var dengang Stedets Bestyrer.) Strygning N 
og S, Fald ostligt og stort. 

AABYAAENS PARTI. 

Kortet C. 

Naar man fra 10 fortsætter Blykobbeaapartiets Stryg
ningsretning nordefter indtil den ca. 1000 1\1. nordligere 
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skjærer Aahyaaen, træffer denne Linie netop her lignende 
granitagtige Steenmasser som i Blykobbeaaen, men med rin
gere l\Iægtighed og l\Iangfoldighed, saaledes som jeg nu skal 
opregne det : 

1. Et tyndt Lag af blaat Leer paa 2 cm. Mægtighed; 
det repræsenterer maaskee Serpentingronstenen, der el lers 
ikke findes her. Bruser l idt med Saltsyre. 

2. Granitagtig Steen, der er utydelig lagdeelt, eller 
næsten lodret pladeformig afsondret, og stærkt gjennemtrnkken 
af papirstykke Kalkspathaarer og af et graagrønt, meget 
blødt l\Iineral. Vf. = 2,6. For Blæserøret smelter det 
vanskelig, til morkt Glas, og med Saltsyre bruser det s tærkt. 
Steenarten ligner nærmest den fra 10 , 14 og 15 fra Bly
kobbeaaen, men er mindre forvittret; efter dens Plads i For
hold til det følgende Nr. 5 skulde den svare til 10. 

3 og 4 nærmest lig 2. 
5. II vide, , blaaspættede, leerholelige Granitgruusmasser, 

der ganske ligne dem fra 11, 12 og 13, men· ere mindre for
vittrede, da de indeholde 82 g Gruus, hvis ~torste Korn ere 6 
til 7 mm. i T værmaal; de bestaae af rødlig Feldspath, megen 
hvid Kvarts og endeel blaaliggronne, svagt gjennemsigtige, ikke 
elastiske Smaablade, der blade sig op for Blæseroret, smelte 
vanskelig, og neppe angribes af conc. Svovlsyre. Steenarten 
smelter vanskelig for Blæserøret, til lyst Glas, brænder sig 
hvid, lidt bruunlig; med Saltsyre bruser den eudeel. 

Den hele horizontale Brede af disse granitagtige Masser 
kan jeg ikke angive saa noiagtig som ved lllykobbeaaen, dog 
er den mellem 25 og 50 1\1., saa at de altsaa have en be
t) clelig ringere Mægtighed her i Aabyaa; ligeledes er For
vittringsgraden ringere. Iler mangle navnlig de blaae og 
rodbrune Leermasser - <len stærkt forvittrede Gronsteen -
sna vel som Serpentingronstenen fra 3 til 8. Strygningen 
synes verl 1 og 2 at være N 20° Ø; dog tør jeg ikke ansee 
denne ,\ngivelse for fuldkommen paalidelig, da man kun kan 
forfolge Lagene meget kort, og det tilmed utydeligt; i den 
tæt nordfor flydende Bagaa har jeg intet Spor opdaget af 
disse Masser, men maaskee dækkes de af Rullesteensleret. 
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Fortsætter man imidlertid Strygningslinien mod Nord indtil 
Ilaslerænderne, træffer den disse netop paa det Sted, hvor 
de deels siges at gaae ud (forsvinde mod Ost), deels faae et 
pludseligt stærkt Kuæk mod Syd; endnu lidt nordligere træffer 
den et Sted paa J ydegaards Grund, hvor man ved Kulgrav
ning skal have truffet Granitsteen; og endelig træffer den 
ved Johns Kirke (en Klippe), lJ Miil nordligere, en Gron
steengang paa 3 Metres Mægtighed og Strygning N 10" V, 
med lodret Fald; omtrent i Gangens Midte er udskilt Horn
steen og Kvartskrystaller. Vestligere i Aabyaaen findes Iag
deelte, sedimentære Masser. 

6. Ilvidt og graat, grovt, fast Sand eller los Sandsteen, 
som indeholder srnaa Klumper af grønt Leer og lidt Svovl
kiis; bruser stærkt med Saltsyre. 

7. Graahvid, kaolinholdig Sandsteen, der bruser stærkt 
med Saltsyre; den indeholder smaa Kalkdele og smaa Klum
per af grønligt Leer. Den er fra tyndskifret, fiinkornet til 
grovkornet, og endelig K vartsconglomerat. Mindst 3 M. ho
rizontal Brede; Strygning N 35° V, Fald 35° NO, altsaa 
forskjellig fra Bagaasystemet, men parallel med et Spring, 
der angives at adski lle ' Bagaa- og Lenkasystemet. Denne 
Kaolinsandsteen ligner den mellem Knobberænderne, men er 
fastere og blankere· i Bruddet. 

8. Graat, flint Sand; bruser meget svagt med Saltsyre; 
indeholder Kuldele. 

9. Graat, fedt Leer. 
10. Sort Sand med Talkdele og Kuldele; bruser svagt 

med Saltsyre. 
Disse Sand- og Leerlag, 6-10, ligne ganske de til

svarende Lag Hl i Blykobbeaa, kun ere de mægtigere, saa
ledes at disse Lags Udvikling i Syd og Nord er omvendt 
mod Udviklingen af de blaae og rødbrune Leermasser. 

Vest for disse Sandlag skulde man ifølge l!,orholdene 
i Blykobbeaa træffe Felsiten; men, om den er her, har 
j eg ikke, uagtet Eftergravningen, været saa heldig at kunne 
afgjore. 

Medens de granitagtige Masser mod Vest støde op til 
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Kuldannelserne, Jura, ligger Grønsandet op til deres Østside, 
nemlig ved Blykobbeaa. 

a . Omtrent 1 Meter under Aabunden, dækket af Rulle
steensleer, ligger en graa, grønlig, sandet Mergel, med smaa,_ 
mørkegrønne Korn af Glaukonit; den bruser stærkt med 
Saltsyre. 

b. Aldeles lignende Mergel som ved a; jeg satte et 
Borehul her , og Lagene vare, regnede fra Overfladen, saa
le.des : 
0,93 Metre bruunt Sand med runde Stene nederst; 
1,24 graat Leer med Smaastene; derefter Tilløb af 

Vand; 
2,63 graa, grønlig, meget fast Mergel , lig de,n ved a; 
4,80 Metre tilsammen; der blev ikke boret længere, men 
Mergelen syntes at fortsætte sig nedad. 

c og d. Grovt, lysegrønt, fast Sand ; det kan forfølges 
længere opad Aaen, der hører t il de forholdsviis vandrige. 

Ved Bagaa: 
Nærmest de granitagtige Masser ligger et ganske tyndt 

Lag grovt, graat Sand; dernæst følge østefter: Grønt, fedt 
Leer; sort, fedt Leer; grønlig og bruun J ernsteen, 10 Cm.; 

graat Meelsandsleer: tilsammen 6 Metre horizontal Br ede; 
Faldet synes at være østligt og meget stort; Lagene stryge 
parallelt med "Granitmasserneu. Derpaa fø lge mægtige Lag 
af en hærdet Grønsandsmergel, eller rettere kalkholdig Sand
steen, meget rig paa smaa, mørkegrøn ne Glaukooitkorn; den 
bruser kun lidt med Saltsyre. 
Ved a stryger den N 50° Ø, og falder (50° mod SO ; 

- b - N 45° Ø, og er rig paa Glaukonit; 
- c - N45° Ø, og falder 20° mod SO. Graa, 

sa udet Leermergel, der bruser noget med Saltsyre. 
Disse Mergelar ter kunne endnu forfølges et Stykke opad 

i Aaen, saa.ledes som Kortet viser det, og Faldet aftager 
stedse. 

Videnskabens nuværende usikkre Standpunkt under den 
Kamp, der for Tiden finder Sted mellem Plutonismen og den 
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nye, af Bischoff repræsenterede Neptunisme 1 ), giver vistnok det 
subj ective Skjøn et Yidcre Spillerum end ønskeligt ved Tyd
ningen af de ovenfor fremstillede Iagttagelser. Ikke, at jeg 
dog anseer disse Forhold for noget aldeles Enestaaen<le el ler 
særdeles Vanskeligt. l<'orstyrrede Leiringsforhold ere ikke 
sjelclne. Selv her i Danmark, hvor dog Overfladen er for
holdsviis jevn og uden skarpe Træk eller Mærker af Jord
skorpens Convulsioner , ere de sikkert hyppige, og Møens 
Klint, hvis Lag jo vise Spor af stærke Forstyrrelser, for
tjener vel neppe nok Navn af et skarpt Træk i Landets 
Physiognomi, især naar vi sammenligne den med andre Landes 
hoie, skarptegnede Bjerge, med høist forvirrede Leirings
forhold, f. Ex. Alperne; der, saavelsom mangfoldige andre 
Steder, ere Lagene fo rrykkede stærkt ud a f derc:s oprindelige 
Stilling eller L eie, og det kunde vel formodes, nt i det llele 
taget ere forstyrrede Leiringsforhold mindst ligesaa hyppige 
som uforstyrrede; meget forvirrede lindes de ikke sjelden i 
Steenkulformationen, der er bleven saa godt bekjendt ved de 
mange Grubearbeider. 

(1.) D e n geognostiske N a tu r af de ovenfor be
skr~vne Bjergarter har j eg fra først af anseet for eruptiv 
(pyrogen), dog har denne Anskuelse mere været umiddelbar 
end udtænkt. Masserne ere for storste Delen krystallinskP 
Steenarter uden egentl ig Lagdeling, og aldeles uden Forste
ninger ; fremdeles er deres Beskaffenhed ganske afvigende 
fra de indesluttende, afgjor t neptuniske Massers. Vel kan 
det ikke nægtes, at deres Strnkt ur er saaledes, at man i Reglen 
med Sikkerhed kan paavise en Strygningsretning, der er 
eens overalt (for hvert Parti), og parallel med de indeslut
tende sedimentære Bjergarters ; vel maa det ikke glemmes, 
at en stor D ee] af Masserne er Leer, men uden Lagdeling, 
og af den Slags, der kaldes Kaolin, og som ved Overgange 
tydelig kjendes at hidrøre fra Grøustcnen ; vel er det endelig 
ret mærkeligt, at disse Masser ikke et eDeste Sted, for saa 
vidt det kan forfølges, have nogen afgjort discordant Stilling 

1 ) Ogsaa Fr. ~lohr er eu inig Neptuuist fra den sid~te Tid. 
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mod de indesluttende neptuniske Dannelser; men uagtet dette 
maa jeg dog ansee dem for ernptive. Interessant kunde 
vistnok en chemisk Undersøgelse af dem have været, og jeg 
maa derfor beklage, at de locale Forhold ikke have tilladt 
mig at foretage en saadan; kun en aldeles overfladisk, som 
jeg anstillede med det blaae Leer, gav Reactioner for et 
Stof, der lignede Vanadin, Wolfram og Molybdæn, men dog 
ikke stemte med nogen af dem, og syntes at være et nyt, 
hidtil ikke omtalt Grundstof. 1 ) 

(2.) Dersom vi nu antage for afgjort, at Masserne ere 
eruptive, ligger det jo nær at forklare Phænomenet som en 
lige Spalte fra Syd t il Nord, der blev udfyldt af fremvældende 
Masser, altsaa som en ligefrem Steengang; men ved nøiere 
Betragtning af Forholdene synes denne Forklaring at blive 
tvivlsom, og det hele Phænomen amphibolsk. 

F elsitlaget 22 (Gangen) i Blykobbeaa slutter sig 
concordant t il Felsittuf, som ligger lagviis og atter slutter 
sig til concordante, overleirede Sand-, Leer- og Kullag, hvilke 
ere ligestillede med den vestligere Kulrand 24 og Leerlag 25, 
som sikkert ere concordante med den tilsvarende Ende af 
Sortbatsystemet., eller udgjøre et Led af dette. Uagtet Fel
sitens concordante Stilling kan clen jo godt tænkes her som 
G,wgmasse, navnlig som en Laggang, men hvorfor træffer 
den netop sammen med Felsit tuffen? Ja, vistnok vilde Fel
siteu og Tuffen netop høre sammen, dersom denne var en 
meget frinmalet Gangbreccie; men den er lagcleelt, saaledes 
som Tngningen D viser det, og dette synes mig uforeneligt 
med en virkelig Gangbreccie, frem bragt ved Rivning. Jeg 
er derfor t ilbøielig til at ansee Fels i ten for en tidligere 
Lava, der , medens Kuldannelserne her endnu vare næsten 
horizontale, flød ud over disse paa Havbunden og dækkedes 
af udkastet og nedskyllet Grnus og Dynd, der atter dækkedes 
af et nyt Lag Lava, Felsiten 20; herpaa leirede sig, kort 

1 ) H erom til skrev jeg afdøde Conferentsraad Forchhamnwr i Ja
nuar 1864. I M.ai-Juni-Heftet 1864 a f Vidensk. Selskabs Forb. 
omtaler Forchhammer et rimeligviis nyt , og, som det synes, 
eens Grundstof, fundet i V ældeusbyleret paa Bornholm. 

. " ' ' , 
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efter Udbruddet, de ved dettes Rystninger af Jordskorpen 
frembragte psammitiske og pelitiske Dele - først det Gra
vere, Sandmasserne (hvidt, sort og graat Sand = 2,5 M.), 
dernæst det Finere (graahvidt Leer, graat Sand, kaolinholdigt 
Sand, graat fedt Leer = 9 M.). 

Men dersom Felsiten betragtes som en Lava, ligger det 
nær for Ilaanden, at ansee ogsaa Grøn stenen etc. for det 
Samme. Vel kan det ikke nægtes, at disse sidste l\Iassers 
Stilling giver dem i høi Grad Udseende af en Gang; saaledes 
har jeg ogsaa benævnt dem tidligere, og til den Anskuelse 
føres man saa meget snarere, fordi Massernes Stryg 11 in g s -
retning i Blykobbeaa netop fører hen til aldeles lignende 
Masser i Bagaa (Aabyaa), og fordi endvidere Grændsen 
mellem Grønsand og Kulformation i lignende Afstand mod 
Syd, ved Rosmandebæk, ligger meget nær i clen samme Linie, 
men dog ikke, saa vidt mine Boringer have givE't det, dannet 
af denne Grønsteen, der synes at mangle her. 

Grønstenen o. s. v. i Blykobbeaa synes ogsaa i sin indre 
Bygning som en Heelhed betragtet at mangle en Gangs 
Symmetri : Masserne ere ikke symmetriskeensartede paa 
hver sin Side af en Midtlinie, Forvittl'ingen er høist for
skjellig, de størstkornede Partier erc neppe i Midten, snare!"e 
i den østre (øvre) Side, og et Gangbaand (Sahlband) har jeg 
ikke kunnet opdage; endvidere er der en S lags Lagdeling i 
Masserne. 1) Rigtignok er deres Stilling ikke langt fra den 
lodrette , men dette er ikke eneberettiget fo r Gangmasser, 
der desuden a f og til ere heldende; ogsaa viser det sig her
ovre flere Steder, at KulformationE>n og GJ"onsandet, hvor de 
støde sammen, staae meer eller mindre lodrette (Onsbæk, 
Kaasodde). 

En mærkelig, dog langtfra enestaaende Eiendommelighed 
ved disse eruptive Masser er, at de n etop danne G r æ nd
sen mel l em to Formatio n er - mellem Kulformationen 

1) Denne Lagdeling hidrører ikke fra Afsondring, men fra en for-
skjellig mineralogisk Beskaffenhed. i'llasscrnes Afsondring er 
polyedrisk. 

l I 
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og Grønsand, hvilket maaskee bliver eenshetydende med Jura 
og Kr idt. Den oftere benyttede Forklaring af et saadant 
Forhold, en Sænkning paa den ene S ide af Gangen og paa
følgende Denudation, kan vanskelig nok anvendes her, dersom 
man betragter Lagenes Faldretning paa de t o Sider. Grøn

sandslagenes Stilling ved Bagaa kunde være frembragt ved 
en S læbning under en Sænk ning af Grønsan dsterrainet, ell er 
ved en Hævning nærmest ,, Gangen " ; men en F oldning ved 
S idetryk kunde ogsaa frembringe en saadan Stilling af La

gene ; denne angiver altsaa en Dislocation , mulig en Sænk
ning, paa den høire Side ; men paa den venstre Side er og

saa foregaaet en betydelig Dislocation, og er denne en Niveau
forandring, maa den væ1;e en Sænkning nær Grønstene1J, snarere 
end en Hævning; men sandsynligviis er den ingen af Delene, 
derimod en Foldning ved S ammenstuvning. Den ovenfor be
rørte Fork laringsrnaade lader sig følgelig neppe anvende her, 

og dette fo rer atter til Tvivl , Tvivl om Grønstenens o. s . v. 
geotechtoniske Stilling som Gangmasse - eller , med andre 
Ord, til endnn en Grnnd for at den ikke er en Gang. 

Vil ma n imidlert id alligevel betragte den som en Gang, 
saa kunde alle Indvendinger imødegaaes paa den simple 
Maade, a t Grønstenen o. s . v. ganske tilfældig var t rængt 
ind net op mellem de to Formationer, at Felsiten ganske ti l
fældig var trængt ind ved Felsittuffen, og at det Hele var 

en Laggang med Udløbere , der ogsaa t il fældig vare Lag
gange. 

Men en saadan F orklaringsmaade er neppe meget t il 
fredsstillende og egentlig ingen F orklarin g. J eg k an ikke 
bli ve staaende ved den , men maa ansee Grønstenen o. s. v. 

ligesaavel som Felsiten for e ffu s i ve Masse r , ledsagede 
af Tuffer og Breccier; j a rnaaskee endog en ikke ringe Dee! 
af Grønsteenpartiet maa regnes til disse sidste ; saaledes har 

15 endeel Lighed dermed, og 2 Aabyaa synes at have Meget 
t il fælles med en Steenart, som Naumann (Lehrbuch cl . Geogn. 
I. pag. 669) beskriver under Navn af Schalstein , og som 
ausees for en Tuf. 

V 4 
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Endnu en Omstændighed maa jeg omtale, som staaer i 

Samklang med den Betragtningsmaade, at disse Masser ere 
effnsive ( og dække Kul formationens yngste Led). - Grøn
stenen o. s . v. staaer op til de samme Lag ved Blykobbeaa 
som ved Aabyaa, nemlig Kaolinsand. Mægtigheden mellem 
dette og det ydre Leerlag ved Bagaa er = ... c. 180 Fod 

Mægtighed melle1µ Rand 10 og 15 ........ c. 170 
Ialt c. 350 

Mægtighed mellem Kaolinsand og Rand 10, Bly-
kobbeaa ....... ... .......... c. 350 

eller meget nær lig det første Tal , eller, med andre Ord, 
dersom Bagaarænderne betragtes som en høiere Fortsættelse 

af Sorthatsystemets bekjendte Dee!, k omme r Gr øn ste nen 
netop i den samme Horizont ved Bagaa og ved B l y
kobbeaa. At der er Rimelighed for at betragte dem som 
en saadan Fortsættelse, vises deels ved et Blik paa Kortet, 

deels ledes man til denne Antagelse ved at lægge Mærke til 
Leerlagene. M ægtige Leerlag ere sjeldne i Kul formationen; 
jeg formoder derfor, at Leerlag 25 er den søndre Fortsættelse 
af Leerlaget over K nobberænderne. 
Mægtighed mellem Rand 10 og Leerlag 25 = .. c. 200 Fod. 

Mægtighed mellem Rand 10 og Rand 15 = c. 170 l<,.} 
2 5 

F d 
. ·c b c. 1 o . Mægt1gh ed af I nob erandscomplexet = c. 45 -

Denne Beregnings Tal stemme da ganske med Antagelsen, 
men desuagtet vilde den savne et nogenlunde holdbart Grund
lag, dersom man ikke ved Bagaarænderne kunde paa en 
Maade gaae ud fra L eukarænderne, der Jade sig med større 
Sikkerhed stille sammen med Sorthats Ræncler. (M. Jesper
sen, S kitse af Sorthat K ulværk, 1866, og Liden geognostisk 
Veiviser paa Bornholm). Dersom Grønstenen o. s. v. virkelig 
Jigger i den samme geognostiske Horizont paa to saa ulige 
stillede Steder som 11Blykobbeaa« og uA.abyaa«, bliver der 

neppe nogen anden Udtydning tilbage af de eruptive Masser, 
end Lava og Tuf med Breccie. Vilde ikke desuden en om
trent 270 Fod mægtig Gang have indvirket tydelig paa de 
indesluttende Bjergarter - vilde dens Masser ikke have været 
mere storkorn ede? 

I 
I 

I 
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Erupt i on s stedet for disse Masser maa man antage 
at have været nærmere Blykobbeaa end Bagaa, dersom det 
har været et Krater; h_ar det derimod været en Spalte, kan 

den gjerne have havt en anden Beliggenhed. 
(3.) Hvorledes er Lei ri ngen bleven som den er ? 
Kulformationens og Grønsandets Lag ere neppe discor

dante ved Aabyaa; hvad de ere ved Blykobbeaa, er mig ube
kjendt, men overalt paa Øen, hvor Forholdet lader sig under
søge, ere begge Formationer concordante, og have begge 
gjennemgaaet de samme og det mægtige Dislocationer (Arnage, 

Onsbæk); rimeligviis ere de ogsaa concordante ved Sorthat. 
De voldsomme Forstyrrelser ere da indtraadte efter Grøn

sandets Afleiring. 
Kulformationens Lag havde afsat sig i Nærheden af en 

Kyst, og de sidste af dem overleiredes af Lava og Tuf; en 
Forandring i Forholdene indtraadte, Kulformationens Tid var 
tilende, og Grønsandets mere kalkrige Lag afsattes ovenpaa 
den udflydte Lava. - Fra Sorthat og østefter indtraadte en 

temwelig udbredt Sænkning, hvis betydeligste Udstrækning 
gik i R etningen VNV og OSO ( derom vidner Leiringen i 
Nyk.er ). Denne Sænkning afgrændsedes mod . V i en nord

sydlig Retning over Sorthat, fra Bagaa og ned mod Hvid
odde. Lagene sank ned i og mod denne Sænkningsdal, 
Virkningerne var~ voldsomst ved Grænclserne eller Randene 
af Bækkenet (Truget, Mulde), og Dislocationerne naaede et 
Maximum 1) mellem Blykobbeaa og R osmandebæk, i den nord

sydlige Retning; ned mod denne E gn giede Lagene fra Vest, 
de nærmeste stærkest, og re ves derved løs fra de fjernere, 
nordligere Bagaalag; de ble ve lodrette paa enkelte Steder, 
fo ldede, brudte og reiste opad andre Steder. Grønstenen 

blev rystet i sit Indre og knuust til Stykker, og der dan
nedes Gnidningsflader. Senere Denudationer nivellerede Over
fladen, og Glacialtidens Iismasser s trøede Rullesteensleret 

derover. 

1 ) Dette falder mærkelig· nok sammen med den stæl'lrnre Udvik
ling- af de kryst~ llinske Masser . 

4* 
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FORKLARING AF TAVLERNE. 

TATI. VII. 

Kort A. Formationernes og de stedlig vigtigste Bjergarters For
deling nror Overfladen. Grundene i Soen (den punktNede Linie) langs 
Kysten cre medtagne for at antyde disses Forhold t il ]~gnens Geotech
tonik. Faldet er antydet saaledes, at Laget falder i Pilens Ret
ning, og undel' en Vinkel, lig det vedfoiede Gradetal. - Tegnet ..L, 

som hyppig aiwendes for Faldretning, er ikke brugt her, fo rdi det 
neppe er mere betegnende, og desuden af mig am•endcs til at be
tegne en omtrent eller fuldkommen lodret Stilling nJ L agene. Paa 
Kortet er strengt sondret mellem vi1·kelig iagttagne og fo rmodede 
Forhold. 

TATI. V III. 

Ko r t B. Blykobbeaaens P arti af k rystallinske Masser i ca. 
l.0 Gange sto rre .Maalestok end paa Ho1·edko rtet A, Tab. VII , bvor 
det samme Sted let, g,ienkjendes ,·ed Hjælp nf Aaens Bugter og det 
rode Strog. E nkelthederne Pre hC'l' angivne, og alle lagttagelscs • 
stederne betegnede med en Kreds, dog ikke hvor sto1Te Partier ere 
blottede, f. Ex. mellem 10 og 13, l.5 og 18. Linien A-H lmr TTensyn 
til Profi let 

TAB. IX, 

Gje nn e m s ni ttet. hvor Maalestokken el' endnu storre; dP 
enkelte Lags Folge er her vii~t, snavel;,on1 deres virkelige Fald. Det 
sees, hvorledes k rystallinske og· sedimentære, lagdeelte Mas~er vexle 
med hverand re. Nummerne svare t il dem p,ui Kortet B; Fan·erncs 
Betydning e r angirnt paa fToveclkortet, Tab. Vil. 

K o r tet C. Hngaaens (Aabyancns) P arti af luyst.. Masser. 
Dette Kort er et Sidestykke til Kortet H, og dets Plads paa [-:lo,·cd
kortet vil let findes, naar man folger Bagaaen og Aah_yaaen. Maale
stokken er den ~a111111e som fo r Kortet B, og F,irvel'll e ha1•0 samme 
Bc:<tydning· som der. 

TAO. X. 

Tavlen D. Gjennemsnit ved Broen over Blykobbeaa; paa 
Hovedkortet findes Stedet der, hvor Veien fra Roauc> k rydser Aacn, 
men det uclgjo r uaturligviis kun en 11bet,vdelig Storrelse; pa11 Kortet H 
ligger det fra Nr. 22 til 20, og paa Tab. IX, i Gjennemsnittet, er 

det betegnet med D , Nr. 22, 21, 20. i\lnalestok ken er ca. :J'-::r af 
Virkeligheden. og Farverne ere her Stenenes virkelige Farver. Fel
siten ligger lagviis og indesluttt'r Lag af kaoli ublanclet Gran it
(l<'clsit-)gruus og Lag af Sand og· Grnus, hvori støl'l'e skar pkantede 
Stykker af Felsit og Granit. 
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dont , at de to Par Ilovedrctninger 1) i Jordskorpens fTæY
ninger og Sænkninger , den nord-sydlige med sin lodrette og 
den nordvest-sydostlige med til;warcnde lodrette 2), saa seh·
stændigt, simpelt og ioicfaldende udpræges i et Lands Omrids 
og R elief som her i Bornl10lrns. Da nu det Ydre tør forud 
sættes at bære Præg af det fodre, er det rimeligt, at disse 
samme Retninger maae fi ndes udtrykte i Lciringsforholdenc, 
eller at Lagene, for saa Yidt de staae heldende, ere indstilledr 
efter dem. Af disse Leiringsforhold skal jeg nu i det Føl
gende, med Forbigaaelse af Gneis- Granitformationen, give en 
Beskrivelse ; det vil da vise sig, at den indre Bygning -
de geotektoniske Forhold - uagtet denne Simpellied i de 
ydre F ormer langtfra altid er san, ligefrem, og den rette Tydning 
af Lagenes lokale Stillinger ofte vanskelig nok, saa meget 
mere, som Undergrunden kun er sparsomt tilgængelig og i det 
Ilele taget kun nogenlunde aaben langs Kysterne. Det er 
Rullesteensdannelserne, der skjule Lagene fra Dybet , og 
disses høist forstyrrede L eiring, der besværliggjøre Udtyd
ningen. 

Det medfølgende, paa talrige Iagttagelser grnndede oro
graphisk- geognostiske Kort over Bornholms sydvestlige Iljørne 
viser, at Granit-Gneisterrainets Gramdse er særdeles bugtet; 
dette hidrøTCr væsentlig derfra, at Ilovedpartiet har faaet 
ligesom en Tilvæxt eller Udvidelse mod Sydvest, nemlig 
Knudsker - Plateauerne, Klintebakken og Aakirkeplateauet. 
Denne Tilvæxt eller dette Biparti er adskilt fra Hovedpartiet 
ved en bred og temmelig dyb Længdedal , » Store Dalstrøg" . 
Ved dette Dalstrøg, hvis Grund synes at Yære Gneisgruus, 
faaer Ilovedpartiet en stærkt udpræget, vestnordvestlig stry
gende og forholdsviis lige Begrændsning. Tilvæxtens stærkest 
udprægede Begrændsning derimod, Snmrebakkeme og den 

1) Dana, Geology. Lofner, Landenes Overfladeforhold. 
2) Gyldig for hele ,Jorden er dette Par vel ncppe; nrerrnen• Sand

heden ligger vistnok Betegnelsen: Himalaja -Alpcstrogct med 
sin lodrette, Vulkanstroget mellrrn Has- og Landhalvkuglen. 

.,........ 



vestlige Skraaning , har en nordnordvestlig Strygning, en 
Retning, der kun er lidet udviklet i Hovedpartiet; og i denne 
kan nu atter sk.j elnes imellem tre Strøg , nemlig et nordligt 
med N-S-, et mellemste med :NNV-SSO-, og et syclJigt 
med NV-SO-Strygning, der gaaer over til VNV-OSO; 
denne sidste Retning fremtræder endvidere i en ret tydelig, 
men dog mindre stærkt udpræget Begrændsning mod Syd af 
Bipa,rtiets Terrain. 

Disse Grændseliniers Forløb og Form finde vi nu for en 
stor Deel gjengivne i de sedimentære Formationers Grændse
linier, saaledes at disse tildeels stryge parallelt med hine, og 
Formationerne selv ligge i Zoner langs med Granitgneisen; 
tydeligst er dette udtrykt Vest og Syd for Knudskerplateauerne. 
Man maa imidlertid ikke glemme, at den nuværende U dbre
delse og Begrændsning af de sedimentære Formationer utvivl
somt kun har Lidet tilfælles med den oprindelige, og at for
uden Afleiringen to andre Virksomheder have frembragt de 
nuværende Forhold, nemlig Dislocatiouer og Denudationer, 
der betydeligt have forandret de oprindelige Terrainers Om
raade. Det Facit, der nu foreligger og er gjengivet paa 
Kortet, er altsaa Produktet af mindst tre F actorer: Afleiring, 
Dislocation og Denudation. At oplyse Dislocationerne og den 
Lagstilling, de have havt til Følge, er Formaalet for denne 
Af11andling. 

Iagttagelser. 

Strygnings- og Faldretningerne i dette c. 2 O Mile store 
Parti af sedimentære Dannelser ere vel særdeles forskjellige, 
men i Gjennemsnit er dog en nordvestlig Retning kjendelig. 

Efter Leiringsforhold og Beliggenhed kan man skjelne 
mellem tre Partier, et nordvestligt, et mellemste og et syd
ostligt. 

En Oversigt over Lagstillingen paa de forskjellige Steder 
er givet i efterfølgende Tabel 1) ; j eg antager nemlig, at den 

1) Sml. M. Jesper sen, Liden geognostisk Veiviser paa Bornholm, 
lwori findes en Dee! flere Iagttagelser, ligesom a,lle de enkelte 
Maalinger langtfra ere medtag ne i denne Tabel. 

1* 

l 
I 
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tnbellariske Form bedst giver en Forestilling om Lciringi-
forholdcne, naar man derhos samtidig betragter Kortet. Det 
kunde maaskce synes noget sælsomt, at forskjellige F omrn,
tioner her ere satte mellem hverandre, men det hidrører fra, 
at de alle ,staae i Forhold til Knudsker Platenu; Betegneli;cn 
"K.ulfonnation « er brugt om alle Lag imellem Grønsandet og 
S ilurformationen 0 : Overgangsskifrene. 

Lo.gsy:.temets 
:Navn 

Sted Fald Formation 

Hasle ...... Fra Hasle nordefter _., 
;.. 

til Bæle . . ..... 5 t il 200 vestligt Kulfonn. 

ll Løuka .. . ... HasleKulværk . .. 7 - 22° sydligt 
Kildestrøget Kyndegaarcl . .... uregel- sydvest-

mæssigt ligt ;.. 
0 

l 
Potterekulerne . . . ? ? z 

Vældstrøget Vældensby ...... ringe sydligt 
so for Brunsgaard 53° vsv 
Sosagaard ...... 100 vsv 

( Svingelen .. ..... 200 V 
Grønlig Sanclsteen,} uregel-

Kyststrøget i Congl., grnnt Leer mæssigt sso 
eller Risebæk .... . ... 30° SV 

Risebakkerne. 
1 

Cr>nglomerat .... . 35° SV 

l Nær Ladepladsen. 30° s 
Leergrav ....... 20° S t il 0 
L æsaaens Udløb .. 50° V :ci 

næsten ;.. 

90°, mgl. V t il s Leerskifer f: Mellem Læsaa og 

Porcellæns- Grødbyaa . ... . . c. 20° V t il S 
å ~ 

kulerne ..... c. 20° N ..., l en 
Grødbyaa nederst . 2 a 4 ° s Hvid Sand- <E 

:i 
steen med ~ 

Læsaa, mellem } 
{ VJ?) } 

L eerlag ~ 

Munkegaard og 10 - 250 
_., 
Il) 

Kmegaar<l .... . NNO 
A 
l,JJ 
Il) 

f 50° ONO 1 ~ 

20° 0 til S 
Kuregaards- Læsaa, nederst I 100 Stil O ~ Silurisk (?) 
knold . . . . . . L eer skifer ..... ) 140 ssv Leerskifer 

l 20° SV J 
40° SV 



Lagsystcmots 
Na"n 

Sted 

Norden Aaen .... 

Limensgade. ~ t Sønden Aaen . . . . 
Vestligere . . . . . . . 

Kalby . . ... · l Læsaa ........ . 
Cementsteenbrud .. 
Hjulmagergaards 
Cementbrud .... . 

Vingevænge -
gaarde ... 

Gravhoiene .. 
L illem1 ..... .. . . 
Blemmelyng .. .. . 

Sosaodde .... . . . 
Homandshald. ~ Homandshald . .. . 

' Sort Leer .. . . . . . 
Madsegrav ..... . 

I 
Madsegrav, Phosph. 

Stiunpcstran- Arnage, Phosph .. 
den og Grøn- Horsemyreodde . : . 
sandskys ten . . ForchhammersKhnt 

l V. for Baunodde . 
Kaasodde ...... . 

V æld ens bya.1. Norden for Grønsand 

Bagaa 1) •• • • { Yderst ........ . 
Inderst ....... . . 

5 

Fold 

30° 
20-2 ° 

5-12-20° 
7-8° 

100 

5-10° 

SV 

SV 
vsv 
so 

S O til S 

SV 

s 
Brudrand; eller Af
fald, der stryger SO 

ringe 
x -10° 

15-20° 
100 

10-50 
2-5° 
20° 
70 
8 L' 

ringe 
x -15°-x 

x-3-19° -x 
60-0° 

I 
vestligt 
NV(?) 

SV 
SV 
ssv 

Stil V 
vestligt 
Stil V 
vestligt 

NV 
so 
so 

Sorthat . . . . . Sorthat. . . . . . . . . x -45-80° l 
NO 
ONO 
og 0 

NNO Riseuholm ... 

De grønne l 
Cemplexer .. . 

Risenholm .....• 
S. for Blykobbeaa. 
Rosmandebæk sbue. 
H vidoddebue .. . . . 

f 
Nebbe ... . .... . 

Nebbe- Teg lværk ...... . 

Pythuus Tvær.J Pythuus · · · · · · · · 
helte . ... . .. ) Onsbæk .. . .... . 

l Stampebæk .... . 
Kaasodde ... . .. . 

45° -x 
60-90° 
20-40° 

12-45°-x 
15-30° 
x-20° 
2-70° 

20-90° 
12-35° 

25-65-90° 

vsv 
østligt 
østligt 
ONO 

0 
ONO 
ONO 
NNO 
880 

l;-ormation 

Grønne Skifre. 
Silurisk. 

Alunskifer 
GrønneSkifre" 
Cementsteen " 

Sandstecn 

Kulform. 
,, . 

Grønsand. 
Kalksteen. 
Grønsand. 

Kulform. 

Grønsand og 
Kalksteen. 

Kulform. 

Grønsand. 
Kulform. 

1) Danner Overgang mellem nordlige og mellemste Parti. 

1
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Lagsys temots 
Navn 

Sted raid 

( Nederst . . ...... } 800 

~ 
Phosphorit .... . 

Stam pen . . . . Ørstedskilde . . . . . næsten 
lod ret 

! H . 62 t1·1 5 0 01ere oppe ..... 

l 
Rønne Sydende . . . 0-23 ° 

Anticlinalen. . Galgelokken . . . . . ringe 
Sandgraven. . . . . . 5-220 

SV t il S 

ONO 
østlig t 
ssv 1) 

SV 
Vtil N 

f Formation 

Grønsand. 

Kul fo rm. 

Ved Siden af disse Iagttagelser henvises til Kortet , der giver et 
samlet Billede af det Hele. 

I det nordlige Parti er altsaa en Tilnærmelse til R et
ningen N- S og 0 - V, i det mellemste til R etningen NNV
SSO med meget store F aldvinkler, i det sydlige til Retningen 
VNV-OSO. 

Et særdeles fremtrædende Træk i Strygningslinierne er 
deres Retnings ringe Stadighed, idet disse Linier nemlig deels 
ere meget bugtede og hyppigt brækkede, og deels kun sjelden 
vedblive at være parallele gjennem en større Brede , et For
hold, der baade gjælder Kulformationen og Grønsandet, og 
for en Deel tillige Overgangsformationen. V ed Sorthat ere 
disse Træk ret udprægede, og sidstnævnte Forhold meget 
paafaldende udtrykt i Leiringen af Stampens Grønsandslag. 
Lagenes buede og brækkede F orm fremtræder særdeles smukt 
i Hvidoddebuen ; en meget forvirret Leiring findes i Nebbe 
og ved Læsaaens Ui:Iløb. 

Me d en s Str yg ninge n i d e t H e l e t age t kan hen
f øre s til tr e R etninge r, er dog ingen anden Retning 
fuldstændig udelukket: 

N-S er en Hovedretning og forekommer i alle tre For
mationer (Kulf., Grønsand, Overgangsf.). 

NNV er en Hovedretning og findes alle t re For-
mationer. 

NV findes i alle tre Formationer. 

I) Uregelmæssigt. 
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V1\1V er en Ilovedretning og 'findes i alle tre Forma
tioner. 

V-0 er bedst kjendt fra Kulforma,tionen (Hasleværket), 
men træffes ogsaa i. de andre Formationer. 

VSV er ikke hyppig, men fundet i alle tre Formationer 
(Stampestrand, Løuka, Kalby) . 

SV er sjeldeu og pletviis (Bagaa, Kalby); findes i alle 
tre Formationer. 

SSV er neppe bemærket i Grønsandet, men hist og her 
i Kulformationen, stundom i Overgangsfonnationen. 

V med N er altsaa langt hyppigere end V med S, og 
jo mere R etningen nærmer sig N-S, desto større pleier 
Faldet at blive i alle tre Formationer; medens omvendt, jo 
mere det nærmer sig V eller maaskee VSV, desto r ingere 
er Faldet. 

De buede Lagcompl exer (Bugterne) have hyppigst Faldet 
indad mod den concave Side. 

Faldet er ikke blot overordentlig forskjelligt i Størrelse 
i de forskjellige Lagcomplexer, idet FaJdvinklerne gaae fra 
0° til 100°, men ogsaa indenfor en og samme Lagcomplex 
særdeles hyppig af- eller tiltagende stærkt, ja endog m:egel
mæssigt, dog uden afgjort Discordans; jeg vil i denne Hen
seende blot henlede Opmærkso~heclen paa: Hvidoddebuen, 
Sorthat, Rønne, P ythuus, Stampebækken o. fl. St. 

Kulformationen og Grønsandet ere intet Sted, saaviclt 
Iagttagelserne have givet det, afgjort discordante. 

Spring ere hyppige, men synes kun enkelte Steder at 
være af nogen betydelig Størrelse , saasom Springet mellem 
Bagaa- og Sorthatsystemet, der har en øst-vestlig R etning. 
Kun Kulgruberne, nemlig Sorthat - og Hasleværkerne , tilbyde 
nogen Leilighed til at studere Forholdene, og det endda kun 
mest ved mundtlige Meddelelser af Grubemestrene. Fra 
Sorthat skal jeg saaledes anføre, at Springenes Faldretning 
er SV, og at der foruden disse . egentlige Spring findes Af
brydelser i Lagenes Continuitet - lodrette R evner , der ere 
udfyldte med løst Sand, og sjelden ere over et Par eller faa 
Fod brede. I Pythuussystemet er der ved Teglværket et 
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flere Fod mægtigt Spring, som har en øst-vestlig Ret11ing, 
men forøvrigt er ubekjendt. 

J eg gaaer nu over til at undersøge og bestemme de her 
foregaaede Dislocationer og Aarsagem e t il Egnens G eotektonik, 
uavnlig Lagstillingen. 

Lagenes særdeles store Afvigelser fra Horizontalitcten 
antyde utvivlsomt meget betydelige Omvæltninger ; da nu 
disse især have truffet det mellemste Pcuti , maae de hoist 
sandsynlig have havt deres Knudepunkt eller Centralterrain 
her i Nærheden, og da dette Parti stryger nedenfor Knudsker
plateauets vestlige Affald parallelt med dette, synes deri at 
ligge en Antydning, at Knudskerplateaus Ilævning staaer i 
Forbindelse med disse Omvæltninger. Det er denne Formod
ning, der i det Følgende skal blive nærmere undersøgt, og 
j eg vil i den Ilensigt først give en Beskrivelse af 

Kn u d s k er p l ate a u. 

Naar dette kun c. 200 Fod høie P arti betegnes som. 
Plateau, maa det ikke glemmes, at Høideforholdene paa Born
holm i det Hele taget ere smaa, og at Betegnelsen Plateau 
altid maa blive relativ; men de lokale Forhold berettige fuld
·stændig til denne Benævnelse, og Terrainet for toner sig saa
ledes, naar man gjennemvandrer det . Overfladen, der næsten 
er ganske jevu og flad og i Almindelighed bedækket med et 
tyndt Lag J ord, gjennem hvilket Klippen hist og her stikker 
frem ( de mørkere Pletter paa Kor tet) , er næsten horizontal, 
dog saaledes, at et V:NV-Bælte over Knudskirke vil ind
befatte det Høieste; Kløfter aabne sig kun langs Randene og 
afbryde her Overfladens J evnhed, saaledes de tre i Plateauets 
vestlige R and, hvoraf den nordlige stryger N til S, den mel
lemste VSV til ONO, og den sydlige efter en sydostlig Ret
ning. Den mellemste af disse Kløfter , der snar t lukker sig 
indad, fortsætter sig med uforandret R etning som en Skrænt 
tværs gjennem Plateauet, hvorved dette deles i et øvre og et 
nedre, hvis Overfladers Niveauforskjel beløber sig til en 20-30 
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F od. Grændsernc og Grændseaffaldene ere skarpt umrk.ercdc 
mod V , tildeels ogsaa mod SV og N , samt i et lille Parti 
mod O, og det saaledes , at det fremtrædende R elief ufra
vigelig er knyttet til F orekomst a.f Hornblendegranit og for 
en Deel til Kaolin (i den oprindelige Tilstand høist sand
synlig overalt) . Mod SO er Grændsen derimod ukjendelig, 
idet Plateauets Overflade ganske umærkeligt, uden nogensom
helst Niveauforandring , gaaer over fra Granitgneis til Over
gangssandsteen, der danner et fuldstændigt Sletteland. Denne 
Sandsteenslette har ved Gravhøiene et ret markeret sydligt 
Affald , der fra Plateauets Granitgneis i NV fortsætter sig 
i dettes Grændselinies R etning , alt saa fra NV til SO og 
OSO, Dette Affald , som er kjendeligt paa flere Steder 
gjennem en lang Strækning hen mod OSO, danne/ meget 
nær Grændsen mellem Overgangssandstenen og Kulforma
tionen ; efterhaanden taber Affaldet sig imidlertid og fj erner 
sig samtidig fra Grændselinien , medens et andet, sydligere, 
kommer til at danne den; denne kan nu med forskjellige 
Bugter, hvis to Ilovedretninger synes at være l\TV - SO og 
V til S- 0 til N, forfølges over Sosa og Risebakkerne. Ved 
SvingeJens Odde, hvor den nærmer sig Søen mest og kun er 
skilt fra denne ved en Landstrimmel paa en Snees Alens 
Brede (af Kuldannelsen), viser den sig tydelig som et Spring 
eller en Dislocationsspalte gjenuem de grønne Overgangsskifre, 
hvilke paa dette Sted pludselig afbrydes i en , mod Ilavet 
vendt , lodret , aldeles glat og lige Klippevæg, som stryger 
0 20° S, og op til hvilken de c. 20° mod V faldende Kul
dannelser hvile; ogsaa ved Risegaard er noget Lignende Til
fældet . Kuldannelserne og Overgangsdann elserne ere her 
bragte i Niveau med hinanden ved en Sænkning eller en 
Hævning paa en af denne Spaltes Sider. 

De Steenarter , der sammensætte Plateauet , ere Granit 
og Gneis , dog saaledes , at det øvre Plateaus Klippemasse 
mere ligner Granit, det nedres Gneis, hvilken Bjergart des
uden synes at danne en Ramme rundt om det øvre Plateau; 
men Vestaffaldet saavelsom Østaffalclet er hornblendeholdig 
Granit- Gneis - Hornblendegranit , Syenitgranit. Det nedre 
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Pln.teaus og især den omgivende Rands Gneis er i en meget 
desintegreret og tildeels opløst Tilstand, saaledes at den 
enten er henfalden til Gruus, gruusblandet Leer eller til Leer, 
f. Ex. ved Kroggaa,rd, Ka.negaard, Risenholm, Ringeby. Kaolin 
findes i et l'fNV-SSO-Strøg langs Vestaffaldet, og, som det 
synes, desuden SV for Bl~mmemølle 1). 

Hornblendegraniten (Gneisen) langs Vestaffaldet danner 
et omtrent 1000 Al. bredt Bælte, der dog efter Længden 
synes at være afdeelt i tre Partier, det nordlige, mellemste 
og sydlige. Hornblenden er stærkest udviklet i ]Gippegaards 
Omegn, hvorfra den taber sig udad, idet Steenarten gaaer 
over til Granit eller Granitgneis. Feldspathen er lys, Kvartsen 
hyppig mørk , graalig eller blaalig 2), Hornblenden mørkegrøn 
til sortagtig , og hele Steenmassens Farve er smuk mørk, 
blaalig eller blaagraa, noget spættet; den er gjennemkløftet 
efter tre Retninger, hvoraf den ene synes fremherskende, saa
ledes at Klippemassen faaer Udseende af at ligge lagviis. 
Da den ved passende Behandling kløver sig regelmæssigt og 
falder i gode store Blokke, afgiver den et fortrinligt, varigt 
og særdeles smukt Byggemateriale, der bliver meget anvendt. 

Kaolinen ligger i et Strøg paa nogle hundrede Alens 
Brede langs under Vestaffaldet, og dens bekjendte Udstræk
ning gaaer fra lidt Syd for Almegaard til Kanegaard, en 
Længde af omtrent 4000 Alen; Lagets Tykkelse angives af 
Garlieb og Rawert (Bornholm , 1819) til 20 Al., men for 
Tiden graves der sjelclen dybere ned i det end 6 a 8 Alen. 
Den raae Kaolin, saaledes som den graves ud af J orden, 
indeholder en betydelig Mængde Gruus - ifølge en Slem
ning, som jeg foretog med Masse fra Folkmans Grube, 41 ~ 
- dog i meget forskjellig Mængde, bestaaende af megen 
Kvarts, lidt Glimmer, nogen Feldspath, der i Almindelighed 
er hvid; pletviis forekomme brune Partier og smaa Gange 
af Kvartsgruus . Hist og her findes Kaolinklumper af Felcl-

1) Kaolin findes ogsaa ved Sortbat i Blykobbeaa og angives fra 
en Brønd ved Hasle. 

2) L ig den Kvarts, der forekommer i Hornblendegraniten S for 
Upsala . Sveriges Geo!. Understikning, Erdmann (Paijkull). 
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spathens Form, hvilket i Fo1'bindelse med nt Lagdeling 
mangler, saa;velsom Forsteninger 1), forekommer mig at være 
et næsten afgjørende Beviis for, at denne Kaol in findes paa 
sit oprindelige Dannelsessted og følgelig ikke er en sedimentær 
Dannelse. 

For Tiden graves 
sendes i raa Tilstand. 
trent DO Aar. 

den paa to eller t re Steder og for
Laget skal have været kjendt i om-

Den slemmede Kaolin, saaledes som den benyttes ( 1837) 
paa P orcelænsfabrikken i Kjøbenhavn ( den kongl.), angives 
af Forchhammer i 11 De bornholmske Kulformationer « (1837) 
sammensat af: 

Kiseljord ... . ................... . 
Lee1jord . . ... ...... ............ • 
Vand .... . ..................... . 

42,97 
36, 11 
13, 15 

Kiseljord i Form af flint Sand . . . . . 3,89 
I Kali uopløselige Ilter ... ........ : 3,50 
Kulsuur Kalk, Kali, Tab . . . . . . . . . . 0,38 - - --

100,00 
11Den største Deel af de i Kali uopløselige Ilter bestaaer af 

Zirconj ord; desforuden indeholdes deri J ernilte, Ceriumilte, l\fan
gan og Magnesia. Sandsynligviis skylder Laget sin Oprindelse 
til Udbrud af høit spændte og altsaa meget hede Vanddampe.« 

Angaaende Gange i Plateauet kan nævnes de rimeligviis 
gangformige ( stokformige) Masser af Feldspath- Kvarts, der 
forekomme temmelig hyppigt, f. Ex. NO for Almegaard, et 
Parti med nord- sydlig Strygning og 25° Fald (?) vestligt; 
NO for Kroggaard, SO for Kroggaard, ved Blemmemølle, ved 
F riløkkehuset; hyppigt ere Bjergartens to Mineralier ordnede 
som i Skriftgranit, og dette finder ogsaa Sted udenfor Pla
teauet i Bauneklinten ved Nylarskirke, hvor Strygningen synes 
at være N 15° V. At disse Gange staae i Forbindelse med 
Kaolindannelsen , er ikke usandsynligt. Grønsteenga.nge ere 
sjeldne; den, man bedst kan iagttage, stryger gjennem Kane-

1) Dog angiver Garlieb , 1819 , at have faaet en Pectinit og en 
Belemnit fra det. 
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gaa.rcls Grnusgrav N-S, med 80° Fald mod V, og er 1 Fod 
mægtig; en anden, men meget ubetydelig Grønsteengang, med 
Strygning N 23° 0, findes i det søndre Syenitgranitbrud . 

At der i en Egn, hvor Lagene afvige betydeligt fra 
llorizontaliteten , rnaa være foregaaet Dislocation, er efter 
Nutidens geologiske Standpunkt hævet over enhver Tvivl; og 
a.t der i den her omhandlede Egn, hvor Lagenes Fald vinkler 
i Reglen ligge mellem 20 og 60° og ikke sjelden stige til 
80 a 90°, ja stundom endog til 100°, er skeet betydelige 
Omvæltninger efter La.genes Afleiring, maa altsaa antages 
for afgjort. Denne Antagelse synes derfor at kunne afgive 
et paalideligt Grundlag for den følgende Udvikling. 

Om Aarsagen og lVIaaden, hvorpaa de ere foregaaede, 
kunde man være mindre enig. Den Katastrofe, jeg tænker 
mig i dette specielle Tilfælde, er følgende : En hævende Kraft, 
virkende efter Grønsaudets Afleiring, løftede Knudskerplateau 
og naaede sin største Intensitet her; den bragte det om
liggende og navnlig sydostfor liggende Terrain ti l at hæve 
sig med Spring til en trappedannet Gjennemsnitsform; herved 
sprængtes Dislocationsspalter gjennem Jordskorpen, og der 
fremkom betydelige Spring, saaledes at Lag af meget ulige 
Alder b]eve stillede j evnsicles og omvæltede især langs saa
danne Spalter. Denne Anskuelse vil jeg nu udvikle nærmere. 

Tiden for disse Omvæltninger falder efter Grønsandet og 
førend Rullesteenslerets Afleiring 1); man finder nemlig overalt, 
hvor Lagenes Stilling lader sig undersøge, at Kulformationens 
og Grønsandets Lag ere eensformigt ( concordant, conformt) 
stillede og meget hyppigt stærkt heldende : Bagaa, Blykobbeaa, 
Ousbæk, Stampebæk., Arnage ; derimod er det endnu intet 
Sted paaviist, at heldende Lag af Kulformationen dækkes af 
horizontale Grønsandslag. - Rullesteensleret er discordant 
med Grønsandet og i det Hele taget tilnærmelsesviis vandret. 

1 ) Jeg vil dog ikke lade uomtalt, at Bagaaens » Graa Mergel« 
(Sec Kortet) har en noget heldende Lagstilling og maaskee 
tilhører R ullesteensdannelserne. 
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Di s lo ca t ion ern es Ce ntra.l te rr a in og Knudepunkt. 

Lagstillingen er , som ovenfor specificeret, i Hovedsagen 
saaledes, at de Partier af Kulformationen og Grønsan<let, 
som ligge vestligt for Knudskerplateau, stryge i Gjennemsnit 
NNV, hvorimod de andre Partier, som ligge N og S for det, 
mere have en Strygningsretning OSO, og medens hine falde 
in<lad, imod Plateauet, have disse to Strøg Fald fra det, 
hvert til sin Side. Disse Forhold lade sig ikke godt bringe 
i Forening med en enkelt linear Hævning eller Sænkning; 
ikke heller er Strygningsretningen meget stadig i noget af 
Partierne; da nu derhos Dislocationerne ere foregaaede efter 
Grønsandet og førend Rullesteensleret, altsaa sa,ndsynligviis i 
Tertiærtiden , og saaledes ikke synes at være af meget for
skjellig Alder , men samtidige, er der heller ikke stoi· Grund 
til at antage flere linear e Hævninger eller Sænkninger for 
Aarsagen til Lagstillingen. Overskues F orholdene i deres 
Heelhed , og betragtes Kortet, see vi paa den ene Side Om
givelser af yngre, stærkt heldende og stærkt omvæltede Lag 
- paa den anden Side et Centralparti af ældre, krystallinske 
( azoiske) Masser, Knudskerplateau , hvis Overflade hæver sig 
op over hine yngre Omgivelser. Dette Forhold fører til den 
Formodning, at dette Centralparti af ældre Dannelser -
Knudskerplateau - er blevet hævet efter de det omgivende, 
yngre Damielsers Afleiring, og at den hele Egns Geotektonik 
er fremkommen derved; at altsaa H ævnin ge n af Knu d
s k erp lateau og Omvæ ltninge n af Lage n e de romkri n g 
ere samtidige og samm enhørende Fæ n omener. 

Det kunde imidlertid vel tænkes, at Plateauet tværtimod 
havde existeret førend de omgivende Lags Afleiring, og at 
følgelig disses Omvæltning skyldtes heelt andre F orstyrrelser 
end de anfør te 1). At afgj øre Spørgsmaalet ved directe Beviser, 
lader sig vistnok vanskelig gjøre; jeg skal heller ikke indlade 
mig derpaa, men derimod søge at godtgjøre, at Egnens Geo
tektonik og Plateauda,nnelsen i Knudsker ere samtidige, sam-

1
) De kunde f. E x. tænkes at hidrøre fra den allerede existerende 

Reliefform i den Grund, hvorpaa Kulform. o. s. v. afleiredes. 
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menhørentle Fænomener, eller at begge skylde fælles Aarsager 
deres Tilbliven. 

Lagstillingen ved Risen holm og fornemmelig i V æld
strøget synes at være frembragt Yed Hævning, og ved en 
llævning, der er foregaaet i Egnen mellem begge Partier, da 
disses gjensidige Lagstilling er anticlinisk, med f. Ex. 45°, 
53° Fald; nu er Strygningen i begge disse Partier VNV, og 
i det sydlige gjennem en lang Strækning; dette fører til at 
formode, at Hævningen har været kjedeformig og fra V:NV 
mod OSO , nemlig fra Egnen ved Almegaard og Klippegaard 
over Imensgaard og Blemmemølle, Klinteplateauet med Klinte
toppen og maaske heelt ned til Rispebjerg 1) , hvilket sidste 
ligger i Strøget. Dette gjennemskærer ikke alene Plateauernes 
videste Udstrækning, men det indeslutter ogsaa mange Partier 
med Sluiftgranit og F eldspath-Kvarts, f. Ex. Egnen ved 
Almegaard, ved Friløkkehuset, Blemmemølle og Klinten, og 
maaskee findes de endnu mange flere Steder, men da Klippen 
i Reglen er dækket af et, om end kun tyndt Lag Jord , er 
det vanskeligt at vide fuldstændig Besked hermed. Strøget 
omslutter ogsaa, foruden Feldspath-Kvartspartierne, t re Pa,r
tier af Hornblendegranit ; dertil kommer, at Egnens høiestc 
Niveau ligger i det, og at Formationernes Grændselinie for 
en stor Dee] stryger i samme Retning som det. Alle disse 
Kjendsgjerninger pege hen til en Hævning fra VNV til OSO 
- V 30° N til O 30° S - over Klintetoppen, og vi ville 
derfor antage, at en saadan er foregaaet: I saa Fald maatte 
den Dee! at Jordskorpen, hvorpaa Hævningen virkede, nemlig 
dette vestnordvest - ostsydostlige Bælte af Plateauerne hæves, 
men samtidig maatte der ogsaa skee Dislocationer i Egnen, 
deels Spaltedannelser i J ordskorpen og cleels Omvæltninger 
med Lagene, og det netop saadanne, som man nu finder 
Spor af. 

Dog her vilde sandsynligviis kun være bleven dannet en 
fra VNV mod OSO udstrakt Ryg og, for saa vidt Granit
gneisen var hævet høit nok og bleven blottet, en Ryg af 

1). Vest for P ovlskirk e. 
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denne Bjergart. Nu finder man alligevel, at her egentlig ikke 
kan være Tale om en Ryg , men derimod om en Høiflade 
eller et Plateau , og at tilmed dettes ene Begrændsning, dets 
vestlige Affald, stryger efter en heel anden Retning end den 
omtalte Ilævningsretning, nemlig i Gjennemsnit :NNV-SSO. 
Et Spørgsmaal kunde det da blive, 

I) om det te Affald og disse Strygningsretninger ere frem
staaede samtidig med hiin llævning, og 

II) om Vestaffaldet og dets Strygningsretninger ere en F olge 
af V:NV- OSO-Hævningcn. 

I. Det første Spørgsmaal, troer j eg , bør i Hovedsagen 
besva.res belpwftende, hvilket nu paavises nærmere. 

Det er allerede anført, at der fra Sorthat til over Kaas
oclde bugter sig en Samling af Lag, j evnløbencle med Stryg
ningsretningerne i Plateauets vestlige Affald, eller i den 
nordlige Deel gjennemsnitlig N-S , i den mellemste NNV
SSO, og i den sydlige tildeels NV-SO, dog her meget 
uregelmæssigt og bugtet, ligesom for en Deel i den nordlige. 
Overalt i dette bugtede Bælte er Faldet indad (undtagen syd 
for Blykobbeaa og i Anticlinalen) og tiltagende i Faldret
ningen, hvilket Forhold hentyder paa en Sænkning , det 
Modsatte af den Virkning, der har frembragt Plateauet, og 
derfor tilsyneladende i Strid med dets Hævning. Men herved 
maa dog lægges Mærke til, at dette Bælte ikke ligger umid
delbart op til Plateauets Affald, men er adskilt derfra ved et 
Terrain, der uheldigviis kun er lidet bekjendt paa Grund af 
en mægtig Bedækning af Diluvium og Alluvium, og som næsten er 
uden naturl~ge Gjennemsnit, hvorfor det gjerne kan have Fald
ret ningen af Lagene udad, hvilket bliver saa meget sandsyn
ligere , som det ligger i F ortsættelsen af V ældstrøget, hvori 
den er udad; saaledes betragtet, kommer Lagstillingen langs 
nedenfor Affaldet til at staae i Overeensstemmelse med en 
Ilævning, medens den formodede Sænkning falder udenfor 
Plateauhævningens egentlige Omraade. 

Denne Sænknings Dislocationer fra Sorthat til Kaasodde 
ere med deres forskjellige Retninger foregaaede tilnærmelses-

li 

li 

I 

I 

I: 

li 

I 

' 

I 

1.,, 
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viis samtidig med Knudskerhævningen, eller efter Gronsandet; 
følgende Grunde støtte denne Paastand : 

1. Grønsandet er paa hele Strøget, ligefra Bagaa til Kaas
odde, hvor Undersøgelse af Forholdene har været mulig, 
stærkt paavirket af Dislocationer, hvilket ogsaa er Til
fældet med Kulfonnationen , og især hvor begge Forma
tioner berøre hina.11den; ved Bagaa er saaledes Fa.ldet 
600 mod SO, ved Blykobbeaa er Kulformationens Fald 
nær Grønsandet 80° mod O, ved Onsbæk 90° mod 0, 
ved Stampebrok 80° mod SV, ved Kaasodde betydeligt. 

2. Strygningsretningen er intet Sted iagttaget at være ander
ledes end conform mellem begge Formationer. Bagaa, 
Onsbæk , Stampe bæk, Kaasodde (?), Arnagebugt; altsaa 
have de samme Dislocationsretninger paa; irket begge 
Formationer. 

3. Faldet er ofte conformt for begge F ormationer : Bagaa, 
Onsbæk, Arnagebugt ; men stundom tilsyneladende ikke : 
Stampebæk, Kaasodde. En afgjort discordant Leiring af 
begge Formationer er intet Sted iagttaget. 

4 . R etningen og Størrelsen af Strygningen og Faldet ere 
oftest meget foranderlige for et og samme Lag paa korte 
Afstande, eller for flere Lag, henhørende til een Oornplex. 
Forfølger man f. Ex. et af Sorthats Kullag, saa stryger 
det nordligt mod SO, sydligere mod SSO, og endnu 
sydligere mod S, uden at der er Discontinuitet i Laget 
ved Andet end smaa Spring. Disse forskjelligs Ret
ninger synes derfor at tilhøre een Epoche. De grønne 
Lag ved Hvidodde vise lignende Forandringer af Stryg
ningsretningen, og tilmed af Faldet. Af Grønsandslagene 
ved Stampen stryger det vestligste NV-SO , det øst
ligste N-S, medens Faldet ligger mellem 90° og o0 , 

alt med jevne Overgange. Saadanne Forhold forekomme 
mig at bevise , at disse forskjellige R etninger ere frem
bragte samt idig, om just ikke i et eneste Øieblik, og at 
de maae henføres til samme Katastrofe. 

De forskjellige Retninger i dette Strøg erc altsaa 
alle fremkomne efte r G r ønsandet, og, da Rullesteens-
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leret ikke er truffet af Omvæltningerne, førend dette. 
Om de ere :ibsolut samtidige, lader sig neppe afgjøre 
med fuldstændig Sikkerhed ; det er muligt, at den mod 
r ord herskende nordsydlige R etning rnaaskee er noget 

yngre end de andre, da de ligesom gjennernskæres af 
den, f. Ex. ved Sortlmt og sydefter. 

Retningen VNV-OSO, Hævningsretningen for Knud
sker, er ligeledes yngre end Grønsandet, thi dette stryger 
efter Retningen , baade Nord for Plateauet og Syd for 
det langs Stampestranden og ud i Arnagerev ; den er 
ældre end Rullesteensleret, der ikke er truffet af den, 
og den falder altsaa mellem de samme Tidsgrændser, 
som de ovenfor gjenuemgaaede Retninger. Alle R et
ninger falde i Tertiærtiden, for saa vidt Bornholnrs Grøn
sands øverste Dee] maatte henføres til Grønsandstidens 
Slutning, hvilket nok er Tilfældet, men endnu ikke af
gjort, uden forsaavidt de af mig til Universitetsmuseet 
indsendte Forsteninger ere bestemte. Sammenligninger 
mecl andre Egne i Danmark gjøre det imidler tid rimeligt, 
at de virkelig falde i Ter tiærtiden. 

Til disse Grunde for de forskjellige Dislocations
retningers tilnærmelsesvise Samtidighed kan endnu føies, 
at der 

5. ingen kj endelig Adskillelse er mellem Tværbæltet og 
Stampestranden -- mellem Strøget med R etningen NNV 
-SSO og Strøget med Retningen VNV-OSO. Den 
brune Jernsandsteenstage f. Ex. kan uafbrudt forfølges 
- fra P ythuus langs Stranden, over Onsbæk, Stampebæk 
og videre langs Stranden til Odden, hvor den med en 
stærk Krumning bøier udad i Søen - med meget for
skjellige Retninger og Faldvinkler, hvilket sees ved at 
betragte Kor tet. Grundene udenfor i Søen synes at vise 
en lignende Continuitet af J ernsteenslag med meget for
skjellige R etninger. Det forekommer mig nu, at dersom 
disse Lag vare indstillede først efter den ene R etning, 
til f. Ex. et :N1\TV-SSO-Bælte , og dette Bælte dernæst 
var blevet truffet af en VNV- OSO-Dislocationsretning 

VI. 2 
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(her sydligt for Stampen), maatte betydelige Forskyd
ninger, deels i horizontal, deels i vertical Retning, have 
afbrudt Lagenes Continuitet, i det mindste nogle Steder, 
overskaaret Strygningslinierne og forandret Faldvinklerne 
meget kjendeligt; noget Lignende synes ikke at Yære 
Tilfældet her (saaledes som ved Sorthat, Bagaa, Ilasle
kulværk), og j eg er derfor stærkt tilbøielig til at antage 
Lagenes forskjellige R etninger for at være frembragte 
samtidig o : ved een Katastrofe. Spring forekomme ganske 
vist flere Steder, men ere oftest srnaa; S for Bagaa 
findes derimod et mægtigt Spring efter en østvestlig 
Retning - lodret paa Retningen N-S - men det hid
rorer rimeligviis fra den maaskee sildigere N- S-Retning. 

6. Formationernes Fordeling langs nedad Vestkysten skal 
neppe kunne bevise, at den ene Retning er ældre end 
den" anden; det vilde nemlig være høist sandsynligt, at 
de forskjellige Formationer vexlede med hverandre langs 
nedad Kysten, dersom dette Strøg først var blevet truffet 
af f. Ex. VNV-Retningen, og derpaa afN- S-Retningen: 
men det gjøre de ikke ; ikke engang forskjellige Etager 
afKulformationen vexle synderligt; og at Kyststrækningen 
kun skulde være bleven berørt af den ene Retning, er 
ikke meget rimeligt, naar begge Retninger dog findes 
i Egnen. 

7. Den bøiede Form af Lagene gjenfindes endog i Knud
skerplateau, f. Ex. i Kanegaards Gruusgravs Granitgneis, 
hvor Lag (-Gange) af F eldspath-Kvarts gjøre den meget 
iøiefaldende. I Forbigaaende bemærkes, at disse Lags 
Stilling antyder en Tlævning af Plateauet. 
Disse Forhold forekomme mig - tagne i F orening -

tilstrækkelige til at godtgjøre, at Dislocationerne i Stroget 
fra Sorthat til Kaasodde (Tværbæltet) ere samtidige med 
Knudskerhævningen. Men nu kan man vistnok være beret
tiget til at antage, at ogsaa Vestaffaldet, da det er parallelt 
med Tværbæltet endog i Enkeltheder, er samtidigt med dette, 
og derved bliver Vestaffaldet samtidigt med K.nuclskerhæv
ningen. 

I 
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II. Det andet Spørgsmaal var , om Vestaffaldet og dets 
Strygningsretninger ere en Følge af VNV- OSO-Ilævningen. 

Idet j eg gaaer ind paa dette Spørgsmaal , reiser der sig 
strax et andet, det nemlig, om NNV- SSO-Retningen i 
Tværbæltet og Vestaffaldet (Hornblendestrøget) ere frembragte 
ved llævning eller ved Sænkning. F orud bemærkes, at intet 
fuldkommen paa.lideligt og almeenbrugbart Kriterium er mig 
bekjendt til Adskillelse mellem Sænkning og Ilævning. Et 
høitliggende Terrain kan j o være blevet høit relativt eller 
absolut - enten ved at Omgivelserne ere sænkede :i : nær
mede J ordens Midtpunkt , eller ved at selve Terrainet er 
hævet :i : trængt op fra den daværende Jordskorpe og fjernet 
fra J ordens Midtpunkt. Om nu den første eller den anden 
Virkningsmaade er den gjennemgaaende Aarsag til J 0rdskor
pens Uj evnheder, lader sig maaske vanskeligt nok bestemme, 
førend det med tilfredsstillende Sikkerhed er afgjort, om 
J ordskorpen siden sin første Tilbliven er nærmet til J ordens 
Midtpunkt eller ikke, om J ordkuglen siden hiin Tid har taget 
af i Tværmaal - Spørgsmaal, som det her ikke er Stedet 
at undersøge. J eg er imidlertid meget tilbøielig til at for
mode , at Ophøiningerne i det Store hidrøre langt mindre fra 
en absolut centrifugal Kraft end fra en centripetal, fra Tyngden 
nemlig som indirecte Aarsag, fra mægtige Foldninger af Jord
skorpen, der fremkom ved Tyngdens Virkninger, eller stundom 
ved Varmens 1). Dog vil j eg ingenlunde benægte, at mange 
(vulkanske), i Omfang mindre betydelige Ophøininger kunne 
hidrøre fra en ligefrem udadvirkende Kraft, saasom fra 
Dampe o. A. 

Efter denne foreløbige Bemærkning vil j eg da prøve at 
afgjøre, om Lagstillingen i Tværbæltet er Resultatet af en 
Sænkning. Det er allerede berørt, at Faldet her tyder paa 
en Sænkning , men dermed være det ikke sagt , at en Sænk
ning skulde være det E neste, der kunde frembringe den fore
liggende Lagstilling. En Foldning af Lagene vilde sandsyn-

') Krystallisation af Lagenes Masser kan mulig ogsaa herved 
spille en Rolle. 

2* 
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ligviis have givet dem samme Stilling, og tage vi Hensyn til, 
at Faldretningen i Pa.rtiet udenfor Tværbæltet, i Ant,iclinalen, 
er udad, t iltagende i Faldretningen, saa stiger Sandsynlig
heden for en Foldning; denne forudsætter imidlertid som den 
sandsynlige Aarsag et Sidetryk, hvilket maatte kunne hidrøre 
enten fra en Hævning eller fra en Sænkning, hvorved Grund
bjerget bragtes i en skraa Stilling , og de paaleirede Lag 
kom til at gl ide ned af det, ned mod det laveste Sted, hvor 
de da vilde trykkes og foldes sammen. I det foreliggende 
Tilfælde have vi en saadan Hævning ( af Knndskerplatew) 
og den-ed en tænkelig Skraaplan i det vestlige Affald, nedad 
hvilket Lagene kunde glide og foldes nedenfor i Fordybningen. 
For saa vidt vilde Betingelserne for en Hævning som Aarsag, 
nemlig Hævningen af Plateauets Vestside, være opfyldte; men 
nu findes det, at de voldsomste Omvæltninger ingenlunde 
indskrænke sig til Partiet nedenfor Affaldet, men paa den 
ene Side naae heelt op til Bagaa, paa den anden Side ud 
over Kaasodde, altsaa en Deel længere end Affaldet. Det 
synes mig derfor kun lidet sandsynligt, at dettes Dannelse 
skulde være den egentlige Aarsag til Lagstillingen; snarere 
ere begge en Virkning af samme Aarsag. Denne troer jeg 
findes ved at antage en mægtig Spaltedannelse og Sænkning 
langs Nærheden af den nuværende Grændse mellem Grøn
sandet og Kulfonnationen, fra Bagaa til over Kaasodde; som 
secundær Virkning staaer Lagenes Foldning. 

Jeg har i dette Tidsskrifts forrige Bind (1868) søgt at 
tyde Lagstillingen i Sorthat og Bagaa som Virkning af en 
Foldning , frembragt ved Sænkning og Spaltedannelse, og vil 
derfor, idet jeg henviser t il min Af11andling om dette høist 
interessante Parti, forbigaae det her, men derimod betragte 
den Egn, der ligger nedenfor Vestaffaldet. Vandrer man 
altsaa fra Rønnehavn op til Knudsker, følgende Ilovedveien, 
findes det, at Terrainet først stiger langsomt gjennem Byen, 
indtil det naaer sit Høieste, 60', netop O for den; derfra 
sænker det sig jevnt og langsomt og næsten uafbrudt til 
Byaadalen, 35', hvorefter det atter stiger temmelig stærkt 
til Plateauets 200-220' høie Overflade. Denne Sluaaning 
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nedad fra Byen til Byaadalen, tagen i F orbindelse med La
genes Fald i samme Retning, synes mig at stemme vel med 
en Sænkning. Imidlertid lader det sig ikke nægte, at en 
Foldning vilde for sig alene være tilstrækkelig til at frem
bringe en saadan R eliefform; men en Foldning hidrører i 
Alinindelighed netop fra Hævning eller Sænkning. Dog ere 
disse ikke de eneste mulige Aarsager til Foldning; thi ethvert 
Forhold, der forøger Reactionen mellem en Lagsamlings Areal 
og dets Begrændsning over et vist l\faal , maa frembringe en 
Foldning, der som Begrændsningen ikke brister. Ifald Lag
samlingens Fundament trækker sig sammen, f. Ex. ved .Af
køling, maa en Foldning af Lagene blive Følgen, eller ogsaa 
maa Fundamentet (Randen) briste, eller begge Dele finde 
Sted i Samling. Skulde nu ikke netop det Sidste v~re det, 
der er foregaaet i det omhandlede Tilfælde : En Sammen
trækning af Fundamentet 1), en Foldning , en Spaltedannelse 
og en Sænkning langs Spalten. Foldningen er ikke alene 
foregaaet efter en østvestlig R etning, men ogsaa efter en 
nordsydlig, hvorefter Lagene slaae Bugter. Spaltedannelsen 
synes at være foregaaet saaledes : nordligst fra N til S, syd
ligere fra NNV til SSO, og endelig fra VNV til OSO, og 
det er ikke usandsynligt, at den egentlig har bestaaet i en 
langs R etningen liggende Række af N- S- Spalter; i Sorthat 
har jeg saaledes fundet, at Grændsen mellem Kulformationen 
og Grønsandet stryger med en nordsydlig R etning gjennern 
en Længde af 4-5000 Alen; sydligere, fra Hvidodde til 
Pythuus, har det flere Steder viist sig, at Lagenes Strygning 
varierer mellem N- S og NNV- SSO; endelig er Strygningen 
N- S paa det Sted i Onsbæk, hvor Lagene staae lodrette 
(Grændsen mellem Grønsand og Kulformation). K ortveis og 
mod SSO herfra, i Stampe bæk, er Strygningen derimod , der 
hvor Lagstillingen bliver lodret, NV-SO. Spalt edannelsen 

1) P aa Grund af dets Afkøling efter endt vulkansk Virksomhed, 
som fo regik i Nærheden af Sorthat i Tiden mellem Kulforrna
tion og Grønsaud . Sml. M. J esperseu, de krystallinske Masser 
ved Sorthat, Naturh. Tidsskr. V. B. 1868. 

I 
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og :Maaden, hvorpaa den skulde være foregaaet, antages dog 
kun som en Formodning, der imidlertid har Sandsynligheden 
for sig. Den rimeligste Forklaring af Fænomenet bliver da, 
at Lagstillingen i Tværbæltet hidrører fra en Spaltedannelse 
og Sænkning gjennem NNV-SSO, der har foranlediget en 
Foldning af Lagene. 

Efter denne forberedende Betragtning kommer jeg tilbage 
til selve Spørgsmaalet, nemlig om Affaldet er en Følge af 
Knudskerhævningen. Sagen stiller sig da saaledes for mig, 
at Dislocationsretningen l'f1\1V - SSO igjennem Tværbæltet 
bar afbrudt og begrændset Knudskerl1ævningen, eller med 
andre Ord, den i Knudsker plateauformig virkende Hævning 
har vestefter kun løftet paa J ordskorpen til Tværbæltets 
Spalter - vestfor disse er ingen kjendelig Hævning skeet -
og at Vestaffaldet fremstod herved; dette er altsaa R esultatet 
af Knudskerhævningens Combination med Tværsænkningen. 
Denne Anskuelse vil blive mere indlysende ved Betragtning af 

D en plateauformi ge Hæ vn i ng. 

Ved den plateauformige Hævning kan det tænkes - for 
saa vidt J ordskorpen maa briste - at det hævede Stykke 
enten løsbrydes og begræudses ved en kredsformig i sig selv 
tilbageløbende Linie, eller ved rette Linier ; i sidste og r ime
ligviis hyppigste Tilfælde ville to Par af parallele Linier give 
det mindst mulige Antal Retninger , og det hævede Stykke 
nærmest ligne et Parallelogram; med andre Ord, dersom en 
Hævning gaaer for sig med to Systemer af Løsbrydnings
retninger (Spalter, der krydse hinanden), vil den. under pas
sende F orhold danne et Plateau; det Samme maa ogsaa 
kunne skee ved tre eller flere Systemer af Retninger. Idet 
nu den plateauformigt virkende Hævning, dersom Løs bryd
ningen skeer efter rette Linier, kun vil kunne hæve et Stykke 
af Jordskorpen til et Plateau, naar der mindst danner sig 
Spalter efter to Retninger, maa dette atter give Anledning 
til Dislocationer efter de tilsvarende Retninger - til sam
tidige Omvæltninger efter to eller flere Retninger. Om Spalt 
ningen eller Hævningen er det Begyndende ved Katastrofen, 
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er ved denne Undersøgelse af mindre Betydning , men retter 
sig rimeligviis efter forskj ellige lokale Omstændigheder; dog 
saa meget er unægteligt, at en eensformig Plateauhævning af 
et Terrain nødvendig maa give Anledning til samtidig Op
komst af fo r s kj e 11 i g e Strygningsretninger i den Terrænet 
nærmest omgivende Egn, og mindst til to R etninger. 

Theoretisk maatte imidlertid et Plateau ikke alene kunne 
være dannet ved en Plateauhævning :> : en eneste eensformig 
Hævning, hvorved hele Plateauet strax blev løftet efter alle 
sine Udstrækninger, men ogsaa saaledes, at først een Hæv
ningsretning dannede en Skraaplan, hvori følgelig det yordende 
Plateaus ene Side var løftet, senere en krydsende Hævning 
og Spaltning afskar et Parti af Skraaplanen og løftede endnu 
en Side, og saaledes videre, indtil a.lle Sider vare' bragte i 
omtrent samme Niveau, og Plateauet dannet. Er Plateauet 
opstaaet paa den sidste Maade, vil man - dersom det ikke 
er særdeles stort eller Hævningslinien overmaade kort -
høist sandsynlig finde Spor af disse Hævninger paa større 
Strækninger udenfor det, og i ethvert Tilfælde indenfor dets 
Grændser, samt under passende F orhold Spor af Hævningernes 
forskjellige Alder; dette vil clerimod ikke findes ved Plateauer, 
dannede efter den første Maade. 

Overføre vi nu disse Betragtninger over Plateaudannelsen 
i Almindelighed paa det specielle Tilfælde af Knudskerplateau, 
maa der altsaa, dersom dette ikke skulde være dannet ved 
en Plateauhævning - a priori maa denne Dannelsesmaade 
kunne antages - findes Spor af de forskjellige Hævnings
r etninger udenfor det paa større Strækninger, saavelsom 
indenfor dets Grændser. 

Det hele Knudskerplateau begrændses af følgende Ret
ninger 1 ): 

En bugtet NNV- SSO, en V:NV-OSO, og rimeligviis 
en N-S og en 0 -V. 

1) Som Kortet viser, har det ikke været mig muligt at paavise 
nøiagtige Grændser overalt. 
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Det øvre Plateau af følgende, sikkrere bestemte : 
En NNV-SSO, den derpaa lodrette VS V - ONO ; en 

VNV- OSO og rimeligviis en N-S med sin lodrette. 
Den første R etning kj endes vel udenfor Plateauet, men 

som en Sænkning og tilmed indskrænket til et P arti vestligt 
for det , al tsaa af en lokal Oharakteer ; indenfor Plateauets 
Grændser optræder Retningen ikke som en Ilævning , thi 
Grændselinien er aldeles bugtet og uregelmæssig , Strøget er 
ikke hævet over Plateauets øvrige Niveau , Fjeldrygge og 
Dalkløfter gjennemskære det ikke efter R etningen, og Lag
stillingen følger det kun hist og her. Lodret paa R etningen 
staaer der en Dalkløft , som ligger i det øvre Plateaus Sycl
grændse og derved i F ortsættelsen af Blykobbeaadalens øvre 
Deel inde i Granitgneisterrainets IIøiland. 

Den anden R etning, VNV, k.jendes udenfor Plateauet og 
ligeledes utydeligt inde i det som en lrnn svagt udpræget 
Hævningslinie, navnlig kj endelig i Grændsernes R etning; ogsaa 
i en Dalkløft i den sydligste Deel. 

Den tredie Retning , N - S , k.jendes udenfor Plateauet 
som en Sænkning , men inde i det neppe som nogen selv
stændig Hævning, udpræget i Niveauforholdene, derimod i en 
N-S Dalkløft i Plateauets nordligste Deel og i Lagstillingen 
og Gangretning hist og her. 

Tiden for alle disse R etninger falder, som allerede anført, 
efter Grønsandet og førend Rullesteensleret . 

Disse Kjendsgjerninger t ale kun svagt for en fleerfoldig 
Hævning , og tilbage bliver der altsaa nærmest at ansee Pla
teauet for en eneste Hævnings R esultat; dets forskjellige 
Strøg og Grændseretninger maae følgelig henføres til een og 
samme Tid. Dette bekræftes ogsaa af forskjellige Grunde : 

1. Vestaffaldets Hornblendegranit i Strøgets forskjellige S te
der er der neppe nogen Grund til at henføre til forskjel
lige Tider. I-Iornblendegraniten (Syenitgraniten) uclgjør 
et c. 1000 Alen bredt Bælte - maaskee rigtigere tre 
Partier: Almegaard , Klippegaard, Kroggaard - hvori 
Hornblenden er stærkest udviklet i Midten og derfra af-
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tager mod Siderne, saalecles at Steenarten synes umærke
ligt at gaae over til Granit eller Gnwitgncis. 

2. Ligeledes er der neppe nogen Grund t il at tvivle om 
Samtidigheden af VNV-OSO-Bæltets forskjellige llorn
blendegranitpartier , nemlig Klippegaards, Bl emmes og 
Klintetoppens, i hvilket Strøg Hornblenden ligeledes taber 
sig fra Klippegaard udefter. 

3. I Plateauets geotektoniske saavelsom mineralogiske Byg
ning fremtræder" intet afgjørende og neppe noget hen
t.ydende Vidnesby1:d om et Parties ringere Alder end et 
andets. 
Disse Grunde føre cla rimeligt til den Slutning, at K nu cl -

skerplate au er Res ultatet af en eneste p la teaufor
mig llævnin g. Dets forskj ellige Grændser ere altsaa sam
tidige ligesaavel som de forskjellige Kløft- og Strygnings
retninger, saasom de tre, forskjelligt strygende Dalkløfter i 
Vestaffaldet, nemlig N-S- , VSV- ONO-, SO-NV-Klofterne, 
og Vestaffaldet med Vl\1V - OSO - Hævningen, saaledes som 
tidligere paaviist; nu er V estaffaldet en Følge af Plateau
hævningen, men Knudsker Plateauhævning maa paa en Maade 
kunne ansees for en lokal Yttring - en plateauformig Ud
videlse af VNV-OSO-IIævningen, hvorved Vestaffaldet maa 
kunne betragtes som en Følge af denne Hævning; d(\nne af
brødes her ved Tværsænkningen og dannede den vestlige 
Skraaning. 

Naar nu Knudskerplateau er Resultatet af en eneste 
plateauformig Hævning, maa der altsaa ifølg~ de foregaaende, 
inclledende Bemærkninger, sammen med den være foregaaet 
Spaltninger og Dislocationer i Omegnen s am ti cl i g efte r 
forskj elli ge Retning er ; derved saavelsom i Forbindelse 
med Hævningen ere de forskjellige Strygningsretninger i Qm
egnen frembragte :.i: der er i en og samme Tid foregaaet 
llævning af Knudskerplateau og Omvæltning af Lagene efter 
Dislocationsretningerne N-S, NNV-SSO, VNV- OSO -
de Hovedretninger, hvorefter Jordskorpen løs brødes : Knud
skerhævningen og Dislocationerne i Omegnen ere samtidige 
og sammenhørende Fænomener. 

l 
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Virkningernes største Intensitet har ligget i Nærheden af 
Kl ippegaard; der er P lateauets Relief mest udpræget, der 
staae Hornblendegranitens uLag« næsten lodrette, der er 
llornblenden rigeligst tilstede, der er Kaolinen stærkest ud
viklet, og der nedenfor har man al Grund til at antage, ,tt 
de sedimentære Formationer ere mest omvæltede : D is Io ca -
t i onernes Knude punkt troer jeg derfor bør sættes i Nær
heden af Snurrebakkernes Fod. 

Angaaende Katastrofens Varighe d og Vo l dsom h e d 
kan vel strax forndsættes, at disse maae paa en Maade være 
omvendt proportionale med hinanden. At der er foregaaet 
mægtige Omvæltninger og bar været betydelige Kræfter i 
Virksomhed, er indlysende, naar en Lagsamling paa c. 2000 
Fods Mægtighed - ja meget mere, dersom de siluriske og 
azoiske Lag, der høist sandsynlig have taget Deel i Bevæ
gelserne, regnes mecl - er paa sine Steder stillet lodret; 
men at denne Kraft har virk.et med et eneste Ryk , og at 
disse Omvæltninger ere skete i et Nu, er neppe rimeligt; 
snarere har Katastrofen strakt sig gjennem et_ længere T ids
rnm og tildeels virket stødeviis og periodisk; dog er dette 
kun en Formodning , som jeg støtter paa den Forudsætning, 
at en pludselig og voldsom Tilendebringelse af Omvæltningerne 
maatte . have knuust Lagene og kastet deres Stykker aldeles 
uordentlig mellem hverandre ; jevne og stærke Krumninger aJ 
Lagene vilde neppe findes, ligesaaliclt som ubrustne F or
steninger, velbevarede Bølgeribber og fine Slentninger . Dog 
er der rimeligviis indtruffet periodiske, voldsommere Rystelser, 
hvorved de særdeles hyppige og stundom 'betydelige Spring 
ere fremstaaede, og Spalter dannede, der ere udfyldte af Sand 
af en noget anden Beskålfenhed end Sidevæggenes Materiale, 
hvilket rimeligviis tilkjendegiver, at Omvæltningerne ere gaaede 
for sig under en Vandbedæl~ning. 

Under en V an dbedækning - : har _ der da ikke afleiret 
sig Lag efterhaanclen paa de samtidig sig langsomt sammen
foldende ældre Lag, Bundfald paa denne Vandbedæknings 
Bund? De existerende Lags første Rystelse maa rimeligviis 
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have frembragt Detritus , hvis grovere Dele ere sunkne ned 
paa dem, dannende et nyt, næsten horizontalt Lag paa de 
noget bøiede ældre; og fra Omgivelserne kan være udskyllet 
Materiale t il en videre fortsat L agda,nnelse paa de sig foldende, 
alt existerende La.g ; gradeviis og stødeviis kan F oldningen 
være gaaet for sig , rykkende et Skridt fremad, hvergang 
Spændingens Intensitet var naaet til at overvinde Bøinings
og Frictionsmodsta.nden , og stemplende denne intermitterende 
Progression i det overleirede Bundfald som L agdeling. 

Det forekommer mig høist sandsynligt , at noget Saadant 
maa være skeet, dersom Forst yrrelserne ikke ere fuldbragte 
i en overordentlig kort Tid, saa at sige i et Nu, hvilket jo 
neppe kan være Tilfældet . - Hvilke L eiringsforhold vilde 
følge af denne Udviklingsrnaade? Gjør man et Forsøg hermetl, 
ganske i det Smaa, som jeg har gj ort det, vil der fremkomme 
en L agstilling, der har Meget tilfælles med den concordante, 
men dog skjelner sig fra denne ved at Lagene, usædvanlig 
kortveis , fra stærkt heldende blive svagt heldende. L ægger 
man nu Mærke til Profilerne fra Bagaa og Stampebæk (jfr. 
Tab. A.) , viser der sig noget ganske Lignende. Det ligger 
da nær at antage disse Grønsands1ag for afleirede samtidig 
med Sammenfoldninge;1, der er begyndt med eller førend 
Grønsandet, fortsat under det og endt efter det. Nu har j eg 
i dette Tidsskr ifts forrige Bind paaviist Sandsynligheden for 
en Eruption nær Sorthat, i S lutningen af Kulformationens 
Tid, hvorved Forholdene forandrede sig saa meget , at en fra 
den tidligere forskj ellig Steenart kom til at afleire sig. Erup
tioner i vor Tid ledsages ofte af Dislocationer (Fremkomst 
af nye Øer , Hævninger , Sænkninger), og hvorfor skulde det 
ikke have været ligesaa i Fortiden; hiin Eruption kunde da 
ogsaa have været ledsaget af Dislocationer , der have pait
begyndt Foldningen af Kulforrnationen, som senere ha.r fortsat 
sig , medens Grønsandet (her) afleiredes , og hvis R esultat 
blev Knudskerplateau med dets Omgivelsers Lagstilling. 

Naar jeg ovenfor har angivet Tiden for Katastrofen til 
e f te r Grønsandet, da er dette egentlig mindre nøiagtigt og 
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burde rigtigere hedde : Grønsandet er ikke sildigere end Kata
strofen. Imidlertid maa, j eg tilstaae, a,t dot ifølge de fore
liggende Kjendsgjerninger, der ero noget indskrænkede for
medelst de kun sparsomt forekommende, naturlige Gjennemsnit, 
bliver noget vanskeligt at dømme sikkert om den ovenfor 
fremsatte Formodnings Rigtighed, og førend denne Usikkerhed 
er hævet, maa man nøies med at angive Katastrofens Tid til 
ofte r Grønsandet. 

At Bevægelsen ikke har fortsat sig meget til en sildigere 
Tid, antydes ved det ringe Fald ttf R obbeda1egrusets Lag -
f> a 10° mod SV og SSV - en forsteningsløs , af Bølge
ribber gjennemtrukken Kystdannelse, der enkelte Steder hviler 
paa Kulformationen , pletviis bærer Rullesteensdannelser, og 
sanclsynligviis hører til Tertiærtiden. Dens Mater iale, som 
er brungraat Kvarts- og lidt Feldspathsancl, er taget fra den 
tilgrændsende Silursandsteen, nedenfor hvis Dratning det er 
afsat, muligviis med denne til Kystskrænt, imod hvilken 
Bølgerne brødes efter at have i en forudgangen Tid dannet 
de ovenfor liggende smaa Havstokke (imellem hvilke Grav
høiene ere sammenhobede) af Sandsteensbrokker og samlet 
det mindre grove Materiale t il en Kystrevle nedenfor, hvilke 
Produkter, St ene og Sand, begge tm:de skylde deres Fore
komst en ved Hævningen frembragt, tidligere omtalt, Disloca
tionsspalte gjennem Sandstenen og en dermed forbunden 
Brecciedannelse. 

Hvorvidt Rullesteensleret er blevet berørt af disse Om
væltninger, lader sig vanskelig afgj øre med fuldstændig Sik
kerhed; men det kan i ethvert Tilfælde kun have været svage 
Efterveer af den egentlige Katastrofe, der ere naaede til en 
saa sildig P eriode. Saa, meget er fuldkommen beviisligt af 
L eiringen og udenfor al Tvivl, at Kul- og Grønsandslagene 
havde deres store Fald, førend Rullesteensleret afsattes; men 
derimod kunde det nok være muligt, at disse sidste Dannelser 
ikke ligge aldeles i deres oprindelige Stilling; deres nedre 
Grændseflade er f. Ex. selv paa et løsere, sandet Underlag 
ikke horizontal , men temmelig bølget; deres hist og her 
kj endelige, dog hyppigst utydelige Lagdeling ofte noget af-
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vigende fra Ilorizontalitet en , faldende 5 til 10°, og ikke 
sj elden i samme R etning som underliggende discordante K ul
og Grønsandsdannelser ; deres Lag af og til forskt\dte Yed 
smaa Spring, ja endog foldede, saasom N for Byaaens 
Udløb (Tryk fra oven). Smaa Omvæltninger ere maaskee 
nok foregaaede efter Rullesteensleret, men den egentlige, her 
omhandlede Katastrofe maa have uchiklet sig fø r en d Rull e
steensleret blev afleiret. Disse nye Dannelsers Forhold er det 
heller ikke denne Afhandlings Øiemed at drøfte; jeg baaber 
at komme til dem ved en anden L eilighed 1 ) . 

J eg t roer da at maatte betragte L agstillingen som Re
sultat af en langvarig, intermitterende Virksomhed , der blev 
indledet i Slutningen af Kuldannelsens Tid (Jura), udviklet 
gjennem Grøusandstiden til en voldsom Krise i dennes S lut
ning, og den derved opstaaede Mangel paa Ligevægt efter
haanden udj evnet gjennem Tertiærtiden 2) . 

-1) Dersom vort Kjendsk ab t il J ordens Samment rækning fra J ord
skorpens første Tid og til nu var fy ldestgjørende , maa ttt• en 
Sammenfoldning, der foregik samtidig med en Afleiring og 
samme Sted som den, en foldet L eiring , kunne benyttes til at 
bestemme en Afleirings Varighed i Tid, eller en Format ions 
Alder , a ngiven med Aaremaal. Lad Jordens seculare Forring else 
i Omkreds o være n , en L ag-samlings oprindelige horizontale 
Udst rækning I være formindsket med m ved en fol det Leiring, 
der er begyndt med Lag-samlingens nederste og endt med dens 

111 0 
øverste Lag ; da er dennes Aaremaal = ~ .- Aarhundreder. 

11 J 
Beregningen lader sig naturlig viis ikke udføre i Virkelig heden; 
desuden Yilde de1• s ikkert blive ma nge Hensyn at tage, f . Ex. 
om Samment rækningen har virket eens overalt, eens i alle 
Retni nger , t il a lle Tider ; ,Jordskorpens Sammentrækning 
Forhold t il det flydende(?) Indre; o. s. v. 

At en saadan Lag-still ing maatte kunne afgi,·e Midler t il 
a t bestemme, om en Hævning er foregaaet langsomt, synes 
indlysende. 

2
) Det bor dog her bemærkes , at Grønsa ndslagene N for Knud

sk erplateau hidindtil have vi st sig saa fatt ige paa Forstening-er, 
at deres Alder endnu ne ppe lader sig afgj øre ved Hjælp af 
disse; men disse L ags pet rographiske Natur stemmer meget 
væsentl ig overeens med de sy dlige Grønsandslags, hvis St illing 
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Endelig kunde der ogsaa blive Spørgsmaal om Kata
strofens U d s træknin g i Rumm e t , og da nærmest 

a) indenfor B ornh ol ms Omr aad e. 
Forlænges det VNV- OSO-Bælte over Klintetoppen hen 

mod OSO , træffer det Rispebjerg , beliggende 11 .Miil fra 
sidstnævnte Bakke; desuden beror er det , paa Strækningen 
mellem begge, Aakirkeplateauets sydlige Klint og Grændsen mel
lem Overgangssandstenen og de gronne Skifre. Denne Grændse 
udmærker sig flere Steder derved, at Lagene have større 
Fald end sædvanlig i disse F ormationer, f. Fx. i Grødbyaa; 
ved Rispebjerg selv er Lagstillingen stærkt paavirket af Om
væltninger, og et Sted, nedenfor Brogaard, bragt op til et 
Fald af 40° mod NNV 1 

). De naturlige Forhold synes altsaa 
at antyde, at Katastrofens Virkninger ere naaede saa langt 
som til Rispebj erg. Dog forhindrer den tilsyneladende Fra
værelse af Kul- og Grønsandsformationen i dette Strøg en 
afgjørende Bestemmelse af Tiden for Omvæltningerne herhen
efter; kun viser SillU'lagenes store Fald, at der har været 
Forstyrrelser efter Silurtiden; men da disse netop falde. i 
Knudskerbæltets F orlængelse og kunne spores uden mærkelig 
Afbrydelse lige fra Knudsker, ere vel hele Strøgets Omvælt
ninger foregaaede efter Grønsandet. Unægtelig kunde det 
tænkes , at Rispebjerg var Stedet for den ældste og første 
Begyndelse til denne VNV- OSO-Hævning, der langt sildigere 
udvidede sig mod VNV og traf Knudsker efter Grønsands
tiden. Herimod maa dog indvendes, at Ilævningen hiint Sted 
er langt ringere (Rispebjerg har 170' absolut Høide, og 
Granitgneisen er ikke fundet og rimeligvi.is ikke hævet til 
Overfladen) end i Knudsker; vel synes Hævningens Vold
somhed at have været meget stor i Rispebjerg , thi l1el e 
Bakken bestaaer, saavidt det kan undersøges ( den nordlige 

indenfor Kridtformationen er angiven af Forchhammer; For• 
steninger til disse sidstes nøiagtig-e Bestemmelse maae, efter de 
af mig indsendte , findes i ti lstrækkeligt Antal i Universitetets 
mineralogiske · Museum. 

1) Strygningsretningen her, VSV- ONO, staaer lodret paa Tvær
bæltets Retning, NNV -SSO. 
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Skrænt, undtagen F oden, og den nye Gj ennemskæring ved 
Landeveien), af lutter Brndstykker, liggende uordentlig mellem 
hverandre ; denne voldsomme Virkning kunde hidrøre fra flere 
Dislocationsretningers Krydsning og fra en Retnings Overgang 
til en anden, i hvilket Tilfælde en saadan forøget Voldsomhed 
snarest betegnede Stedet som det yderste i Ilævningsbæltet 
og det af Hævningen sidst trnfne. Herfor taler ogsaa denne 
Brokkedynges F orhold , Beliggenhed og Udbredelse , betragtet 
i Forbindelse med andre lignende Dyngers Nærhed og F or
l1ol<l . Disse Omstændigheder henlede Tanken paa forskj el lige 
af de V ær ker , som Glacialtiden har frembrrrgt, og til en 
F ormodning om, at F orstyrrelserne ere indtraadte ved denne 
Tids Begyndelse. 

Om der er foregaaet Omvæltninger paa den øvrige Dee] 
af Øen, navnlig i dens Granitgneisterrain , samtidig med 
Knudskerhævningen , er vanskeligt at afgjøre. Drager man 
fra Rispebjerg en Linie lodret paa V NV -Retningen , t ræffer 
den langs gjennem Døvr e-, Donne- og Vasaadalen en R ække 
af forl1oldsviis vilde Klipperevner tværs gjennem Granitgneis
terrainct eller en stor Tværrevne i u Grundbj erget« ; parallelt 
med denne stryger en Samling af nieer eller mindre parallele 
Kløfter , Dale og Granitgneisrygge, gjennemskærende denne, 
den østligst e Dee] af Øens Granitgneisterrain, udgjørende det 
mest couperede Parti af dens H øiland , og bærende i sit for
revne Ydre ligesom Vidnesbyrd om J ordskorpens voldsomme 
Trækninger under Kampen om H erredømmet mellem den 
hævende Kraft og Modstanden her paa Grændsen - Træk
ninger , som vare voldsomst . netop der , hvor begge Principer 
mødtes. lVIen Tiden for disse Omvæltninger er neppe til at 
bestemme umiddelbart eller med fyldestgjørende Sikkerhed; 
kun vilde j eg henlede Opmærksomheden paa dem, da de falde 
i et Strøg lodret paa VNV - Retningen over Rispebj erg, og 
Spalter jo have en vis Tilbøielighed til lodret at udsende 
Sidespalter. 

Vende vi Opmærksomheden bort fra disse ret interessante 
Fjeldkløfter mellem P aradis- og Ilelvedesbakkerne og henvende 
den paa andre P artier af Granitgneisen , saadanne, der staae 
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i umiddelbar Berøring med Knudsker-Omegns Sedirnentlag, 
komme vi t il a,t betrngte Kyndegaards Par ti i Kildestroget 
og Uaslesystemet. Faldet her er, saavidt det kjendes, ringe, 
5 til 20° fra Granitgneisen og altsaa temmelig ringe til derpaa 
at kunne bygge en bestemt om end sandsynl ig Formodning 
om dennes Hævning efter Kul fon nationens Afleiring. Ileller 
ikke har det endnu været muligt et eneste Sted at paavise 
denne F ormati.ons L eiring paa hiin , men det Nærmeste , de 
blottede Knldannelser komme Granitgneisen , er en 3- 400 
A len , maaskee ikke engang saa nær. Derfor rnaa Sagens 
A fgj ørelse beroe, indtil videre Undersøgelser have tilveiebragt 
flere Kj endsgjerninger , og her kan blot fremsættes en F or
modning om, at Granitgneisen i dette Strøg kun er hævet 
lidet i Forhold t il de nærliggende Kuldannelser, eller, dersom 
den er hævet betydelig, da har denne Hævning ikke paavirket 
disses iagttagelige Partier meget. En heel anden Sag bliver 
det, at Bornholm som en Heelhed kan vær e hævet efter Jura.
og Grønsandstiden , og at Øens Nordkyst er fremstaaet ved 
en voldsom L øsbrydning og IIævning af det nuværende Land 
fra den nuværende tilgrændsende IIavbund, efter Grønsands
tiden. 

Hidindtil ha.r udelukkende det t ørre Land været Betragt
ningens Gjenstand; i Korthed maa jeg dog omtale Hav
b und e n l a n gs ud e n fo r K ys tern e. Kortet viser ret 
mærkelige R eliefformer af denne, flere R ækker af R ev , der 
udfor Sydkysten, Syd for Knudskerplateau, stryge nordvestlig 
og vestnordvestlig , der netop er Strygningsretningen indenfor 
i Laudet. Høist sandsynlig hidrører denne R etning af Revene 
fra, at Lagenes Strygningsretning i dem er den samme. Dette 
bestyrkes ved enkelte bestemte Kjendsgjerninger, hentede 
nærmest fra Stranden, hvor J ernsteen og J ernsandsteenslag 
danne smalle Rev, som følge Strygningslinien, og ved dis~e 
ydre R evs usædvanlig smalle og lang,;trakte F orm ; endelig 
ved at enkelte S teder factisk dannes af J ernsteen og J ern
sanclsteen. Dernom nu Strygningsrctningen angives ved de 
smalle R evs Længderetning, antydes derved, at det sydvestlige 
Hjørnes geotektoniske Forhold fortsættes udad under Søen. 



33 

Udenfor Stampestranden er imidlertid Grundenes Regelmæs
sighed ikke tilstede; det er ligesom flere Retning.ers Kryds
ning og Combination her havde frembragt en vis Forvirring; 
det Parti , hvor denne finder Sted, ligger langs en Linie, som 
drages NO- SV over Klintetoppen, altsaa lodret paa den 
Linie, der forbinder de største Høider paa Øen og ligger 
NV - SO over Rytterknægten. Dette uregelmæssige Parti 
falder meget nær sammen med eller ligger udenfor det 
NNV-SSO-Bæltes Overgang til ThTV-OSO-Bæltet, og vir
kelig viser ogsaa det ydre Revs østre Green Retningen OSO, 
medens dets anden Green følger ( et Stykke) Retningen NNV; 
mellem begge ligger et Parti, hvori Retningen er meget vak
lende, men hvor der foruden de to nævnte Retninger endnu 
kan skjelnes en NO-SV, og maaskee en nordsydlig; denne 
NO-SV-Retning er deels, som omtalt, udtrykt i Partiets 
Stilling mod Rytterknægten og Klintetoppen, deels gjenfindes 
den i Lagenes Strygning ved Kaasodde, ved V ældensbyaa 
(see Kortet, ved Pilen med 15°) og maaskee ogsaa svagt 
udviklet i Knudsker; den antydes ved Grændselinien mellem 
Overgangssandsteen og grønne Skifre fra Sosa til Læsaa, 
men afbrydes fuldstændig ved de yngre Dannelser - Jura -
og er derfor rimeligviis en ældre Retning end dem, vi her 
have at gjøre med. - Fra Vestkysten, vest for Knudsker, 
skyder Ilvidoddes grunde (farlige) Rev sig en Fjerdingvei 
ud i VNV, netop i Fortsættelsen af det ofte omtalte Bælte 
over Knuasker og Klintetoppen; de grundes te Steder i dette 
Rev - 15 og 2 Fod - ligge i en ret Linie fra Nl\TV til 
SSO, der træffer de grundeste Steder - 11 , 23 og 12 Fod 
- i Stampestrandens Rev, og tillige falder sammen med den 
sandsynlige Anticlinallinie mellem Rønne og Ormebæk, En
delig vil j eg endnu gjøre opmærksom paa det parallelt med 
Strygningsretningen VNV-OSO ret udprægede Rev, der fra 
Arnage strækker sig næsten en Miil langs Kysten, og hvis 
indre Deel idetmindste bestaaer af Kalksteen, den ·samme, 
som i Strandbakken stryger VNV. - Revene fortsættes mod 
Syd endnu endeel længere ud i Søen end det medfølgende 

m. a 
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Kort viser, og desuden skyder en Banke med 8 a 9 F arne 
Vand sig langt ud i SV. 

De smalle Revs eller rimeligviis J ems tenenes Continuitet 
selv der, hvor de forandre Retning, synes at tale for, at, 
disse forskjellige Retninger ere frembragte samtidig eller 
skylde een og sa1mne Omvæltning deres Tilbliven. De ved 
Katastrofen foranledigede Omvæltninger spores saaledes udenfor 
Bornholms over Søen liggende Dee}, og j eg skal i det Føl
gende paavise, at de sandsynligviis udbrede sig langt videre. 

Det er ikke blot Grundene alene, der gjengive Strygnings
og Hævningsretningerne i Knudskerpartiet; ogsaa i Kyst
retningerne finder man en Gjentagelse af disse. 

I Nordkysten og den dermed omtrentlig parallele Syclkyst 
er V1\1V-Retningen - Hævningslinien for Knudsker - meget 
tydelig udpræget; dersom E. de Beaurnonts Theori om jevn
løbende Retningers Samtidighed er gjennemgaaende rigtig, 
hvilket den neppe er, maa disse Kysters Dannelsestid altsaa 
j evnføres med Knudskerplateauets Hævning, det vil sige efter 
Grønsandstiden. Nordkysten bærer nu ga.nske Charakteren af 
en ved Dislocation og voldsom R evning ved Hævning frem
bragt Fj eldside, om end senere Nedbrydning kan være for
aa,rsaget af Vandet o. a. Sydkysten er derimod en Form, 
der i sin nuværende Skikkelse skylder Havets nedbrydende 
Virksomhed vel saa meget som Hævninger, hvilke imidlertid 
have udviklet dens første Grundtræk ved at indstille Lagene 
og frembringe Ujevnheder i Overfladen, hvorved Va.ndets 
senere Ødelæggelser forberedtes og disses Retning anvistes. 
Dens R etning rnaa derfor antages at staae i nøie Sammen
hæng med de Hævninger og Sænkninger , der frembragte 
Lagstillingen og den ydre Form, svarende til den indre Byg
ning (Sml. Dr. Løffler, Landenes Overfl adeforhold); Sydkysten 
eller rettere sagt den dertil svarende oprindelige R eliefform 
hidrører da væsentlig fra Knudskerhævningen. Nordkysten 
lader sig ikke combinere hermed ved andet end Parallelismen, 
idet Kulformationen og Grønsandet hidindtil ikke ere fundne 
i dens Nærhed, om de end kunne ligge udenfor i Søen ; men 
indenfor et saa lidet Omraade som Bornl10lms maa sandsyn-
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ligviis Parallelismens Lov være gjældende, og begge K ystel's 
Former derfor være dannede samtidig i deres oprindelige 
Skikkelse og samtidig med Knudskerhævningen. 

Øens Vestkyst stryger i den længere, men lavere sydlige 
Dee] N-S, og R etningen fortsættes nordligere i Davids
Ba,nken, en langstrakt Grund med 6~ til 19 F avne Vand, 
en Miil NNV for Hammeren; parallel hermed stryger den 
halve og høiere Dee! af Østkysten; begge ere parallele med 
Strygningsretningen i Knudskerplateauets og Omgivelsers nord
vestlige Dee], og deres Dannelse bør maaskee derfor henføres 
til samme Tid som disse. 

Kysternes Strygning er i sin Heelhed ikke meget paa
virket af 1'.1NV-SSO-Retningen; dog synes det at være den, 
der har frembragt Kystretningen fra A1linge ned mod Teign 
og ved Meelsted; imidlertid kunde den ogsaa hidrøre fra 
NV-SO-Retningen - Øens Hævningsretning, der forøvrigt 

, kun lidet gjenfindes i Øens Omrids eller i Lagenes Stilling. 
b) Ud enfor Bornholms ringe Omraa de maae samtidige 

og parallele Dislocationer efter al Sandsynlighed kunne paa
vises; for saadanne anseer j eg ogsaa følgende: 

Hævningerne og Omvæltningerne i Møens Kridt. (Pug-
gaard, Møens Geologie 1851). Retningerne ere: 

Møen: N 650 V - N 290 V - Nord-Sydlig-Sænkning - N 26° 0 -
N 630 O - 0 1 ° N. I eller efter Tertiært. 

Bornholm: N 60° V - N 20° V - N 2° 0 Sænkning - N 26° 0 -
N 630 O - 0 2° S. Efter Grønsand. 

Overeensstemmelsen baade i Stilling og i Tid er kjen
delig ; og tager man dernæst Hensyn til Vanskelighederne 
ved en fuldstændigt nøiagtig Bestemmelse baade af Tiden 
og af Retningen , maae de smaa_ Afvigelser ansees for Til
fældigheder . Derhos kunde endnu bemærkes Møens Stilling 
i Forhold til Bornholm. 

Hævningen af Faxekalken i Faxe (Sjælland). »- - Kalk
klippen (Johnstrup, Faxekalkens Dannelse, 1864. Pag. 40) 
har en langstrakt Form, hvis største Udsti"ækning gaaer fra 
OSO- VNV« og (Pag. 42): »I eller snarere efter Rullesteens
formationens Tid er derpaa den større Hævning foregaaet, 

3'~ 
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hvorved Bakken tilligemed Omgivelserne blev løftet op over 
Ila,vets Overflade - - . « 

Faxekalken ved Annetorp i Skaane (Johnstrups Skrift 
om denne, 1867. Pag. 7): »Middeltal 5° mod S 37° V af 
Faldet.« 

Herved maa bemærkes, med Hensyn til min Afhand
lings Gjenstand, at Faldvinklens Stønelse, 5°, er tem
melig ringe til at jeg derpaa tør bygge nogen sikker Slutning 
om Dislocation; og selv 8° mod S 15° V (Pag. 8) tillader 

·vel neppe nogen ubetinget Antagelse af Dislocation; men er 
der foregaaet en saadan, falder dens Strygningslinie i VNV -
OSO ligesom Bornholms. 

Utvivlsomt vil der endnu baade i Danmark og i Nabo
landene kunne paavises flere Steder med samme Strygnings
retning fra samme Tid som her. Imidlertid foreligger endnu 
kun overmaade Lidt af offentliggjorte geognostiske Under
søgelser af Damnarks Jordbund, og den storartede "Geologiskn, 
Understikning af Sverige" er endnu langtfra fuldendt; navnlig 
savnes endnu Undersøgelsen af Sydsverig 1 ) , hvor de bom
holmske Kuldannelser (Lias) gjenfindes, og hvor Partier af 
Grønsandet forekomme. 

Endnu vil jeg kun ganske forbigaaende berøre, at Skan
dinaviens Omrids og Relief meget hyppigt følge de omhand
lede Retninger. Sml. Durocher, La Constitution geologique 
de la Norwege etc., i Memoires de la Soc. geol. de France, 185G. 

Jeg har i det Foregaaende søgt at bestemme de sand
synlige Aars ager til Lagstillingen, og paaviist, at Hævningen 
af Knudsker og Lagenes Omvæltning ere samtidige og sam
menhørende Fænomener; efter nemlig at have omtalt den 
ringe Sandsynlighed for at lineare Hævninger ere Aarsagen til 
Lagstillingen, har j eg søgt at fæste Opmærksomheden paa 
den plateauformige Hævning og de ved denne frembragte 

1 ) Angelins Skrift n Om Skånes geol. Forbållanden med geol. Karte 
ofver Sk åne" bar ikke været tilgængeligt for mig. 
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forskjellige og dog samtidige Strygningsretninger; dernæst er 
Katastrofens Varighed undersøgt, og endelig er Disloca,tionemes 
Udbredelse paa Bornholm behandlet, ligesom deres Udbredelse 
udenfor Bornholm kortelig berørt.. J eg gaaer nu over til et 
andet Afsnit af denne Afhandling, nemlig 

Di s locatione rn es Forho l d ti l Øens Omrid s og R e li ef, 
eller den indre Bygnings Overeensstemmelse med den ydre Forn1. 

Det er ovenfor angivet, at de mest fremtrædende Dis
locationsretninger ere tre; disse forskjellige Retninger , der 
ere nøie knyttede til Knudskerplateauets Hævning, maae føl
gelig betragtes som samtidige ( see ovenfor), maaskee dog 
med den Undtagelse, at N-S-Retningen kunde være noget 
sil eligere, enclskjøndt dette ikke lader sig bestemt bevise ; 
rimeligviis er ogsaa cl en nøie knyttet til Knudskerhævningen 
og falder i samme Epoche som de andre. 

Betragter man nu disse Retninger under Et , gaaende ud 
fra det Synspunkt, at de ere samtidige, bliver der et ret 
eiendommeligt F orhold ved deres gjensidige Stilling, som j og 
ikke vil lade uberørt. 

Retningerne ere : N 2° 0 , 0 30° S, V 27° S, ulodret « paa 
N 30° V, samt de to andres lodrette. 

Disse tre R etninger danne meget nær ligestore Vinkler 
med hverandre, nemlig omtrent 120° - resp. 118°, 119°, 
123° - og , dersom de tænkes udgaaende fra eet Punkt, 
danne de en trestraalet Stjerne eller en Trekløft; dette kan 
vel være et Tilfælde, men rimeligst er det dog, at en saadan 
Regelmæssighed skjuler mere end en Tilfældighed. 

Lader man en Skive af fugtigt Leer indtørre langsomt 
fra Midten, vil den i de ni af ti Tilfælde revne med en Tre
kløft, hvori Kløfternes Vinkelafstande ere tilnærmelsesviis 
120° ; lader man en varm Plade af Leertøi (Faience, Porce
lain) afkøles paa Midten, revner den hyppigt med en Trekløft 1 ); 

1 ) Denne min Tanke og tilhørende Forsøg berørte j eg forste 
Gang 1861 i »Nutid og- Fantasiens uære Fremtid« , Foredrag 
l,oldt i Vinteren 1860 -- 61. 
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en Porcelainskop med fremspringende Rande paa Bunden, 
sa,t over Varme, forholder sig paa samme Maade. 

Revningen hidrører i alle disse Tilfælde fra den ved hele 
Pladens ueens fordeelte Sammentrækning eller Udvidelse f'or
aarsagede Spænding, der overvinder Sarnmenhængskrnften ; 
Trekløvningen, eller KJøvning ved tre fra et Punkt udløbende 
Revner, hidrører derfra, at den opfylder følgende to Betin
gelser: Spalternes mindst mulige L ængde og samtidig dermed 
mest mulig lodrette Stilling mod Spændingens alsidige Ret
ning. E n Spænding , Stramning, i en Skive virker hen til 
dens Spaltning, og det saaledes, at denne skeer netop paa 
det Sted og paa den Maade, hvorved Spændingen bedst for
maaer at overvinde Modstanden, saaledes at det mindst mulige 
Arbeide udføres ved Spaltningen. Skiven antages eensar tet 
heelt igjennem. 

Spændingen virker med størst Kraft i det spændende 
Træks Retning og virker altsaa stærkest paa Modstanden i 
denne R etning, hvilket bevirker , at Spalteretningen bliver 
lodret paa Spændingens R etning ; Modstanden bliver mindst, 
naar Spaltningen foregaaer saaledes , at Brudfladens Areal er 
det mindst mulige. 

Ved en Skives Sammentrækning fra Midten udad virk.er 
Spændingen i alJe Retninger og lige stærkt i dem alle; det 
vil være, som om der fra Midten virk.ede Træk radialt i alle 
R etninger. Skal nu den første Betingelse for Spaltningen 
opfyldes - Spalten staae lodret paa Trækket - maa der 
dannes en cirkelformet Spalte; til Opfyldelsen af den anden 
Betingelse - Spaltefladens mindste Areal - kræves en eneste, 
lige Spalte ; men ingen af disse S paltemaader opfylder begge 
Betingelser paa een Gang; bedre og tilnærmelsesviis skeer 
det ved en Middelvei - ved Trekløvningen. Cirkelspalten 
er unødvendig lang, nemlig dobbelt saa lang som Trekløften 
(r . 2 . "' = o) :l: som de 3 R adiers Sum; den enkelte, lige 
Spalte staaer kun lodret paa een af Spændingens R etninger, 
medens T:rekløftens Spalter tilsammen staae lodrette paa tre 
Retninger og altid kun følge Trækretningen halvveis gjennem 
Stykket. Dertil kommer, at Spændingen begynder saa at 
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sige fra et Punkt og udvider sig efterhaandcn, hvilket Spa.J t
ningen derfor ogsaa vil gjøre. Trekløften tilfredsstiller endelig 
den Fordring, at ved Siden af storst Simpelhed· er ingen 
Spalteretning fuldstændig forsømt, hvilket vilde være Tilfældet 
ved een lige Spalte. 

Tænker man sig dette Princip overført fra det Smaa 
paa det Store, paa Jordskorpen, faaer man denne, under 
passende Forhold, trekløvet paa et vist Sted, og altsaa 
Spalter dannede samtidig efter t re Retninger, hvis Vinkel
afstande ere 120°. Jeg er - kunde det end synes dristigt 
og finde kun ringe Bifald - ganske vist t ilboielig til at for
mode, at noget Lignende ere foregaaet i det specielle Til
fælde, som er denne Afhandlings Gjenstand, men det mathe
matisk nøiagtige Beviis derfor kan j eg ikke give; l1eller ikke 
er det afgjort, at Trekløvningen fra først af er foregaaet ved 
Knudsker , thi det er ikke nødvendigt for at finde de tre 
samtidige, sammenhørende R etninger der, idet nemlig Spalter 
j o have en Tilbøielighed til at frembringe parallele Sidespalter, 
hvilken Virkning maa kunne fortsættes langt ud til Siderne, 
hvorved Jordskorpen vilde gjennemkrydses med et Net af 
Spalter, som indeslutte lutter Trekanter og Rhomber eller 
Parallelogrammer; et Forhold, som bliver endnu mere forviklet, 
naar man dertil tænker sig R etningernes lodrette 1 ). 

Heller ikke er det nødvendigt, at de tre R etninger danne 
Trekløften paa den ufrie :Maade o: med R etningernes Stilling 
valgt saaledes som ovenfor. 

Tre Retninger med deres lodrette give sex R etninger, 
og hvilke af disse der ere Hovedretningerne , lader sig van
skeligt altid, afgjøre. Disse sex, tegnede fra og ud til begge 
Sider af et Punkt, give en 12-straalet Stjerne, hvis 12 
Straaler (Spalter) ialt kunne forbindes til 4 forskjelligt stil
lede, regelrette Trekløfter, ogsaa betragtede som 2 Trekløfter 
med deres omvendt stillede : -( Y )- _ _...(__ Det kommer ... -· 

t) En lignende Virkning som Trekløvningen vilde Trefoldningen 
være - en Foldning, der var frembragt Yed en Skives Sam
menpresning efter alle Retninger i Planet. 
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r1lt m1 pa,t, fra hvilken af Retningerne man gaaer ud for at 
construere Trekløften. 

Naar man nu som her, ved geognostiske Underso~elser, 
ltar fundet tre sammenhørende R etninger, er derfor ikke den 
oprindelige Treklofts Stilling giYet; først naar een aJ Ret
ningerne er bestemt som Hovedretning for SpaJterne, har 
man at vælge mellem to hinanden modsatte Stillinger, og 
dernæst at bestemme endnu een af R etningerne som Hoved
retning. 

At. jeg har valgt den foreliggende Stilling , er t ildeels 
vilkaarligt, og beroer tiltleels paa Skj(m, nemlig hvorvidt 
R etningerne synes mest udprægede. 

Dersom uenne Slags Spaltninger virkelig forekomme i 
J orclskorpen, er jeg tilboielig til at antage, at de have en 
mere lokal Charak.teer og Aarsag og en mere overfladisk 
Natur, om de end kunne fortsætte sig langt - i Modsætning 
til en heel anden Slags Spaltninger, som ere baserede i det 
fodres Reaction mod J ordsk.orpen. De første hidrøre fra 
Jordskorpens egen Udvikling i og for sig , den anden Slags 
fra J ordens Udvikling som et .Hele. 

lfolge Puggaarcl (Møens Geologie, 1851) ere folgende 
næsten samtidige R etninger repræsenterede ved Kridtets Hæv
ning paa Møen: 

N 65° V, N 29° V, 0 1 ° N og disses lodrette. 
Den nord-sydlige angives som en Sænkning ( lig Born

holms). Gaaer man ud fra denne, saa danner, af disse an
givne Retninger, den J\føenske Trek.løft sig næsten fulclst.-mdig 
uens med den Bornholmske, nemlig med følgende Vinkel
afstande : 116°, 116°, 128°. 

Endnu kunde jeg henlede Tanken paa Vulkanrækkens 
Trestraaling SO for Asien (Sml. Erslevs Geografi 1866). -
G. Il. v. Kluden angiver i sin llandbuch der Erdkunde, J, 
209, at Sandstenen ved Olioule.s har regelmæssige, 6 F. tykke, 
6-sidige Prismer 1 ). 

1) Vinklen c. 120° kan paavises mangfoldige Steder i .Jorden~ 
Reliefform, hvad jeg skal godtgjore i eu anden Afhanclli11g. 
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Det blev sagt OYenfor, at J ordskorpen maatte ved Tre
klovningen dele sig i lutter Parallelogrammer (Rhomboider) 
over et vist Areal. Den her omhandlede Treklofts tre (sex) 
angivne Retninger med deres Para1leler vilde blandt fl ere 
P arallelogrammer kunne give et, der i Ilovedsagen stemmede 
ret godt overeens med J3ornholms Omrids, ide.t N-S-Ret
ningen gav Vest- og Ostkysten, V N-Retningen Nord- og 
Sydkysten, og VSV-Retningen løb med Hovedgrenen ud fra 
Oens Sydvestbjørne og med Bigrenen skraat igjennem den 
som en Kloftning, svarende til Kløft- og Dalspalten fra det 
ovre Plateaus Sydrand og videre til Blykobbeaadalens ovre 
Dee!, og endelig til Fjeldkløfter ved Saltuna paa, Øens Nord
kyst. De Yirkelige F orhold i Naturen frembyde da : om j ust 
langtfra nogen matT1ematisk nøiagtig Gjengivelse af den Tanke, 
at Bornholm skulde være en Tre kløvnings Virkning, saa dog 
saa megen Overeensstemrnelse med den , at jeg er meget til
bøielig til at holde paa dens Rigtighed; i saa Tilfælde blfrer 
Bornholms Omrids et Sidestykke til Leiringsforholdene, begge 
blive et Udtryk for een og samme Virksomhed, og deres 
Overeensstemmelse er saaledes paaviist 1 ). 

Ogsaa R eliefformen bærer Dislocationscornplexens Præg; 
den er ligeledes en Gjengivelse af den ene Katastrofes Dis
locationer. 

Knudskerplateaus Plads , og dette er værd at bemærke, 
er i Øens ene stumpe Hjørne , det sydvestlige, eller i det, 
der ligger nærmest den vestlige - den bratte - Orænclse 
af hele det skandina\'iske Ilævningssystem; det danner den 
ene, yderste Hjørnesteen i denne kolossale Hævning af Gra-

1 ) Tænker man sig Trekloftens Knudepunkt i Nærheden af Born
holms Sydvesthjørne - altsaa ogsaa nær Knudsker - udgjor 
Bornholm i en vis Forstand en Trediedeel af Trekloftningens 
Termin , og den h ævede Dee 1, nemlig Bornholm , er ogsaa 
en Trediedeel heraf. Ikke a ldeles uinteressant er den Over
eensstemmelse, der finder Sted mellem dette Forhold og For
holdet mellem L and og Hav paa Jordens Overflade (2{ Mill. 
Kv. Miil Laud og 7 Mil!. Kv. :Miil Hav ; Ungewitter, Erd
beschreibung). 
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nitgneis, der søger sin Lige i Verden. Fra Nordkap til 
Knudskerplatea,u, halvtredie hundrede Miil, gjentager sig med 
nogle Variationer den samme Hævningsform (Type): Fjeld
sletter, adskilte ved bratte Tværdale, faldende steilt a.f mod 
V og N, j evnt med S og O; tabende sig sydefter , indtil 
endelig Knudskerplateau bliver det sidste Sted, hvor Granit
gneisen bryder igjennem, medens vel Systemet endnu et Par 
Gauge giver sig tilkjende ved Hævninger igjennem Danmark; 
og dette Sted ligger da som sagt ved Øens ene stumpe 
Hjørne eller med andre Ord ved Trekløftens Knudepunkt, det 
Sted , hvor tre (sex) Retninger samtidig spille en Rolle i 
Strygningen. J eg skal nu paavise, hvorledes disse R etninger 
gjøre sig gjældende i Øens Reliefform i Forhold til Knudsker
plateau, det vil sige, i andre Høiders og Kløfters Beliggenhed 
i Forhold til det. 

OV-Retningens Indflydelse er fyldestgjort ved Rytter
knægtens , 496', Øens høieste P unkts, Beliggenhed i Forhold 
til P lateauet, nemlig Ø 2 ° S for dets høieste Punkt, dets 
Baunebakke; dette er, interessant nok, fnldstændig lodret paa 
Hovedretningen N 2° 0. 

Afl1ængighedsforholdet til N-S-Retningen viser sig deri , 
at naar denne lægges over P lateauets Baunebakke, træffer 
den netop Ruthskirkebakken, 436', Øens næsthøieste Punkt, 
og nordligere Hammershuusbakk.en; det viser sig endvidere 
deri, at P lateauets N-S-Kløft falder i samme Linie som 
den stærkt udprægede Klippedal nedenfor Ringebakken , og 
meget betegnende er det, at denne Kløftretning sydefter 
træffer de tre mærkelige Steder, Onsbæk , Stampebæk og 
Kaasodde, hvor Lagstillingen er lodret , strygende nordsydlig; 
her ved støttes meget væsentlig den ovenfor fremsatte An
skuelse, at denne Lagstilling· er frembragt ved en Spalte
dannelse i Underlaget , samtidig med at det vises, at denne 
N- S- Spaltedannelse er foregaaet 1) efter Grønsandets Afleiring. 

1 ) Nøiagtigere var det vel at sige: Spalten har aabnet sig efte r 
Grønsandets Afleiring; thi om der har existeret nordsydlige 
Revner i Uncle1faget førend Grønsandet, kan ikke afgjøres. 
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Forholdet til ONO-Retningen (lodret paa NNV) er kjen
delig udtrykt derved, at Dalkløften ved Snurrebakkerne fort
sættes, inde i Landet, i Blykobbeatulalens øvre Deel og, ved 
Nordkysten , i Kløfter ved Saltuna" De anselige Iløider ved 
Aarsbnllegaard , R uthsbj erg og Baunebakken ligge ONO for 
Knudskerplatea1_1, 

F orholdet til OSO - R etningen giver sig tilkjende ved 
Beliggenheden af Klintetoppen og Rispebj erg. 

Disse ovenanførte F orhold forekomme mig at være be
tydningsfulde Momenter ved den rette Opfattelse af Causal
sammenhængen mellem Øens Relief og Omrids og Disloca
tfonsretningerne. At desuden en NV-SO-Retning har virket 
indgribende ved Øens Hævning, synes utvivlsomt, idet nemlig 
de største Iløider ligge i en ret Linie efter denne R etning ; 
men ligesaa unægteligt er det, at Øen er løsbrudt efter en 
VNV-OSO- og en N-S-Retning ; man kunde sige, at den 
hævende Tendens fulgte Retningen N 37 ° V, og den spaltende 
derimod N 2 ° 0 og O 30° S, samt dertil endnu V 27 ° S . Ved 
Combination af disse to Tendenser, den · hævende og den 
spaltende, kan man vælge mellem disse Alternativer : 

1. Hævningsbestræbelsen træder i Kraft og virker fornem
melig i den nuværende Rytterknægt ; Spalteretningerne 
opstaae, støttende sig til de mest paavirkede Punkter i 
Ilævningslinien; de krydse hverandre ved Knudsker
plateau; dette hæves , og samtidig dermed hele Born
holm; 

eller 

2. Spaltebestræbelsen, opstaaet ved Spænding i J ordskorpen, 
bevirker en Trekløftning ved Knudskerplateau; dennes 
Retninger krydse NV-SO-Hævningen , og i Krydsnin
gerne fremstaae de største Høicler ( eller Spalter): Ringe
bjerg, Ruthskirkebakke, R ytterknægten, Rispebj erg, nemlig 
saaledes med de respective Retninger, idet disse drages 
fra Knudskerplateau : 

I I 

I 
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J 
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llled NV-IIærningsretningeu. llled deus lodrcttt' , _________ _,,____________ _...._ __ 
L Jlovcdl'etning_. _ _ I _ n_:~ lodrette. J Oirctniug. 

1. fRetning . N 0 
l Krydsning. Ruthskirkebakke Rytterknægt 

2. {Retning. OSO NNO 
Krydsning. Rispebjerg. Klemenskirkeb. 

3_ {Retning. VSV NNV 
Krydsning. ingen udenfor Øen 

s 
ingen Grnnde i Soen. 
VNV 
ingen Klinteplateauet. 
ONO 

Ruthsbjerg. 

Augaaende Hævningsliniens Strygning N 370 V vil j eg 
l!.iore opmærksom paa, at den er meget nær parallel med 
den htnge Diagonal i den Rhomboicle, der af Retningerne 
N 2° 0 og V 30° N kan tegnes udenom Øen gjennem dens 
yderste Grændser; at endvidere denne Linies Forlængelse 
følger et Stykke af Sydsverigs Vestkyst ved Falkenberg og 
llalmstacl, og endelig træffer , paa et Par Miil nær , Horn
blendegranitpartiet ved Laurvig og Skien i Norge t ) . 

Opfattede paa den ovenfor fremstillede Maade, komme 
Dislocationerne ved Knudsker til at spille en indgribende 
R olle ved hele Bomholms Dannelse, og sammes Orotopi at 
staae i et væsentligt Forhold til disse. 

Dersom man altsaa kan gaae ud fra: 
1. At Knudsker er hævet efter Grønsandet, 2. at de 

forskjellige Retninger omkring Knudsker ere samtidige der
med, 3. at de omkringliggende parallele R etninger ere sam
tidige dermed: 

Da fald er Bornhol ms Di s locati on - Løsbrydning 
efter dets nuværende Omrids , fJævning af det derved be
grændsede Omraade over den omgivende J ordskorpes Niveau, 
Gjennemkløftning, R eliefdannelse og Tilveiebringelse af Lagenes 
nuværende Stilling -

e f te r Grønsandet. 

1 ) ITornblendegraniten ved Farsund; Geologisk Kart over det 
soudenf. Norge, ved Th. Kjerulf og T. Dahl!, 1866. 
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FORKLARING TIL TAVLERNE. 

Tab. A. 

S e x Pro fi I er af Kulformationens og Gronsandets fælles 
Grændse, hvorved deres Concordans vi ses, ligesom ogsaa de be
tydelige og eiendommelige Dislocationer blil'e ioinefaldende, samt 
P h os p hor it n i ve au er n e fremtræde, , aaledes som j eg har iagttaget 
dem. Farrnrnes Betydning er her den samme som paa Kortet. 

NB. Under "Kulformation<1 har jeg lienfort alle Udviklinger 
imellem Overgang~skifrene og Grønsandet, uag tet det er meget 
rimeligt, at to eller tre Formationer (Trias, Lias, Jura, æ1dre Gron
sand) indbefattes herunder; men Forsteninger forekomme saa spar
s omt, at Sagens Afgjørelse for Øieblikket ikke er mulig. 

Tab. B. 

Orographi s k-gcogno s ti s k Kort over Bornholms s yd
ve s tlige Dcel. - J\Iansas Kort er valg t t il Grundlag. Forma
tionernes Fordeling nær Overfladen er ang iven ved forskjellig e Farver, 
deres Fremtræden i se I ve Overfladen betegnet ved en dybere 
Colorit. De ikke stærkt colorerede Partier ere dækkede af Rulle
steensdannelser og recente Afieiringer; dog er denne Forskjel ikke 
angivet for det indre Høiland. Egnens Orographi er antydet paa 
deu sædvanlige Maade. De lithologiske Forhold ere paa Grund af 
den ringe Maalestok udeladte paa enkelte Undtagelser oæ1·, saasom 
L = Leer, S = Skriftgranit, P = Sorthatporphyr, o. a. - Gnm
dene i Søen ere anlagte efter Marinens Søkort over Bornholm, 1865, 
og ere medtagne for at anskueliggjøre deres Forhold til Egnens 
Geotektonik. 

Den mindre, vedføiede Kort s kit s e af Bornholm viser 
det behandlede Parties Forhold t il det Hele, saarelsom Granitgneisens 
totale Udstrækning paa hele Øen. 
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EFTERSKRIFT. 

Foranstaaende Athandling med Kort og Profilt-egninger 
indsendte jeg midt i October 1867 til det Kongl. danske 
Videnskabernes Selskab med ærbødig Anmodning om Arbeidets 
Optagelse i Sluifterne. Efter 21 Ugers Forløb modtog jeg 
følgende Bedømmelse, som ogsaa er trykt i Selskabets »Over
sigt« for 1868, S ide 35 og 36: 

oDer er i dette Arbeide meddelt adskillige og vistnok om
hyg·gelige Iagttagelser af Leiringsforholdene i Jura- og Grøusands
daanelserne, der danne et værdifuldt Supplement t il de af For c h -
hammer i en lang Aarrække anstillede Undersøgelser, som dels alt 
ere bekjendtg:iorte, dels opbevarede i ha ns efterladte Manuskripter; 
men den allerstørste Del af Afhfindlingen optages dog af en Række 
theoretiske Betragtninger angaaende Hævningsphænomener i Alminde
lighed saavelsom angaaende en stor Mængde formodede Hævniags
liaier i og udenfor Gneis-Graniten paa Bornholm, og disse noget 
vidtgaaende Theorier kunne ingenlunde ansees for tilstrækkeligt 
motiverede ved de af Forfatteren iagttagne Terrainforhold indenfor 
et saa indskrænket Territorium (paa omtrent 2 O Miil) og med saa 
ringe Bøideforskjelligheder. Da der nu saaledes ikke kan siges at 
være tilveiebragt ved Afhandlingen noget egentligt Bidrag til en 
klarere Indsigt i de ofte meget indviklede Leiringsforhold i Øens 
Lagdannelser, kunne vi ikke tilraade Selskabet at optage den blandt 
dets Skrifter.» 

Til denne Bedømmelse maa det være mig tilladt at knytte 
nogle faa Bemærkninger. 

Mine Iagttagelser af Leiringsforboldene l1olde sig just 
ikke alene til Jura- og Grønsandsdannelserne, men gaae des
uden til de palæozoiske og enkelte Steder af de azoiske For
mationer, hvilket strax vil bemærkes, naar man gjennemseer 
Tabellen Side 4- 6 og Kortet. Det vil fremdeles derved 
bemærkes, at Antallet af de Iagttagelser, Bedømmelsen kalder 
»adskillige« , beløber sig til mindst 60: egentlig til mange 
flere, som det fremgaaer af Angivelsesmaaden i Tabellen; 
regnet efter selve den praktiske Undersøgelse, maatte Ta.llet 

· endog sættes til mange Hundrede 1 ). Betegnelsen »adskillige« 

1) Man sammenligne f. Ex. Kortets Parti "Sortbat« med mit mere 
udførlige » Kort over Sorthat og Omegn" i Naturh. Tidsskr. 3 R. 5 B. 
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egner sig saaledes neppe for det virkelige Forhold, i alt Fald 
mindre, naar Bedømmelsen, efterat have brugt dette Udtryk 
om Iagttagelserne ( som den anerkjender), strax clerpaa ved 
at nævne de theoretiske Betragtninger ( som den misbilliger) 
kalder et Antal af 6 eller 7 (Ilævningslinier) 11en stor Mængde«; 
eller naar det dernæst siges, at den » a.llerstørste « Dee! af 
Afhandlingen optages af theoretiske Betragtninger. Med Hensyn 
til denne sidste Angivelse bør erindres, at theoretiske Udvik
linger ifølge deres Natur maae optage forholclsviis større Plads 
i et Skrift end de rene Iagttagelser, naar disse, som det er 
Tilfældet i denne Afhandling, hovedsagelig nedlægges i Ta
beller og Kort; hvorfor Tælling af de Sider, som optages paa 
den ene eller den anden Maade, ikke vel egner sig til at be
stemme, hvad der i et saadant Arbeide skal ansees som dets 
største Deel. At en ikke ubetydelig Dee! af det Slu'evnc i 
Afliandlingen optages af theoretiske Betragtninger, er sikkert; 
men det er ikke mindre sikkert , at de gives i Sammenhæng 
med mangfoldige Kjendsgjerninger, som ikke forhen have 
været dragne for Lyset , hverken af Forchharnmer eller af 
Andre. At j eg kan have feilet i mine Slutninger , skal jeg 
selv være den Første til at indr ømme, saasnart jeg bliver 
bedre belært og har faaet Modgrunde til Prøvelse. 

Udbyttet af mine Undersøgelser , som det nu foreligger 
samlet paa Kortet og i Profilerne, stemmer kun lidt med de 
tidligere Forskeres. Forchhammers geognostiske Kort over 
Bornholm (Kulformationerne o. a.) afviger en god Deel i For
mationernes Fordeling og Grændser. At nu mit Kort har 
omtrent 100 Lagstillings-Angivelser :i : P a rt i er, hvor Lag
stillingen angives , medens Forchhammer kun har 7 Steder 
med Faldretning og det tildeels feilagtigt - hvis jeg ellers 
tør stole paa Iagttagelser, der ere samlede og atter og atter 
prøvede gjeunem en halv Snees Aar og det paa en Grund, 
hvormed jeg er paa det Nøieste fortrolig - : at endelig Phos
phoritforekomsten, Tripelskifrene og Sorthatgrønstenen alene 
tilhøre mig - : ere Kjendsgjerninger, j eg ønskede sammen
holdte med Bedømmelsens Betegnelse af mine Undersøgelser 
som et blot Sup pl ement tilForchhamrners. Men naar Be-
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dømmeisen her endog vedkjender sig, at de Undersøgelser, 
hvortil den kalder mit Arbeide et Supplement, for en Deel 
( det maatte da være for en overveiende stor Deel) endnu 
kun ere til i Manus k.ri p t : saa er det overflødigt at udvikle, 
at en Forfatter fuldgyldigt kan protestere imod, at det Ar
beide, han forelægger færdigt til Trykken, offentlig betegnes 
som blot Tillæg til Manuskripter, der ikke kjendes uden af 
Den, hvorfra, P aasagnet hidrører. 

J eg haaber, at disse Bemærkninger hverken ved Indhold 
eller Form rettelig kunne siges at krænke literære og viden
skabelige Hensyn. Det maa endnu være mig tilladt at tilføie, 
a.t det synes mig vanskeligt at forene Bedømmelsens Begyn
delse, der kalder Afhandlingens Iagttagelser af Leiringsfor
holdene værdifulde: at forene, siger jeg, denne Begyndelse 
med Slutningen, hvori det hedder, at Afhandlingen intet 
egentligt Bidrag giver til en klarere Indsigt i L eiringsforholdene. 
- Leiringsforholdene i Øens nLagdannelsero , siger Bedøm
melsen. Hvad der her menes med nLagdannelser«, skal j eg 
lade være usagt. Min Afhandling gaaer, som det udtrykkelig 
siges i den, ud paa at anskueliggjøre Lagstillingen, Leirings
forholdene og disses Aarsager. 

INDHOLD. 

Indledning . - Iagttagelserne. - Tabel over Faldet. - Al
mindelige Betragtninger. - Knudskerplateau. - Dislocationemes 
Centralterrain og Knudepunkt. - En VNV-Hævning. - Er Vest
affaldet samtidigt hermed? - E r Vestaffaldet en Følge af denne 
Hævning? - Den plateauformige B ævning. - Katastrofens Varig hed 
og Voldsomhed. - Dens Udstrækning i Rummet. - Rispebjerg . -
Granitgneispartiet. - Kystens Havbund. - Udenfor Bornholm. -
Dislocationernes Forhold til Øens Omrids og Relief. - Treklovniagen 
(Trefolclningen). - Reliefformen. - Forklaring af Tavlerne. -
Efterskrift. 
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De J espersenske Buelag i Lias paa 
Bornholm. 

Af 
C. MALLING. 

I BLANDT de Systemer, som fh v. Overlærer M. J ESPERSEN 
opstillede i sin Inddeling af de kulførende Dannel

ser paa Bornholm, havde han ogsaa nogle, som han 
kaldte de g rønne Systemer. Disse danne ifølge ham1) 

2 1/2 Bue, beliggende mellem Blykobbeaa og Hvid odde ; 
de to sydlige Buer, der ligge ude i Stranden under 
daglig Vandstand, er e i Almindelighed ikke tilgænge
lige. Han angiver sammesteds deres nøjagtige Sam
mensætning og anfører ligeledes herfra nogle Fossiler , 
dog ganske ulilstrækkelige Lil n ogen Horizontbestem
melse. 

Senere - det var i 1855, at J ESPEHSEN publicerede 
sine Iagttagelser - er der ikke f0jet nye Iagllagelscr til , 
fø r det i Sommeren 1913 under usædvanligt Lavvande 
lykkedes Hr. Stud. P. BosTRUP at genfinde de forglemte 
2 Buer, den mellemste, Rosmannehækbuen, og den syd
ligste, Hvidoddebuen, og sammen m ed Hr. Bankassi
s tent E. KOFOED al udpræparere et stort Antal Fossiler, 
hvilke m ed stor Liberalitet ere blevne stillede til min 
Raadighed, og hvorfor jeg herved bringer D' Herrer min 
bedste Tak. Den nordligste halve Bue, der gaar ind i 
Stranden n oget Syd for Blykobbeaa, har hele Tiden 
været kendt, og forskellige h ave l1erfra samlet Stenarts-

') :\I. JEsPERSJ::N, 1913: Liden geognostisk Vejviser paa Bornholm. 
2den Udgave. Hønne S. 48- 49. 
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Fig. 1. De Jespersenske Buelag og deres s ydlige Fortsættelse. 

I, ved Sanatoriet (oolitisk Jærnsten, ma rin). 
2, under T elegrafbaakerne (løse Sandstene, marine). 
3, Kielber g's Lergrav (Ferskvandsler m. Planter). 
4, Rønne Ler varerauriks gamle Grav (do). 
5, Fabrikens nye Grav [1912] (marint Ler). 
6, marin Jærns len ved Sta mpen (i\fyoconchabænk). 
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prøver med Fossiler; men disse ere k un faa, vanskelige 
a l udpræparere og kun af ringe Betydning. 

Med He11syn til Buernes Beliggenhed he11Yises til 
Fig. 1, der er en Skitse efter Kortet i i\I. J ESPERSEN : Bidrag 
til Bornholms Geotektonik II. N atu rhist.Tidsskr .3. R. ,6. Bd. , 
hvorpaa Buerne ere indtegnede. Det righoldigste Fossil
fund foreligger fra den m ellemste, Rosmannebækbuen. 
Herfra er indtil nu fundet 27 forskellige Arier ; da den 
endelige palæontologiske Bearbejdelse ikke er tilende
bragt, skal ikke nogen fuldstændig Faunaliste opstilles, 
men Opmærksomheden kun henledes paa enkelte Arter. 

Karakteriserende Laget er en Æyoceras, af h vilken 
findes en Del Exemplarer; den staar m eget nær Æ. 
Nlaugeneslii, en Ammonit, der er karakteristisk for Ja-
mesoni og Cenlmzrus Zonerne. ' 

En Cypricardia sp. er den sam me, Forf. har fundet i 
Hasle Sandstenen. 

Meget hyppig forefindes Cyprina carclioides, enkellvis 
Cardinia crassiuscula; de øvrige Arter ere, med el Par 
Undtagelse·r, Arter velkendte i Myoconchabænken1

) (Cen
laurus Zonen). Stenarten er en graagrøn Sandsten. 

Den sydligste Bue, Hvidoddebuen, er ikke saa fossil
rig som den foregaaende, i al Fald ikke den Stenart, 
hvorfra der er optaget Prøver. Denne er en stærkt grønlig, 
oolilhisk Sten, hvori - i Modsætning til det sædvanlige 
i Liasstenarterne paa Bornholm - Skallerne ofte ere 
bevarede. 

Fossilerne ere, med et Par Undtagelser, velkendte Arter 
fra Myoconchabænken ; en enkelt Art, Peclen Lundgren i, 
kendt fra Kurremolla, fandtes her for første Gang paa 
Bornholm; ialt findes herfra ca. 18 Arter, desværre fore
løbig ingen Ammoniter; m en der er ingen Grund til at 
tro, at Horizonten er væsentlig forskellig fra Hosmanne
bækbuens. 

Hvid oddebuen taber sig ind under Strandsandet Nord 

') C. M ALLING og K. A. GnONWALL, 1909. En Fauna i Bornholms 
Lias. Meddelelser fra Dansk geol. Forening Bd. 3. S. 271-316. 
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for Hvidoddes mest fremspringende Punkt med en syd
lig Strygningsretning. 

Følger man nu denne Strygningsrelning, saa kommer 
man Lil e t Sted (Kortet, 1 r. 1), omtren t hvor Sanatoriets 
Septic-Tanc er beliggende ; her fandt Forf. for 3- 4 Aar 
siden en brnnlig, oolilisk Jærnslen, hvis Fossilindhold 
gør det sandsynligt, a l del er H \'idodclebuen , som her 
alter kommer for Dagen, hvad yderligere Indsamlinger 
nok ville bekræfte. Delle ooliti ske Lag h viler a tter paa 
et Sandstenslag, der gaar i Dagen i Strandbakkerne 
mellem Hvidodde og Nebbeodde, omtrent under Tele
grafbaakerne (Loc. Nr. 2) og h erfra har Forf. dels 
fra egne, dels fra Dr. GnoNWALLS Indsamlinger, en 
rel stor Faunaliste, godt 20 Arter, der temlig sikkert 
lade fo rmode, at vi her h ave Lag af samme Alder som 
Rosmannebækbuens. Som meget hyppige Arter i disse, 
tildels meget løse, ofte konglomerataglige Sandstene, 
maa nævnes Cyprina cardioides, Pleuromya Forchlwm
m eri, Cardinia crassiuscula, h vilken Arl tidligere har 
forvoldt Betænkeligh eder med Hensyn Lil Horizontbe
stemmelse, idet den mentes at maatle trække Alderen 
nedad; imidlertid er den senere i England fundet helt 
op i mellemste Lias. saa den forvolder ikke mere Van
skeligheder ; · endvidere findes her sikre Exemplarer af 
Peclen æquivalvis Sow. 

Disse sidste Sandstenslag stryge videre i sydostlig Ret
ning Øsl om Hønne, og lade sig nu ikke følge kontinuer
ligt ; paa JESPERSENS Kort an tydes dog, a t man har kunnet 
følge de jærnholdige Sandstene et Stykke mod Sydost. 

Øst for Rønne har man hidtil kun kendt plantefø
r ende Lag, fra Byens Grænse mod Øst som afvexlende 
Lag af Ler, Sand, Kultlø tser med stadig stigende Fald
vinkel mod Øst. 

Observationspunkterne er e her særlig to, n emlig: 
KIELBERG's (tidl. CoLBERG's) Teglværk (Loc. Nr . 3), hvorom 
nærmere Oplysninger kunne findes hos JESPERSEN1

), og 
1
) J ESPERS EN: J. C. S. 50. 
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hvorfra vel de fleste Plantefossiler hidrøre, der paa 
l\lusæerne k un bæ re Lokalitetsnavnet : Hønn e; dernæst 
Hønnc Ler varefabriks Lergrav (L oc. Nr. 4), beliggende 
lid t læ ngere m od Nordos t for KIELUERG's Lergrav ; om 
F orholdene her hen vises til GnoNWALL 1) . 

I de sids te Par Aar har Hønne Lervarefa brik aabnet 
en n y Grav (Loc. N r . 5), beliggende lige Øst for Kmr.
nEiw 's Lergrav og skilt fra denne ved store Sancllag og 
en enkelt Kulflø ts ; i denne nye Lcrgrav, hvori der for
uden Ler et ogsna findes enkelte Lag a f Le1jæ rnsten , 
Tulmergel og Sa.nclsten , fa nd t Forf. i Foraaret 1913 en 
righoldig m arin F auna. Skø ndt d en endelige palæonto
logiske Bearbejdelse end nu ikke er fæ rdig, haves d og 
d els ved F orf.'s egne, dels ved D 'H errer BosTRUP og 
KoFOEDS Indsamlinger , tilstræk kelige Da ta til a t fastslaa 
Horizonten ; ialt er til Da to indsamle t ca. 30 Arter , 
deriblandt 3 Ammo nitarter, af hvilke den ene, Ægoceras 
petlos, er karakte1·istisk fo r Jam esoni og Cenla 11rus Zonen , 
desuden find es s tore Mæ ngder a f Pleuromya Forchham 
m eri, Cardinia crassiuscula, Cyprina cardioides o. s. v., 
kort sagt den kendte F auna fra Myoconchabæ nken og 
d e Jespersenske Buelag. 

Lerlagets Strygningsreln ing, der her er N-S, forand res 
lidt sydligere til en m ere øs llig He tning, og fo rtsættes 
i denne, naa vi de kendte Jernsands tenslag ved Onsbæk 
og Slampen , h vis Basis dannes af Myoconchabænken . 

Vi h ave altsaa paa Bornholm et m arint Bælle, s træ k
kende sig kontinuerligt fra Syd for Blykobbeaa, Øst o m 
Bønne ned Lil Stampen , hvor det s tryger ud i Søen ; 
d et vil vel næppe være muligt a t a fgøre, o m de t tilhø
rer Jam esoni Zonen eller Ceniaurns Zonen alene, sand
synligvis dem begge, naar vi tage i Betragtning, at i 
Skaane har man Jamesoni Zonen som m arin Zone ved 

') KARLA: GHONWA LL, 1899: Bemær kninger o m de sed imen
tæ re Dannelser paa Bornholm og der es tektoniske Forhold. 
D. G. U. II. R. Nr . 10, S. 25-26. 
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Kurremoll a 1) , og paa Bornholm have vi Centaurus Zo
nen repræsenter et i i\lyoconchabænken. 

Øst for Rønne sees i den nye Lergrav det marine 
Bælle, hvis Lag mod Ø. strække sig lige under de plan te
førende Ferskvands Sand- og Lerlag i Rønne Ler va re
fabri ks gamle Grav, og da der a bsolut ikke synes a t 
være nogen La kune i Aflejningerne, er Alderen sik
kert meget lidt yngre end Centaurus Zonen ; af samme 
Grund er Lagen e i K1ELBERG's Grav næppe m eget æl
dre end Jam esoni Zonen. 

Gaa vi længer e Nord paa, finde vi imellem delle 
marine Bælte og Nebbeodde en kortere Strækning, be
staaende af sandblandet Ler, Tutmergel, Sand og en 
enkell Knlflø ts ; heller ikke her synes der a t være no
gen Lakune, saaledes a t Floraen i Nebbeodde næppe 
er m eget ældre end Jamesoni Zonen, i al Fald yngre 
end B11cklandi Zonen, der, som paavist a f Forf.2), ved 
Hasle repræsenteres af en marin Aflejring. 

1) J . C. Moberg, 1888: Om Lias i Sydoslra Skåne. Kg\ svenska 
Vetensk . Akademiens Hant!lingar Bd. 22 Nr . 6. 

' ) C. M ALLING, 1911 : Om Hasle Sandstenens Alder. Medd. fra 
Da nsk geol. Forening Bd. 3, S. 629- 631. 






