MOLS BJERGE

Hovedfremstødet
23-21 ka BP
B

Ungbalten
19-18 ka BP
B

Udbredelsen af de to seneste isfremstød i Danmark: Hovedfremstødet (tv) samt Det Ungbaltiske Isfremstød (th). Det er i forbindelse med Det Ungbaltiske Isfremstød,
at det glaciale landskab i Nationalpark Mols Bjerge primært blev skabt. Tidsangivelse ’ka BP’ = 1.000 år før nu.
Kilde: Efter Larsen et al. (2009), se boks på s. 12.
Foto foroven: Jette Sørensen.

dersøgelser af kystprofiler og grusgrave har givet mere viden om istidshistorien, men der er

datering (OSL), som gør det muligt at datere
uorganiske istidsaflejringer, som fx smelte-

Nye OSL-resultater

ikke rokket grundlæggende ved tolkningen af

vandssedimenter, se s.10. I nationalparken

her viser de fleste dateringer en alder på

landskabets dannelse. Udfordringen i Nationalpark Mols Bjerge er, at der er få blotninger,
hvor man kan undersøge den geologiske opbygning og dermed fastlægge hvilke istids- og
mellemistidslag, der findes. Endvidere er der
også kun lavet et fåtal af absolutte dateringer,
og det betyder, at sammenhængen mellem de

findes en række kystprofiler, hvor istidsaflejringerne er kortlagt, men hvor alderen er usikker og baseret på korrelationer, fordi man ikke
har absolutte dateringer. I samarbejde med
Nordisk Laboratorium for Luminescensdatering, Aarhus Universitet, er der lavet en række
målinger for at datere de istidsaflejringer, som

300.000 til 100.000 år, men i en række tilfælde er der betydelig forskel på de to metoder,
hvilket der ikke burde være, se figuren s. 11
øverst. Denne fordeling kan enten skyldes, at
kvartskornene er gået i mætning, dvs. de kan
‘ikke blive ældre’, eller at prøverne ikke blev
nulstillet i forbindelse med den seneste aflej-

geologiske lag, som udgør kernen af landskabet og landskabets dannelse, er uklar.

opbygger landskabet i nationalparken. Det var
muligt at indsamle prøver fra Mols Hoved, Else-

ringsbegivenhed. Usikkerheden omkring tolkningen af OSL-dateringerne betyder, at det kan

En af de grundlæggende forudsætninger for at
forstå dannelsen af geologiske lag er at kende
deres alder. Men det kan være vanskeligt at
datere istidsaflejringer, da de ofte ikke indeholder organisk materiale, som kan dateres
vha. kulstof 14-metoden, og som kun rækker

gårde og Kongsgårde i eller tæt på nationalparken samt fra en række nøglelokaliteter lidt længere udenfor, men stadig en del af samme istidshistorie. Andre klintprofiler i nationalparken, som tidligere har været blottet, var enten dækket af skred (Fuglsø, Rugård), eller også
indeholdt de ikke lag, der kunne dateres
(Ebeltoft Færgehavn). De fleste af disse lokaliteter menes at indeholde lag fra den seneste istid,

være svært at konkludere, om kvarts- eller
feldspatdateringerne er de mest retvisende.
Heldigvis er der nogle prøver, som er udtaget i
aflejringer med kendt alder og hvor kvartsdateringerne giver de mest retvisende aldre. Det
gælder bl.a. nogle skalførende marine Eem-aflejringer fra Mols Hoved og Elsegårde, som
netop giver aldre mellem 130.000 og 115.000
år før nu, se s. 11 nederst. Det viser, at marine

ca. 50.000 år tilbage i tiden. I stedet kan man
benytte sig af Optisk Stimuleret Luminescens-

Weichsel, og derfor burde man kunne benytte
OSL-metoden.

kystzonesedimenter blev nulstillet og kan dateres med kvartskorn, mens feldspatkornene

Hvordan daterer man
istidsaflejringer?

Vi har målt på både feldspat- og kvartskorn, og
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OSL-metoden
I luminescensdateringer bruger man kvarts og/eller feldspat, fordi disse mineraler har evnen til at optage og afgive energi. Når mineralerne udsættes for sollys (eller høj varme), tømmes de for energi, mens de optager energi, når de er begravet. Energien optager de, når de rammes af
den radioaktivitet, der er i sedimenterne omkring (40K, 238U og 323Th er de vigtigste radioaktive isotoper i sediment) samt i kosmisk stråling fra
verdensrummet, se figuren nedenfor. Kvarts- og feldspatmineraler er hovedbestanddele i mange bjergarter og findes i langt de fleste aflejringer
i Danmark. Når vand, vind eller is eroderer disse mineraler og transporterer dem til et nyt sted, hvor de aflejres, får mineralerne sollys på deres
rejse. Dette gør, at mineralerne under ideelle forhold mister al den energi, de har ophobet (de ’nulstilles’). Når mineralerne begraves på deres
nye aflejringssted, begynder de at ophobe energi igen. Hvis man så tager en prøve, uden at sedimentet får sollys, kan man i laboratoriet måle
den absorberede strålingsenergi, der over tid gradvist er ophobet inde i mineralerne. Da det også er muligt at måle, hvor meget radioaktivitet,
der er i jorden, kan man regne ud hvor meget energi, der tilføres mineralet pr. år. Man kan så, vha. følgende simple ligning, udregne alderen for,
hvornår mineralerne sidste gang blev begravet – og dermed alderen på aflejringen.
Alder (år) = Energi i mineral / Energi tilført mineral pr. år
Hvis man benytter kvarts, kan man datere sedimenter, der er op til 100.000 – 150.000 år gamle, mens feldspatkorn kan benyttes på sedimenter, der er op til 500.000 år gamle. Udfordringen med feldspatdateringer er, at de over tid mister en del af signalet, og derfor benytter man sig
oftest af OSL-dateringer af kvartskorn. Men selvom OSL-dateringer på mange måder har gjort livet lettere for kvartærgeologer, så er der visse
usikkerheder og faldgruber i målingerne. Der kan fx være vanskeligheder med at tolke luminescensaldre, hvis man har mistanke om ufuldstændig nulstilling ved aflejring, eller hvis man får aldre på grænsen af, hvad det er muligt at datere med henholdsvis kvarts- og feldspatmetoden.
Problemet er størst for sediment aflejret af smeltevand fra is og gletsjere, og mindst i sediment aflejret af vinden, fordi mineralerne skal have
tilpas meget sollys for helt at blive nulstillet.
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Principperne i luminescensdatering af istids- og mellemistidsaflejringer. Når sedimenterne bliver aflejret, starter ’uret’, og der ophobes energi fra
radioaktivt henfald (Alfa-, Beta- og Gammastråling). Ved at måle den ophobede energi kan alderen beregnes, når man kender raten af radioaktivitet i jorden. En forudsætning for at man får en alder, der viser aflejringstidspunktet, er, at prøven forinden er blevet ’nulstillet’, hvilket sker, når den
udsættes for sollys eller høj varme. Enheden s er sekunder.
Kilde: Efter Mellet, C.L. (2013).
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Feldspat-alder (1000 år før nu)
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nik, der har skabt dem? På LiDAR-kortet (se
kortet øverst s. 7) fremstår bakkerne som en
række aflange bakker i en hesteskoformet ring
om Kalø Vig og Ebeltoft Vig. Det kunne altså tyde på, at bakkerne er et resultat af istektonik,
men de kan også være issøbakker dannet ved
at store mængder sand og grus er aflejret i
sprækker og søer i dødisen oven på de andre
istidslandskaber. Jordartskortet giver os et
indblik i bakkernes opbygning, og nogle af
dem indeholder smeltevandssand og -grus og
kunne derfor være issøbakker. Andre består tydeligvis af moræneler og -sand og er formentlig dannet ved istektonik. LiDAR- og jordartskort giver os derfor ikke entydige svar, og den
manglende mulighed for at undersøge bakkernes interne opbygning har gjort det svært at nå
til enighed om, hvordan bakkerne er dannet.
For at belyse denne problemstilling kan
man benytte en georadar til at kortlægge de
øverste strukturer i undergrunden. En georadar benytter elektromagnetiske bølger til at
kortlægge lagflader og strukturer i undergrunden. De elektromagnetiske bølger udsendes i
korte pulser på overfladen, og de udsendte
signaler reflekteres, når de møder en flade,
hvor de dielektriske (ikke-strømledende) egenskaber ændres. Der er benyttet en 100 MHz frekvens antenne i forbindelse med undersøgelserne, hvilket giver en indtrængningsdybde på
omkring 5 meter i de sandede sedimenter,
mens lerholdige sedimenter giver en dårligere
indtrængningsdybde.
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Kvarts-alder (1000 år før nu)
Kvarts- og feldspatdateringer af 26 prøver fra Nationalpark Mols Bjerge. Dateringerne burde plotte på linjen
1:1, men det gør de ikke, fordi feldspat generelt er ældre end kvarts. Forskellen kan skyldes, at kvartskornene er gået i mætning og derfor ikke kan blive ældre, eller at kornene ikke blev ordentlig nulstillet før den seneste begravelse.

giver aldre, som er ca. 30 % for gamle. Anderledes ser det ud med nogle af dateringerne af
smeltevandssedimenter, hvor både kvarts- og
feldspatkorn giver for gamle aldre. Dette skyldes formentlig, at kornene ikke har set tilstrækkelig meget sollys til at blive nulstillet i
forbindelse med den seneste aflejringsbegivenhed. Samlet set viser de nye OSL-dateringer dog, at lagserien i flere tilfælde er ældre og
mere kompleks end hidtil antaget, og det bety-

Bakkernes dannelse –
georadar og LiDAR-kort
Bakkerne i Mols Bjerge er primært dannet i

To områder er blevet undersøgt, Kejlstrup

forbindelse med Det Ungbaltiske Isfremstød
– men er det issøbakker, eller er det istekto-

og Agri Bavnehøj, hvor bakkerne er aflange,
og hvor jordartskortet viser, at de består af
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der, at kystklinterne i Nationalpark Mols Bjerge indeholder istidsaflejringer fra både Saale
og Weichsel samt marine aflejringer fra Eem
Mellemistid.
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Prøve til datering

Opmåling af kystprofil ved Elsegårde. I klinten er der spor efter tre isfremstød markeret med brun, rød og grøn farve. Stratigrafien bygger på OSL-dateringer fra
sandlag, der ligger mellem istidslagene, samt fund af skaller i det ene sandlag ved position 100–110 m. Vores foreløbige tolkning er, at det nederste istidslag
(brun) er fra Saale efterfulgt af marine lag fra Eem Mellemistid (orange). Derefter følger endnu et istidslag (rød), som er afsat i forbindelse med Hovedfremstødet
(23.000 – 21.000 år siden), hvorefter der bliver afsat sand (gul) i en stor isdæmmet sø, som dækkede hele Kattegat. Til slut skrider Den Ungbaltiske Is hen over området, folder og danner overskydninger i lagene fra en sydlig retning og afsætter det sidste istidslag (grøn).
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