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Prolog 

Den 4. april 1988 kan statsinstitutionen »Danmarks Geologiske 
Undersøgelse«, til daglig kaldt DGU, fejre sin 100-års fødselsdag. 
Den slags begivenheder afføder som regel en offentlig omtale af 
fødselarens liv og virke, og det er da også forlængst besluttet at 
DGU's hundredårsdag burde markeres ved et skrift, som i en lang 
række artikler både skulle omhandle instituttets tidligere og nu
værende virkeområde og resultater, samt gøre rede for en del af de 
metoder, DGU anvender i sit arbejde. 

Det var den oprindelige plan, at instituttets historie skulle skild
res i en artikel i dette skrift. Imidlertid har et stort arbejdspres hos 
mange af forfatterne hindret, at det planlagte skrift kunne nå at 
blive færdig til fødselsdagen, og det blev derfor i sommeren 1987 
besluttet at søge artiklen om DGU's historie udvidet til en større 
fremstilling, der kunne udsendes som en selvstændig bog, og som 
ydermere skulle være færdig til tiden. 

Den korte tid - nogle få måneder - der således var tilbage til at 
udarbejde et sådant, stærkt udvidet, skrift har naturligvis betydet, 
at det ikke har været muligt at gå i dybden med en lang række 
forhold, ligesom de seneste ti år, hvor DGU har ændret struktur og 
vokset sig stor som følge af mange nye omfattende samfunds
opgaver i medfør af en række nye love, kun har kunnet omtales i 
oversigt. Man kan imidlertid vente de fleste nyere resultater og 
metoder, som DGU kan præstere, beskrevet i det andet og større 
skrift, der er planlagt i forbindelse med jubilæet og som forventes 
udsendt senere på året. 

Nærværende fremstilling af DGU's historie skildrer især visse 
træk af DGU's tilblivelse og af den ældre geologstabs personer. 
Instituttets opgaver er kun beskrevet i oversigt, men her skulle det 
andet jubilæumsskrift være mere fyldestgørende. 

Der er lagt vægt på, at fremstillingen skal kunne læses fra be
gyndelsen til enden i sammenhæng, og alligevel er det tilstræbt at 
levere facts og konkrete tidspunkter vedrørende de forskellige 
foreteelser. 

Forfatteren står i taknemmelighedsgæld til alle de tidligere, nu 
afdøde, geologer ved DGU, som han siden midten af 1940'erne har 
haft lejlighed til at høre fortælle om deres kollegaer og tidligere 
tiders arbejdsvilkår. Skulle nogle af disse mange personer frem
hæves, falder tanken nærmest på V. Nordmann og den nyligt 
afdøde fru Ellen Louise Mertz. De var begge fremragende for
tællere, og det må beklages, at de aldrig fik skrevet deres erindrin
ger. !øvrigt henvises læseren til afsnittet om kildematerialet, hvor 
det nærmere uddybes, hvilke kilder, der er anvendt. 

Professor, dr.phil. Gunnar Larsen (Århus Universitet) har gen
nemlæst og kommenteret det meste af hovedteksten ligesom 
dr.phil. Ole Berthelsen (DGU). De er begge fortrolige med et stort 
interval af instituttets nyere historie og fortjener en stor tak for 
deres ulejlighed. Førstnævnte takkes ligesom Geologisk Museum i 
København, for lån af fotografier. Billedstoffet er iøvrigt for langt 
størstedelens vedkommende hentet fra DG U's eget billedarkiv, 
medens en mindre del har måttet reproduceres fra bøger og artik
ler. Lidt nærmere oplysninger om kilderne til billederne er anført i 
bogens næstsidste kapitel. 

Endelig er forfatteren en lang række kollegaer og medarbejdere 
på DGU megen tak skyldig. Med fare for at have glemt nogle af de 
særligt kvalificerede til denne tak, vil han dog ikke undlade at rette 
en særlig tak til afdelingssekretær Inger Merete Jensen, som har 
renskrevet teksterne, til lederen af DG U's grafiske sektion, Henrik 
Klinge Pedersen, som har taget den største tørn med den tekniske 
redaktion, til husets fotograf Jesper Milner Henriksen, der har 
måttet løbe rundt og tage en række fotos, og sidst, men ikke 
mindst, grafiker Walter Rayher, som har været manden bag bogens 
tilrettelæggelse og layout. 

DANMARKS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE, februar 1988 
Leif Banke Rasmussen 
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Forhistorie og oprettelse 

Alle menneskelige samfund er mere eller 
mindre afhængige af mineralske råstof
fer. De første primitive mennesker har 
li ge siden de materielle kulturers spæde 
begyndelse været afhængige af visse sten
arter til fremstilling af bl. a. redskaber. 

En vigtig del af fundamentet for de 
væsentligste kulturelle og materielle 
fremskridt, som verden har set, har været 
brugen af metaller , mineraler og stenar
ter , kort sagt: geologiske forekomster. 

komster uden nogen særlig form for sy
stematik i eftersøgningen. Det var først 
da industriali smens gennembrud i løbet 
af 1800-ta llet betød en forceret efter
spørgsel efter minera lske råstoffer , at en 
mere systematisk efte rsøgning gjorde sig 
gældende. Man besluttede sig i det ene 
land efter det andet til at foranstalte en 
systematisk geologisk kortlægning for at 
få styr på, hvad der fandtes af økonomisk 
vigtige geologiske forekomster. 

kring oprettet såkaldte »geologiske un
dersøgelser« med en fast stab af geo loger, 
med det formål at etablere en systematisk 
geologisk undersøgelse af landområde rne 
og fremlægge resultaterne på geologiske 
kort . 

Udsnit af Johannes Frederik Johnstrups »Al
lerærbødigst Andragende angaaende danske 
geologiske Undersøgelser fra Begyndelsen af 
Finantsaaret 1876-77«. Menneskene har opdaget disse fore- Der blev derfor i 1800-årene rundt om-

!l.T/u{,mu. her alle (jl"ordJbannmr, ~\rb0bo1·1t, 6!m~tu\> •s '+)i119,t) i pn a:ih J/ooe imfaget 
llt•fogi[fe Ui,berføgetfeer<j[H i brt egtn!Hge '.Dnnnrnrt og trr •I l>rm tillige l h• norMtge '!li, 
fonk (rftnot mr.,1>,mi,t i /Sorø tor 1111>!,gt i 1848, og '.jnfpefto1j>o~Mt teh hrt fgf. nnlut• 
lJiPorl!fe '»ln[rntil inl>brug,11 i 1860, ba mmlig brtt,~ Eamlingrr gif ou,r Hf lll1hwrfi!eM, tnt 
b<r fun h,,r i ~nnbet m oltki,! !llepr11frntnnt for @rofogiw, btt trl> 6ibrn af iine ,111'orc 
l!mbrh~fomh1ing1t og 6htbirr lil!ige [fnlbe ovbne l>e 3 t1ll forrn,t, og on!fang~rige minrrnlo, 
gifl< og geologifle e•mlinger (\\niu«lltet!, b,t fongdige !Olufmme og J'fons <I~r. VIJU p,n-fi, 
ful,m Eon•ling), btjorg, 'l39tt1Jorbinbtl[trll< m1b. Ubfonbrt og ben b,1gli9e '!'tjlcbning of be 
6tubmttbe i '»ln\ttl. !il ~jælµ teb bio[, \l!rbrjbtr ua, bir inbr,111111<1 2 9{sµjlentrr, mm 
111,b ,t f•• ringe -l)onom, at bet itf< meb •i• of b,111 funbr forfottg,i mm ettb f•• '.timeril 
bogligt Qlroejbe. -l)otrfrn unbt! aab ;J'ord)f)ammer, rller efternt 
j,g uar Mrbtll 11bttæt11t i 9lo.-d om at ouertag, Qebelfm •f b,, 
tailfmb< grofogi[te UnbnjogH\tr, bningil,nbrjbrr fiobe p,10. :De 
!felt ffiebuffionrt ~•bbe ,,gfaa tif · for 'l)ttgre til at nb• 
bonne fts ti( e[om bn 09(,10 fun l>nt ringe 
Qejli99rb til at ttbl>antte vrnftifte \lleofoget ttitbrr b!•(e 5'otf)olb. 

'.jlon bm anbm 6ibe funbe jeg bog if!e forfilm ur, ot forbmbe ,11 jlom geo!ogi[f 
llttbttf•gelfe of uort Qm,b, l,inilftt jeg •si•• i mitt €,.friuil!• oj 23be \l'rbr. 1$69 tiUob mig 
ot f)ettltbe !Olittifieti,rn ovmærf(omf)rb vao, mm moa!fe of oomn,,tnle -l)rni~n fercfobig inb• 
flræn!< mig til fnn at anfog, om ,t f.a port oatfigt ilM•o, \om min 'l:ib tillob mig at fu1111, 
anumb,. ;leg ttblj,mbe i bitte mil 'ltnbrogmbe naunlig, at bet 110, nobnmtigt i uo,t ffol>e 
Q,111b ~'"• ot bm~tt, rnf)t11 Q,jliglj,b, b11 maotte tilb~b, fis, for ot km note b~bm ','icrblog 
at fjenbe, f. <;!,. urt '.jorbflrib, 3,mba11,gfemwnffjæring<r, IDl,rg,lgrntning, 'llro11bhorlng, oft, 
;lgjennem be aorlige \j'inanteloue ~•r bit ogfoa fib,n ben '.tib 11ærit httUget 6-00 Jfron,r, bet 
bel• m bleune ontenbte til bi•f• og m,bn forbmbenbe Unberfogrljer i forfljeffig• titte •f 
Qonblt, Mø fom el 6upp!em,nt til 'olæfningm •f · 
meb te of mig tif ;Wanb (1871), \J"'°''"' (18?°2) og @ttmfonb 
g1ologifl, l)lejfer. '.t>e to forilnæunt, fontogr• efter jærfig Cpfotbring 
~ot,bi•selig µno betle• !llefo(lning, bm fil>ilnæuut, eft,r Opfotbr\ng 
\(tofrb•• ~•r l)ont gob ~,j!igl)eb til iffe blot i !lonmotf, mm ogjno i oUe \Jot, 
fonbe ot g[ote mig .f>efjrnbt m,b, f)oorl,beo plon111æøji9, geofo;ii!f, Unhir\091(!1r 
mæ•iiil~ ti!le funne foret,geo, troet i•o iff, !ængm •I bmbe •Vfætt, ,,t 01tbm91 
i!lllninnium om, at ber moa u!io, anjat en o,ulig !!leullling tit b • n [fe g, o f 
btt[ogd[er , joo11d i '.Donmorf fom i !!lifonben,, 09 til OjfenHi ertlfn 
•I be berueb inbonnbne iJlefu{totrr, •11 i ,t ,Omfang, ber ~•mi ,t r••i<nbt !Jn, 
l)olb tit !llatnrforf)olbrn1e 'lleflaffenl)eb og til t, IDliblir, i,ort ~oub f,111 rnab, otrr. 

jl"or ,t mon fon 'omme fts m \j'or<~iUing om, l)uob \lir nærmefi l)ol>e@ for ~j, l>•b 
biili< Unhttfo9dfor, er bet 11001,enbigt ot 9i11< Cµlv•11in9 om, f/t•ob 1>,t " for 0µ9011tr, bet 
ifær burt, foje!l for 1)\ltt mfett 2onb!lb<l!l 'l.\ebfommmb,. 

l) ,ptab M tgmtlige 'Dmuuør! angaar, bu " bd ud et 6fdtelo11b, l1uo1i 
br ælbre '.Donne{fer ,nt,n afb1llil mangle ,aer fun fomme tiliv11, i 111,9,t ring, @mb; 
mm he 1J•• cø forefomm,nbe \j'ormnffonrr (;abe m ffrrjitig grofogi!l !!lef~l>tting, 11,unlin ui•l• 
1jlartier af uor .lhiblforination, · btr inte!~tb!l m ubuiff,b, ti{ ttl f.abnn \l'nlbfommen~,b, [om 
!)o!l o!l. Eom no11le •i b, llæjentligjl, moo Jeg næon; Eilttt•, .l'fttl, og @n,ufonMbo1111ef[mtr 
r•• !8ornf)o!m, Strib!, og ffiurr,p,n!lformofiott.n i ben oDris, 'Dtl •i S,rnbet, bet ol!, tirn, i !)•i 
@mb til at bellif• bet f~b!ig, 6\)ttig~, llg1\0111 ogfno l>ttt j~bflt 'l:lrunfttl[onnation jltttltr lis 
noje til i, i btt norblig, 'l:l)b[lfoub fowfemntt11h, '.tntiæril>,11111<1\er. 

i_iord19am111ertl 111::r;:~:u~t~l,it: i ;l>anmorf (10111 \vrebt brf !Olerf,, 
bet liMigm ~uifrb, ,,ue,· 01,r , , og ~.it l),11 rjterlot<t i I1na11btegni119 et 

rdogilf .\tort ""': '.D,ll1'.ll11t'f, bit gi_o,r_ rf gabt Clle,rbHf 0\)/l 'isornrntionm,,, ~t•rbdin~, IDM, 
!fl1brn!fab,~1• l!bt1f11ng t•luer 1rnturltgo1ij '.trang,11 hl jorn~ib, og mm bdoil!mf, !!lmbijb<l[,r, 
og b<b mme Uttnttjogef(;r nf !flornljolmo ~ilurformolion, \j'o,trfolfrn og 1101,nli~ b, jor 'Don, 

~mMf• Ot,nflobe fon b1ghg, @lam1lbo1m,r.fer [nlullifl_rn~jornrntionrn) troer j,g ol 90»< gobtgjori, 
ot ber_ mon fo_refog,~ rn_ !))læugbr '.l>rtmlunbirfog,r1n, f•r bit u,f uære nrnligl ol tænf< t•• 
Ubm&,Jbrl[m •r et g,o!og1jl J'fort, bir fon ~au, nogeu tirf,lig 'll<t~lming ,lier nrn,i u,b 6iNn 
•f nor, !llobolonNg ubmætfibe mrbtjber. 'Del ligger i eogrn, !llatur, ot b<r bertil """ be, 
H~ttrd ~llm1mrre aj fotjlj,Uig, $1ræftn, for~ og frrmmr~ of <li ,fl,r to r,jfenbe @ecloger, og 
bm11•11 IB1jlo1tb •t m G.9,m,!er og m !llnfæontolog. \j'or ol giu, m 1n,1bnn lhtbrri•s•lfe brn 
n•ril m lM1\ bet tttm!is foretaged en '»længb, 9tnolt1f,r •I uore 6trn, 
og 3 J'falf, og l;l,mrntp,m, ~mrter, o[u, 

b<r iff, uære noget til -l)inb<r for, ar j,g, figejom i 
. · · foreilo,1 2,belfrn •f ben geofo, 

91f!1 Unhr •srnt_lis• '.!l~nmatl,_ uben berfor at er9olbr noget 
1•""9.' I •\l 011 ON r, ttuor bfot flleJ[eomfaTTmngmte bhu, l><rffebe. llnbtrioge!frn an toger j,g 
,rr, bl( (,,,~oll, ol ub,jlrætfei otn it ltibørum o[ mm rnb I 0-- I 5 •~ o r poo (\lrunb •I b< be, 
t~bdig,. l!ornroeib_ci, bn olt ,001\l bntH, nnber jiorub(ætning of, ol btr ~t,0 mig brn noborn, 
Ngt ~•ft~•nt, hf _'.!l,fo!forbrJberne. 'Do l>tt rr of !!ligtigf)rb ol f11111t, i bel ntinbiie rn @eo, 
fog for længm lt1b hf til [Mbon Unbirfagd[t boob, fot Wrh,jb,tø regelmæ«fig, og nf)inbrebe 
\l'rrmg,111g, og for at 9011 1 µo,fenttnenb, Xitfæfbe ~,,o egrn ,poattb ffo! funne f,,rtfætt, og nf• 
~ttlle bi \<oo&,g~nble Unb1rf•srlfer, burbt 9•11 i bel i•fJ1e Wrhejbøoor ilfe (ioue minbre rnb 
l 000 Jh., tt1<b Wfagn om Il 110rli,i! 'tillæg of 200 ,Ih. i br folgrnh 5 Qfur, famt ~rjlntning 
,1f Olrifromto~ninger. 

llbgifl<rne oilbe bu i bel fort1e 'U,u,jbiioor ubgjon: 
.pouoror til "' geologiff me1111rnt , . . • 
',Jlafæontologiff og d)emi!f Qliifi~o11ct . . , . 
Xr~f11ingiiomf1•11nittg<r •i alt for&mbt, !lllollogroj)9itr 
iJlrjj1omfojlni11g,r til mig og hm grvlogijYr W•fi11mt 

m,brn! bn jrnm µnu <lh-nnb oj ,ponornrrt! \j'or9ofelj1, og nmw 
ol untog, rn ~l<i•log til, jon1,etjom til \\bgiutlfen af Jl'otfor&,j,b,r, it J1om 
'lJdo& •! ittNH 7000 Stronrr ,rnrlig i btl ,rngion, 'l:ibijrnm. 'Uf bi!jt •$nmmri i bd nuuæ, 
m1b< Øirblif ttmttligt fnnni ongiu,, anberltb<! enb rrnt ftllfnfotortjt, n m (5tlnjolge, 'o,t bn 
joq1 11100 tnb9rnteo 110grn (,'r f,1ring; mm j<fu om bd fibilttæonl, 'lJ;fob !fulbe ni[e !is ot nære 
n_oburnb,gt, ,, bet bog 1or9~Moi! libel i €ommenti1Jni11g meb, ~t,1b ber oli er @nrnbf po,1 
llgnrnb, llnberfogdier i t•m ~lo&ol<tnbe. 

. 2) !llleb -P'!•f~n til 'lJilonbrne, fortjrner i!ær @ronfon~ ol n11birfogr<i boobe i mi11,, 
r.i!o31!f ?g grofo~tjl ,Prnfernbr, og er oilf0t1 let oj uorr !!lil,111b<, ber i ben 119,ii,' )l;ib ~•r 
t'.mt @1en~onb ror be P•~• uibenJ1,tbelige (1,µebitioner. Wt Stjml>flobet til betle ~•nb! g,ogno, 
ih[ft ITlahttfor9olo. er bfru<t i,rn ttebrebt fem bei ,r, fn!lbe• urr1,nllig t, •f b,rnjle Vlotnr, 
forfine forring,,, r•tb/llfl,,hlig, Dlejftt, og uaunlig Dr, Olinf, i Wmn, 1848-1861, f)uortil bog 
001•• mnu l1mn,, 9rnris111~ :tvtj!nrn @r,f«-M i 'Rorene l806- l3, forfo,wib! fem f)att {Mb• 
f~uhgt1G rorefoil \ltn m,b, ttogrn UnbnjloHelfc frn b,11 banffe ffirgerittg, 

. 'Der ,i!onn IUl(ltf tilbage at nNorfte i brite oibhrhflrnft, ,,g vbrrfi fparfomt befo[f<b, 
llltfonb, og :l)onm,1 \j'orpfig!tlfe til iff, at f)ofb, jig rilbag, fro 9b<rligm ol 011, 
111fle l1n t otf~j• ttogft of bi l•igtigfl< V9V!ifrr ,,g giolosifl< \l'or9otb i et 
~ant>, ~~ør<f . , , , , •• iffe ub<tvheiige '.}nbtægter. !llounlig mon j,g nittbre om, nt 
bet •fent tor 'ltll••bdfttl ltl ~,r ,1! or~be et rnrflr !lllin,ml, ,<!r~olill/, er i en fængm 'ltm<rlle 
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I lande med minedrift og en økonomi, 
som delvis var afhængig af geologiske rå
stoffer, var det en indlysende fordel med 
en sådan kortlægning. Sådanne lande var 
derfor også de første til at oprette en 
statslig »geologisk undersøgelse«. 

Storbritannien oprettede sin »Geologi
cal Survey« i 1835 som den første , hvor
efter fulgte Belgien i 1836, Frankrig i 
1841, Canada i 1843 osv. USA's »survey« 
kom i 1879, men da havde allerede flere 
de lstater haft deres egne »surveys« helt 
siden 1830'erne. Det kan nævnes , at 
Norge fik sin »geologiske undersøkning« 
i 1858 og Sverige sin også i 1858. 

Betegnelsen »Geological Survey«, 
»Service Geologique« osv., som institut
terne kaldtes , altså på dansk »Geologisk 
Undersøgelse« viser, hvad målet for de
res virke skulle være . Der er tale om or
det »undersøgelse« i ental og ikke, som 
man ofte ser, folk fejlagtigt skriver: »un
dersøgelser« i flertal. 

I Danmark skulle man helt hen i slut
ningen af 1800-tallet, før man tog sig sam
men til at følge de andre kulturstater på 
dette punkt , og det skyldtes nærmest en 
enkelt geologisk interesseret politikers 
initiativ . 

De første tanker om en 
geologisk undersøgelse af 
Danmark 

Før denne politiker fremsatte sit forslag i 
folketinget, var der dog længe forud , med 
års mellemrum, kommet tanker frem , der 
pegede i retning af en vis form for sy
stematisk geologisk undersøgelse af Dan
mark . 

Man kommer heller ikke i denne for
bindelse uden om at nævne »den danske 
geologis fader« , professor Joh. Georg 
Forchhammer, der som den første pro
fessor i fagene mineralogi og geologi 
havde en rig udyrket arbejdsmark at 
virke på. 

Forchhammer startede sin geologiske 
karriere som assistent for H. C. Ørsted 
og L. Esmarch på undersøgelsesrejser til 
Bornholm i 1818, blev lektor i mineralogi 
ved Københavns universitet i 1823 og 
professor i mineralogi i 1831. 

Professor Johnstrup indsendte d. 12. august 
1887 sit motiverede forslag om »iværksættelsen 
af en geologisk Undersøgelse af Danmark« til 
Københavns universitets konsistorium . Selve 
korrektureksemplaret findes i DG U's arkiv på 
Rigsarkivet. Et par sider gengives her. 

rl 

_ r Skrivelse af 21de '.M:~i Q. A.af har Itonsistori'-l:m opfordr~t mig til at ti.i- r 

stille det et motiveret For$lag om Iværksættelsen af en geologisk Undersøgelse af 
Danmark i Anledning af Ministeriets Skrivelse af 5te Mai hvori det henleder 
Konsistoriums Opmærksomhed paa, at det vilde være ønskeligt at faa saadanne 
Undersøgelser anstillede, og udtaler tillige den Formening, at do synes at bu.rde 
rnretages ved Hjrolp af de til videnskabelige Statsanstalter knyttede personlige 
Kræfter. · 

Idet jeg ganske kan slutte mig til de af det høie Ministerium fremsatte 
Anskuelser, ska-1 j~g_ i det Følgende først sø·ge at paavisc, hvorledes lignende ' 
Undersøgels~ ere wærksatte 1 de Lande, der i geologisk Henseende hs.vo ,•-- , 

Lighed med de danske Jordbundsforhold. o<r ~o•-~ - ' · 
lades en systemn+.; .. 1~ --- ' 

n·J-: ' ._ og· Jortlbunds-. l , - IJasJ-rivelseL m ec1 DJ .,gast? · 
/i 

. f 'de dem le< sagonc,e •· ' ' 
'Redakttonen a . _ • il, o-elser . . . 000 

1. , . oo-_ 1nlkroskop1sko lin orso". . B -·110"0-er ya,ra '- Begyndelsen GO, . . 
ana -,,er O • ' • l ·t 1 o-,vne 0\ l u•o • . d 83 000 

• l)o at Sverlges Iti_gs<:Lag t et l t:i -r /- ~ "l"den 1878 udg1øre e_ , . ,, ' . "l 70 ''UO I,,.roner Ol, • · · · . • t 
• ·~oner. der _senere forhø_1.edes t, . ," . et vist Aaremaal har der slet ikke_ være 
R .' . -11· o-t Om ~n J3egræn<lsrung b.l . t oo- sideordnet Institution 
Kroner d,a.r o . , -t ·ne Ulive en pcrrnanen' o . 

'I' l og det synes sna,rere a v1 - - . 
ae, :c1-.· l{ 1 · ·k Uncler-til det topogn)t"'rske .orvs, . 870 in en centraliseret geo og,s . 

I 'l'ydsklancl foretoges efor føt ~ St t ~ optoge videnskabelige Formations 
søgelse, men cle en1rnlte støne og _1':1:eo~: \s~;Ienseendc frembødo særligt interes
, r, t o••e~ saadanne LM1ilsdele, cler l" g l f ''n preussiske Stat begyndte 
.lll-'r , • · k U dersøo-e se a en, S 3 1 
sante Forholcl. Den systemattS -e '~ . eol;G isc/ie La·1tlle(anst-alt" i A.aret l '7 '. c :r : 

tl . ·f'ørst vecl Oprett_elsen af "dw g gd n t,· dhgere ikke 1,avile t11la"t, 
egen 1g ' . d di;R I avhn som ma · il 
ogsaa skal undersøge det nor_ t-yk Q e:; vic1enskabeug eller teknisk H enseen C _P"": 
nogen viderf Betyclning, hv~ . e1: l Diln;i(\al- oo- Alln{taldttnnelser. :Ma.n e1 w1 
Gnu1d af de derværende .ens orm1f:esoni. i Dann7ar], netop haw_ særlig b1tness_~ 
·kommet til ErkJendelse al, ai-,de ,1 { om ikke mindst for Geologien. Ved ~n;er __ , 
for Forst- og Landvæsenet/ s,,a, e -~ , . i ssiske Stat hai: man taget l.1 o1 

1 f den sidstnævnte Del al ,len p1e: . ~.1·,, .. iværksatte Undersøgelse 
søge ~en a . • b nclte O" ved pnvat,e "'i,u.er .. ,. 
'billede den i 186:, paa egy " . . . r 
al:' Provicndsen Øst-Pre,IBsen. I11slit-ut.io11 har man. fulgt ~t andet Prrnc1pl' 

:<:'> "~ 0 ;~,_ .... ;._.."+i1vrvm af denne , ,-. .. .r ';. ....,.,:,~.-:, <,:,p.t. 1,Jll!lt!l-
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det være øuskeligt(at der bevilgedes for de derefter følgende A.a'r mindst 20,000 Kr. 
aarlig, da Undersøgelsen saa ,J)Urde være i fuld Gang. .. · 

/7 

r 
/ V 

Til .Spørgsmaalet om j hvorvidt de geologiske Undersøgelser nærmest kunne 
siges at henhøre under Indenrigsministfiet eller under Kultusministeriet, kitn jeg 
give den Oplysning, at, de allevegne ere henlagte under det Ministerium, der 
svarer til vort Indenrigsministerium, selv i Norge, hvox de ledes af Universitetets 
Professor i Mineralogi og Geologi. Grunden dertil ma« nærmest være, at .man ' 
derved har villet ~et.one, at disse Undersøgelser ik1:e h,wdo en udelukkendo viden
skabelig Karakter; ·men det forekommer mig, at da der hos os helst maa være en 
nøie Tilslutning mellem ,le geologiske Undersøgelser og en af Universitetets Institu
tioner, er det naturligst, at de underlægges Ministeriet for Kii'ke- og Undervisnings
-væsenet. 

De hqrmed fjlliande G geologiske Kort og 3 13eskl'ivelser, der tilhøre det 
mineralogiske Mustttm{b~deo tilbagesendte, naar Mini?te,~et har benyttet, dem. 
Sk,tlde dette øna)i:~ lli beholde dem, ko,n Museet anskaffe uye istedetfor de indse1idte, 

Fr. Jobnstrup, 



Han foretog adskillige rejser rundt i 
landet og sam lede iagttagelser, og i 1835 
kom den første sam lede fremstilling af 
Danmarks geologi e ller »geognosi«, som 
man dengang foretrak at kalde det. 
Selvom e nke lte andre geologer foretog 
mindre og spredte undersø eiser rundt i 
landet, var det ubetinget Forehhammer, 
som dominerede dansk geologi lige til sin 
død i 1865. 

Forchhammer var en både inspirerende 
og idefuld personlighed. D a jernbanean
læggene efter je rnbanelovens vedtagelse i 
1860'erne for a lvor skulle etableres, fore
slog han indenrigsministeriet , at man 
satte geologiske undersøgelser i gang, 
især i forbindelse med udgravningerne til 
de planlagte anlæg. Projektet minder om 
nutidens geologiske rekognoseringer af 
naturgasledninger, men der var også an
dre organisatoriske undertoner i forsla
get. Forchhammer mente , der burde hæg
tes en geo logisk undersøgelse på »dette 
største Foretagende af den Art, som hid
til hos os er bleven bestemt til Udfø
relse«. Han fo res log at penge til geo logi
ske undersøge lse r indgik i budgetteringen 
af anlægsudgifte rne til je rnbanerne, blot 
sådan, at han kunne få sine rejseudgifte r 
mv. dækket, skønsmæssigt højst 500 rigs
daler om året. 

Forchhammer tilføjede, at »næsten a ll e 
Stater har i de senere Aar anvendt store 
Summer på deres Landes geognostiske 
Undersøgelser, og jeg skal i den Hen
seende kun henvise til Norge og Sverrig, 
hvor der for nærværende Tid foretages 
omfattende Arbejder i denne Retning«. 

Der er næppe tvivl om, at Forchham
mer havde de nyoprettede »geologiske 
undersøgelser« i disse lande i tankerne og 
var på vej til at forberede et fremstød fo r 
noget lignende her i landet. I denne om
gang kom der dog ikke noget ud af sagen. 

Nogen større organisation kan Forch
hammer næppe have forestillet sig. Det 
ser nærmest ud til, at han først og frem
mest har haft sig selv i tankerne som den 
eneste geo log, der sku lle stå for opgaven. 

Konkrete initiativer 

Hvad Forchhammer ikke opnåede , fa ldt 
det imidlertid i hans efterfølgers lod at 
etablere. Den nye professor blev Fred. 
Johnstrup, og han kom til at virke i perio
den fra 1866 til sin død i 1894. 

Johnstrup var ret hurtigt efter sin ud
nævnelse kommet ind på mere vidtgå
ende planer om at undersøge de geologi
ske for hold i både Grønland og Dan
mark. 

I en ansøgning til kirke- og undervis-

ningsministeriet af 23 . februar 1869 om 
nogle rejsepenge til begrænsede formål 
form ulerede Johnstrup nogle tanker, som 
ve l egentlig ikke hørte denne ansøgning 
til , men som peger i retning af anderledes 
omfattende undersøgelse r. Han skriver 
heri : 

»Det vi lde dog være urigtigt, hvis jeg 
ikke med det samme benyttede Lej lig
heden til at henlede det høie Ministe
riums Opmærksomhed paa en anden Art 
af geognostiske Undersøgelser, som nu er 
blevet udsat Aar efter Aar, men som ikke 
godt kan opsættes ret meget længere, og 
hvortil jeg allerede i et Andragende un
der 14de Marts forrige Aar tillod mig at 
hentyde . Man er nemlig i alle Lande 
baade i og udenfor E uropa paa det Ivrig
ste beskjæftiget med at anstille sammen
hængende og fuldstændige geognostiske 
Undersøge lser af hvert enke lt Land, og 
med at udgive de dertil hørende Kortar
beider . I E uropa er Danmark, med Und
tage lse af Spanien og Tyrkiet , det eneste 
Land hvorover der ikke er udgivet noget 
geognost isk Kort. Slige Kortarbeider for
udsætter en planmæssig foretagen Under
søgelse af hele Landet i en begrænset 
Aa rrække«. 

Det blev altså , som omtalt , ikke til en 
egentlig ansøgning i denne omgang. Vi 
skal nogle år længere frem, til 1875, før 
Johnstrup søgte sit ministerium om en 
årlig bevilling til »danske geologiske Un
dersøgelser, såvel i Danmark som i Bi
lande ne, og til Offentliggørelse af de der
ved indvundne Resultater«. 

Ansøgningen er dateret den 25. august 
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1875 og peger på , at »planmæssigt fore
tagne større geo logiske Detailundersø
ge lser og Udgivelsen af de derpaa sig 
støttende Lokalbeskrivelser og geologi
ske Kort i all e Lande er blevet opfattet 
som e t Statsanliggende«. Johnstrup skil
drede derefter , hvorledes man forlængst 
havde oprettet geologiske institutioner i 
en række lande , og især dvælede han ved 
de omfatte nde arbejder , man havde sat i 
gang i vore skandinaviske nabolande. 

Johnstrups ansøgning gja ldt ikke alene 
»det egentlige Danmark«, men ligså me
get vore »bilande«: Grønland og Island , 
tilsammen en ordentlig mundfuld . Om 
selve Danmark mente han , at der til at 
foretage undersøgelser ville kræves »en 
eller to rejsende Geologer , og dernæst 
Bistand af en Chemiker og en Palæonto
log«. Der måtte nemlig »fo r at give en 
saadan U ndersøgelse den størst mulige 
pra ktiske Betydning , foretages en 
Mængde A nalyse r af vore Sten- og Jord
arter , nav nlig af vore Skifere, Kalk- og 
Cementstene , Lerarter osv.«, sk river 
Johnstrup i ansøgn ingen. 

Det var altså ganske beskedne ønsker, 
der blev forelagt , og det samme tør no k 
siges om den lede lse, ma n kunne fore
st ill e sig skull e sættes i spidsen for fore-

Uden på et eksemplar af Johnstrups »Allerær
bødigst Andragende« fra 1875, h vor han fore
slår igangsættelse af geologiske undersøgelser i 
Danmark, har V. Pingel skrevet, at han havde 
fået eksemplaret af Johnstrup, der synes at have 
været bange for, at hans andel i ideen skulle gå 
i glemme. 
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tagendet. Johnstrup anfø rte nemlig , a t 
han ikke så noget til hinder for , at han 
kunne »fores taa Ledelsen af den geologi
ske U ndersøgelse i det egentlige D an
mark , uden derfo r at erho lde noget sære
gent Honorar , naar blo t R ejseomkostnin
gerne blive dækkede«. U nde rsøgelsen 
antoges a t kunne afsluttes i lø bet af 10-15 
år , og med he nsyn til o m kostningerne 
kalkulerede Johnstrup m ed ialt 5.000,
kr . i de fø rste år , og hvis de t senere måtte 
blive nødvendigt at ansætte en geolog 
me re , ville de r behøves 7 .000 ,- kr. årligt , 
og selv det , note rede Johnstrup , var »dog 
fo rho ldsvis lidet i Samme nligning med , 
hvad der a lt er anvendt paa lignende Un
dersøgelser i vore Nabola nde«. 

A nsøgningen blev ikke bevilget fo r de 
danske undersøge lsers vedkommende. 
Derimod blev det tilfæ ldet for de grøn
landske undersøgelser. D er gik derefter 
hele 12 år , før tanken o m iværksættelse af 
e n geologiske undersøgelse af Danmark 
blev taget op igen , og de nne gang ko m 
initia tivet fra en politiker , som ganske 
vist var meget geologisk interesseret og 
som var søn af en af landets geologiske 
pio nerer. 

Mande n hed Victorinus Pingel og var 
gymnasie lærer i græsk og la tin ved Metro
po litansko len . Det lyde r ikke meget af 
hverken geologi e ll e r po litik , me n inte r
essen fo r geologien havde han arvet efter 
sin fa de r Christian Pingel, som havde væ
ret minera logisk assiste nt ved det konge
lige naturhisto ri ske museum i Stormgade, 
og selv havde han e n tid stude ret geo logi 
ude n at tage e ksamen. 

Det blev imidlertid e n a nde n side af 
Pingels virksomhed , som fik mere dire kte 
betydning fo r D G U , og de t var hans en
gagement i po litik . H an va r begyndt i det 
såkaldte »litte rære Venstre«, me n da han 
i 1884 lod sig opstille til folketingsval
get det år var det som fælles kandidat i 
A arhus-kredsen for Venstre og Socialde
mokratie t contra H øjre-ka ndidaten , og 
de rmed blev han valgt ind i Folketinget . 
Pingels po liti ske apparitio n synes at have 
været lidt kompliceret. H a n var bestemt 
ikke type n på e n personlighed præget af 
partidisciplin . H vad de r ha r mest inter
esse for os i de nne samme nhæng var hans 
fo rslag i Folke tinget o m iværksættelse af 
e n geo logisk unde rsøgelse af D anmark. 
D et ske te unde r 2 . beha ndlingen af fi
nanslovsforslaget fo r 1887-88 den 7 . 
ma rts 1887 , netop som ma n behandlede 
e t fo rslag o m nogle e kstra bevillinger til 
La ndbo højsko len . U nde r debatte n 
bragte Pingel den tanke fre m , at man 
burde iværksætte vide regående geologi
ske unde rsøgelser her i la ndet , »hvor vi i 

Virkelighede n står på et serbisk Stand
punkt«, sagde ha n. 

Pinge ls de batindlæg var la nge og om
stændelige , me n han fik det væsentlige 
fremstill e t så godt , a t selve sagen fængede 
hos andre fo lke tingsmedle mmer , hvoraf 
fl e re , bla . davære nde inde nrigsminister 
Inge rslev , udtalte sig pos iti vt . Sidst
nævnte mente dog ikke , det va r hensigts
mæssigt at placere fo retagendet ved 
Landbohø jsko le n , me n bedre under uni
versitete t. R esul ta te t blev , a t man hen
viste sagen til kultusmini sterie t , hvorun
der unive rsite te t hørte , og he rfra gik sa
gen til konsistorium , der i e n skrivelse af 
21. maj 1887 opfo rdrede professor John
strup til a t fremko mme med et mo tiveret 
forslag om iværksættelse af en geologisk 
undersøge lse af D anmark . 

Dermed var sagen tilbage hos de n , der 
tidligere havde beskæfti get sig så meget 
dermed , og ha n tøvede ikke med at ud
arbejde sin indstilling, som er dateret de n 
12. august 1887 , og som blev grundlag fo r 
regeringens forslag til fin ansloven for 
1888- 89, ved hvis vedtage lse den fø rste 
bevilling til DGU blev give t. 

Da Jo hnstrups fo rslag øje nsynligt blev 
vedtaget nogenlunde uændret , er det 
værd at tage nærme re i øjesyn . Fo r det 
første var de r spø rgsmåle t o m selvstændig 
sta tus e lle r tilkn ytning til e n e ksistere nde 
beslægtet institutio n . På de t punkt så 
Johnstup ingen betænkelighede r: »I D an
mark vil de t de rfo r være naturligt a t sætte 

Victorinus Pingel (1 834-1919) . Det er svært at 
vide, om DGU overhovedet ville være blevet 
oprettet, hvis ikke V. Pingel i 1887 havde rejst 
spørgsmålet i folketinget. Det ville vel nok være 
sket på et eller andet senere tidspunkt alligevel, 
men det blev altså Pingels initiativ, som blev 
udslagsgivende. Han var selv søn af en dansk 
geolog, en af de da meget sjældne, og hans 
interesse fo r faget var derfo r en slags arv. Pin
gel var iøvrigt lærer (overlærer ved Metropoli
tanskolen) i København og var interesseret i 
mange emner, måske mest i sprog, bl. a. under
viste han ansporende i græsk og latin. Hans 
engagement i politik (det såkaldte »litterære 
venstre«) medførte hans afskedigelse, da man 
anså hans politiske »optræden« fo r skadelig for 
skolen. Det blev imidlertid netop som politiker, 
at Pingel kom til at give direkte anledning til 
DGU's oprettelse i 1888. 

de m i Forbindelse med U niversite te ts mi
ne ralogiske Museum , hvis Samlinge r og 
Hj ælpe midler ikke kunne undværes ved 
Bearbejde lsen a f de indvundne R esulta
te r , og at Lede lsen af Unde rsøge lse rn e 
ove rd rages Professore n i Mineralogi. 
H a ns Embedsforretninger tillade dog 
ikke , at ha n i A lminde lighed tage r di 
re kte De l i D e ta ilunde rsøge lsern e« . 

Med hensyn til fo rmålet med e n geo
logisk unde rsøgelse af D anmark peger 
Johnstrup på, at ko rte ne kun burde op
tage overfladedanne lserne, ligesom i Sve
rige og Nordtyskla nd , »altsaa Forde lin-



gen af de forskj ellige øvre, løsere Jord
bundsarter«. Man skulle anvende et 
almindeligt håndbor , der kan nå 5-<5 fod 
ned og kun foretage e nkelte boringer til 
større dybde for at skaffe viden om 
grundvandets højde, strømningsretning 
og beliggenheden af de vandførende lag. 
Der burde også foretages analyser af de 
mere udbredte lerarter af hensyn til plan
ternes krav og til forekomster af mergel , 
teglværksier m.m. Johnstrup understre
gede også betydningen af at skaffe viden 
om brunkulsdannelsernes tykkelse og lej
ringsforhold , hvilket fordrede , at man 
udførte dybe boringer , og for at vide om 
det var de samme lag, man havde for sig, 
skulle deres indhold af forsteninger un
dersøges og alderen bestemmes. »Med 
andre ord«, skriver Johnstrup, »bør man 

have baade de videnskabelige og prakti
ske Formaal for Ø ie«. 

Et andet vigtigt spørgsmål var det tids
rum , det ville være nødvendigt med for at 
kortlægge landet geologisk. Det ville 
imidlertid afhænge af kortenes målestok , 
og her foreslog Johnstrup , at man ved 
arbejderne i marken anvendte måle
bordsbladene i målestokken 1 :20.000, 
men derimod publicerede kortlægnings
resultaterne på atlasblade i 1:80.000. Af 
dem var der ca. 35 kort , hvis man også 
sammenlagde alle landarea lerne på de 
kort , som både havde søterritorium og 

Udsnit af V. Pingels indlæg under finanslovs
debatten 12 . oktober 1887 under 1. behandling 
af finanslovforslaget fo r 1888--89 (fra Rigsdags
tidende 1887). 

1z. s::>11. 1887; 1. ~•~· af \jinonl!loof. f. 18.88-89. lM 

tilbtli albrt ~ol!. og ber fliuei fro bcnnr 
<=tilling in1rl ~Jponctmrnt. !;ien tro! berfor. 
.::; brn· :jorbriufl eU~r be!' ;!lcr1a:rn)A, bn 
tt itilld qjrn urm S,cttrn~ ,,1111111~riui.l, i1 t 
b< albtc '1,l11bc l01111ei.l mrb l.~~-.ltr.. onrl1n 
rq b< ~ngrr meb 900 ~r. t Q.,1rld1nhcDnt 
ior1jrnrr al loq,!.l t,I ,~o!qc,_ on 1en Jlol 
t, rior 1illabc mig pon b,:_I '.!.lcb1le ot 011[\c)./;lc 
b<II< 1il bel fo mmrubc ,~mo11l❖nb11 ali1: .ut 
~ar.1r.1r uil jeg gjorc _,m·b S)ru\tJn til ben 
;,crhoiclie. · iom rr 1orfouqt hl ffielleni.l 
~,t, bj,rlvi1:m on M _i.nlln!_1n til .ii'o1!1,,r, 
.,, 1i,,nolrt. S:n1ao lnf>1~ 11~be l)aa ,111100 

,•;nn'11,irr. nounh~ pao ilte 1,1~ .!tbt_ nnnbrc 
røn111ni1rr mb f. l!~- ~Juiti t~mu_,qlcrt<'f~. on 
ttu\, ·!tu1111rc111rn t a mrfict 111h1frcr11kt, be t 
" i1r: N11. ol bc [unnc [omme itorl Diberc. 

•tlin'lrl: :len rt i bet bciQnbcrli~c ':tit, 
;,,:er ol :, ,·u be,i lincflc o[ bc 9Jlcblcmmct, 
iem 1111" 1>1qc1 ;: rbrl lier i :l:f)iunr t i bii\\c 
? ao,. ~rr b,ir rn '.l';a f on ftililntuinn nt ub, 
!>I : 11I '.Ulinii1c!iel. Stlri funbe maajtc 1Jrr, 
,i:a itJJ•<~. io 111 om icn jlnlbe []aoc ioronbrel 
tul Z1anbvuull. mrn icfl bc~cr bc ,t1ern·r 
Dz :< o,,,,ocuiilc ,,1:1, ,11 be t ifle er ~iliæl, 
: , 1. ·.1.1/.-b .l)rnitJn ti[ ben prouiioriife <.V,,, 
hh! it,l'.l r irfl tt,10 iommr E.:touhpunft fom 
:! :hq.:n, ''!'\ ·11flr bt llt>tnldia. jc!1 rr ircm~ 
loir.:arn mro. i,1i11:i,:brr jeg rubnn. ~Cl\ \er 
a 1iu ,~,ih1:iq11>li1i!i..·n htu mork i9onrrnmb, 
!:':'a,pJo bd, 2i1ua1i,,11rn tenncr iin. Wien 
lnan ~-,,nr ~lnqnrunb er jo jlt>rhonblinn. 
0,1 bn iordommrr mi!l, ,11 Di [ln!bc iolfle 
~ 1:r., ionlin Ol\ t>Un>1ti!] D!l io9c ol ircmme 
~c '-"b:- l rnf\. lt'm ui 11 11 hall\ [ ic jor. ~ 
t,n~, .(,rni«nbr n bcr en ~inn. ior f)uit, 
l,n i11,ni11nirt j,rrlin iort jrncr min '.rn[, ibcl 
1'ol nrni:,1. jo,onlrbinrt ,1rb llt'l\(C qonfk 
'"" C:h. j,,1 ubt111t,· o,·b :'bru \!Jct1,rnbli11n ni 
;;1:-:.1r. :r-!o:,ru i iorrif\t' Enmli1t!1, hnr for;,: 
h-i,N. i,,a nt i•nr. rn hel C::lo lainitilutiou, 
t.,,. ~r-~ , o: i!oq,t hliurr ueblnncl, i en 
tia!'! · ol ~ni 1>il ~,·ii.10 on u~iolbc fin $irf, 
I~~-~- t , 1 tt i ~innnl~lul>forjfoAd § 26, 
Ill. l I ar t-rnnr ?,11\ et omtalt, men oeb en 
b,,;: •!~!!,!:~ l:!'llfi,·,t tr ~en ui\tno f unb, 
~4~11 ~< ;'iltitr~ rllrr mange ai be ':tilitcbc, 
"'1'1rcN'>! Cvrnai!iombe~. i bet ber jtaar 
l!l•:Ol Ih. til .;ooloniilc Unb,·r\oAeliet i 
l'ut>ct: . ctebrn! b~I i ~litlcliAfirbrn rr 
t<>!o:,ilt llnbrr1ø!1rhrr, fom oni'fr~. f)t>ilfr t 
.-;w_ •~~h~ frcmaaar af ?lrnna:r!ninnerne. 
111,ar•:r~ bar c!lj.,,1 t,1qd bdlr \jorflng, 
loaa Ir.I øml>t 111rb jaa fa,1 !:tb Ofl meb en 
lu •~n:9 !Jloll1>rring, iorbi btlte fo ilfe foa 
~I lul:>t b<llo,nblr., u_bfet!ig unbtt en ~l !, 
11a11ltt01>tM>Jabhn,t, til iotge, osi jeg an 

· l!!t cnbfl fllb l!a'rr totnemlis brrfor. Seg 
• • ~ l)mt fisr noslt Ctb til ~nbefaling 

I~- ·~ 
1_;·.~ 

for brnne €5nn, iffc \oa menet line overfor 
9Jliniftrrirt \om line oucrior lt~innct ;. mm 
iorn,b jrn noor 011cr brrt1I, u1l irn nierne 
omt,1k en. 9Jlobif\latiu11. !Hrncrinncn l1or 
iorc tn nct t>cll 8n;1cn.: i•'(" irn _i Hr houbc 
tæn!t mi,,. ben Nan(I 1e,1 t,llob llll !l Ol brmgc 
im, frem: men fom 'icn 'inbrommcr IJor fine 
uæntige 0lrnnbc. ~cg t<\·n!lc min. ol bel 
f!uibc' t•,~·rc $nbC11rigZ1iniuiilcrcn, brr &ro~te 
brnm· Eon irrm, foalc'MZI \om bel er '.l:"t!, 
fælbct i ,1llc anbre \?anbc. lJllor bel er IDl,, 
niitmn for bc oflcnlli!l•' ~lrbcibcr, bcr 
jorn Efinl frrrn: men ben rnebc ~nbrnri~i\, 
miniiler. lom jrn nn nl!\ao ti1ffcr for 
hans ~cluillic. lj11i: j,,rt @ionen ot1cr \h10 iin 
Sh>Uc\)11, ben cnebc Stultueminiiter. '.!ler 
hmbc uarc en uæ\cntrin '.;iubucnbinq tll gjorc 
{Jerimob, ucu,lin bm. ol noar en eion blioct 
bragt inb unbcr Si'nltnr,miniitcricts f,o rlorn, 
funr ben flroi; ~erucb liqc obcrior Q'lrjotr, 
ninqcn cl 1!2,f jær aj ol nære en nrrjcntlig 
lærb, en uæjent!io uibcn[labclig (Sag, iom 
bcnne jo til '.t'ets er ; rncn ben fJar ogfca 
en anbcn, en itor i,roltif! (Sjbr, oq bet er 
brnne. je9 na\1rn 1.>ilbc længe .~ouebt1æ~tcn 
poo. ~or \.10 nibt gjor bel min liM onbt, 
at ®oqcn er glcbrn fro ben vroTtif!e 9.llini, 
iler over til l:tcn tf1coret1ffe; men pno ben 
anbcn €5ibc mon jeg inbrommc, ol \oolc_bcB 
iom ljor~olbet er tier i 2anbct, faalcbc? 10m 
oorl 2onb?. filoturbcifaiirnlJrb er - ui !Jat>c 
in(lcu lBjcrgoærlr,briit l)oZI . os - nilbc bet 
uærc rn gonf!c cicnbommehn (Sog at f!ol>c 
rn hcll n~ grologiif 2,neonito[t mcb et me, 
qcl [oitbor l ~lpporot. ØoolebcB \om Mrc 
9cotur[orl1otb crc, mao bcnnr Eon lrbcs af 
rn minm1lo9ii!,\1COl09ijl \llroictijor ncb llni, 
ucriitmt. ,;,on mno !cbe brn ueb ~jælp af 
l111iuerjilrlctr, Somtiuqrr on bet miu~ro!ogifle 
9Jluirnm. oq S;)cnjl)net 1Jertil l1nr for mig jaa 
[tor l!lc!t)bniun, at jeg jrafa[bcr 0n\'lct om, 
ol bcnuc ®og f[ull>e jortcre unbcr ~nl>cnriqil, 
miuijtrricl, noor mon me tror ot lunne orbne 
ben pao ben Wlaobt. \ll?cn bcr er en anben 
:Sibe ucb /Sagen, \om lan bringe Gu \rlu til 
at imile, og jom jeg nn \'lal omtale '.ve 
\)'lej!e erinbre niilnof btu (i)ang, brn nuuæ, 
renbe arebe $tu!tuiminiftcr tillraobte \il <l;m, 
bebe. l)Uorkbrd f)on, jeg tror, l•C!)t)i:btc fin 
~ir!ioml}eb meb en .lronf(ilt 1ietop mcb btn 
~ibrn\'fob, ~an 1111 1o~er unber fin ia:rl iqe 
!Bc[!Qttclje. ~et uar i ~lnlcbning 3[ ben lille 
11f[Qlbi9c !Bog. ~ lmono!cn, \om er en af bc 
mcft ubbreblc aolfebogrr i nod ~ onb. '.t'et 
hoie ~f)ing etinbrer Diflnof, at bet t,a r gaoet 
\aalebcs til, at ~fore t, for ben mrn,rrcnbe 
Si'ulhl~miniftcr tiltroabte \il ®nl,cbc, ~ot1be 
Uniucr[itelel6 !Befll)rclfe, .lron[iftorium, et lll>• 
u~lg aj ælbrr, mobne, foniernotiue $rofc!fo• 
nr, pao \)'oran!cbning · af uot aftronomiffc 
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landterritorium indenfor kortrammen og 
konverterede til blade helt udfyldt med 
landområde. Regnede man med at ud
give 2 kort om året, ville der sammenlagt 
medgå omtrent 20 år, før hele proj ektet 
var afsluttet. 

Omkostningerne til denne geologiske 
undersøgelse ville selvfølgelig være af
hængig af detaljeringsgraden af markar
bejdet og af personalets størrelse. John
st rup regnede med to faste geologer, men 
helst tre , hvis der skulle være plads til 
ønskelige deta lj eundersøgelser. I hvert 
tilfælde ville to faste være helt nødven
digt, og hver geolog skulle bruge 2 assi
stenter, »der f.e ks. kunne være yngre 
Studerende«, til hj ælp i de 5 sommermå
neder, markarbejdet ville vare. 

Johnstrups samlede økonomiske over
slag kom til at se således ud : 

Til 2 geologer .. ... ....... . 
Til 4 assistenter . .... ...... . 
Til diæter og rejseomkostn .. 
Til leje af lokale . ...... .. . . 
Til udgivelse af 2 kort 

4.800 kr. 
3.600 kr. 
5.700 kr. 
1.200 kr. 

med tilhørende beskrivelse 1.600 kr. 
Til boreforsøg, kemiske 

undersøgelser, bud , brændsel 
osv. 1.500 kr. 

Årligt 18.400 kr. 

Slutsummen var dog kun for et minimum 
at regne , da det var beregnet meget skra
bet. Eftersom det første år måtte bruges 
til at sætte sig ind i undersøgelsesmeto
der, ville der kun behøves 8.000,- kr. til 

Man forestiller sig gerne V. Pingel som taler. 
Det var i den egenskab, han fungerede som 
DGU's fødselshjælper. Her er han afbildet i 
denne funktion, dog formodentlig opstillet for 
fotog rafen. 
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rlu 1r. 

at de to geologer kunne indrette sig og 
foretage de nødvendige rejser mv. Der
efter ville det være ønskeligt med et beløb 
på mindst 20.000,- kr. i hvert af de føl
gende år. 

Dette forslag blev vedtaget sammen 
med finanslovsforslaget for 1888-89, og 
ministeriet for kirke- og undervisnings
væsen, som den geologiske undersøgelse 
blev underlagt , sendte meddelelse om 
vedtagelsen til professor Johnstrup i en 
skrivelse , dateret den 4. april 1888. 

Dermed var Danmarks geologiske un
dersøgelse sat i verden, og da institutio
nen har beholdt dette navn lige siden , vil 
den i det følgende blive betegnet ved 
sin almindelige forkortelses-betegnelse : 
DGU . 

Dette er i virkeligheden DG U's fødselsauesr, 
dareret 4. april 1888, og stilet til professor John
strup . Med gotisk håndskrift oplyses, at: »Til 
behagelig Efterretning skulde man herved 
rjenstligr meddele Hr. Prof essoren, at der paa 
dette Ministeriums Budget for Finantsaaret 
1888- 1889 er opført et Beløb af 8000 Kr. ri/ 
Forberedelse af en Plan ri/ geologiske Under
søge/ser i Landet. Beløber vil blive anvisr paa 
Finantshovedkassen efter derom fra Dem m od
tagen nærmere Indstilling« . 



De ydre rammer 

Straks eft er at bevillingen til den geologi
ske undersøgelse var i hus, blev den før
ste opgave at skaffe lokaler og personale. 
Det geologiske universitetsinstitut , som 
først og fremmest rummede de hastigt 
voksende samlinger af geologisk materi
ale og nogle få knebne arbejdsrum for 
personalet , lå i Nørregade i hjørnebyg
ningen til Frue Plads. En helt ny og selv
stændig museumsbygning var planlagt. 

Som landet lå, var der derfor ingen 
plads til DGU i universitetslokalerne , 
men det var ønskeligt at leje lokaler så 

!tempel til Ta,t 
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tæt ved Frue Plads som muligt. Man fandt 
dem i den nærliggende St. Pedersstræde, 
ganske vist henne i Vestervold-enden, for 
også i den polytekniske læreanstalts da
værende lokaler i Nørregade-enden var 
der mangel på plads . 

de nære omgivelser til »bjerget«, og situa
tionen var iøvrigt også midlertidig, da det 
på forhånd var bestemt, at undersøgelsen 
skulle have lokaler i den planlagte nye 
museumsbygning. 

Professor Johnstrup var tillige lærer i 
mineralogi ved denne anstalt, og uddan
nelsen her var mere bredt naturvidenska
belig og teknisk relateret til DGU's be
hov, når man skulle bruge nye medarbej
dere. 

Lejekontrakten, som professor Johnstrup un
dertegnede for DGU, vedrørende St. Peders
stræde 45, viser hvilke faciliteter, man fik for 
350, · kr. pr. halvår: 4 værelser, 2 portkamre, 
køkken og kloset, samt brændekælder i går
den. Det nyfødte DGU kunne altså blive i 

Kr. 

Lmereu 1.l)odtagar Leiligheden i god Og fomarlill Stand naed hele ViMu@mlØer, Negler til all, 

Døre, Lokumil- og O&de<fortnwgk \'W li'raflytning maa Leieren aHcvert Alt. i 3lUruile Stand øom ted Mod· 

tagel$Ø11 mad Cndtageli!41 af den Forri11geJ91.1, $Om Æld@ og Slid muue hue foruraaget; anden Forring:altl'I en!t:lltet 

af Ltrieren. 

Ji'romlaio eller FremJaan af det .!Aiede., eliten i dets Belbed ell!\r enkelte Oele af umme, ø11& ikie 

~k(!t$ ttd0:>. Bieren& nritu.i.ge Tillad,dse. I,.<ieren !,bl. owga.n forsigtigt, m~ lid og Lyii sa.mt holde Komfur. 

K&kkel,:m1e. og KaU:e!/Jvnmir for~tulig rene. Brænde mø.a ikke hugges paa Skors!AJnoo ,iller andt:Ulæds i det. 

Leiede; i G.aarden clle.r 1~, Gang;,, og 1'rawer l)}ila Inuit hrnu.<etWI eller henlægges: i Pt%lH'-ir maa \'1rn'1 ikke 

ka~t.es i Va.:tshn, men skal udbære, J.'1111. OaJeri, hvorl1os mereo ,,r bcrotlig11L til &t !11d11, Vadrten a..1aase, mur 

dot fryser. fttF,1,ration )lfV11.odltaoi/JI 1m~livi\er L&itroo. Leieroo bt!H.lrg,ir de til Etagen horende Trnpper vadskede 

og r.ienholdw sruni; Jruh.1r !J.øtira.dorrie y;i.,Jijk;i eftM Omgang mOO de onige Il11boer~ Iuvriqt. 1,;ka} Leioren bQlde 

ijig 11010 !li' Eier-011 tn<:tf&11 til Ordow Overholdellle i F.tondommon. SaadaDne Foran

i Aoh·d..ning if &l11ndrm1mens Heparation og Vedligoholtlelse, r.r Leieren pllgti!!' 

Leiemul,( ,.i,·,m iodtil de, ~-~ ·,.__,-4,o/ .,t,&<Æ#a.-.~;7// 
~ , ~./4 ~~ Æ$d' ... -z opiigå fra en af Siderne t.il OpJØ~ den z~"'/'t',4 4 

. . 7·- / 
og <il.-al l.eioren i '.Tilfældo ar Opsigel&e til111lo J,e,c,øgeudo at ilighederi. 

OOj,' er f.eiaren pligtig til mlen videre Vaml tllPT Opsigelse str:u at fnttlytte og ryddeliggjøre det 

Loie<le, nWl.r T,6ieo ikke pr<:.1mpte erlægges til de ovenfor be&k\mte Tider, eller naar han i nogot 11ntlet Punkt 

misligho!Jrt dNrne Coniract, hvorhw han er pligtig til pu Anfordring skAdesJt1St at betaJe L<-ien indtil don 

Flstteda.g, hnirtil hwtig O~ige:IS<! i M&<lhold af denno Ctlntnwt. kunde skoo; Jili.etcn ilr dørhos berettiget til a.t 

roatl11 over Leilighe4e:i I onh~·er Beu~ude, uden at [,.iieren d11rfor paa barn skal have uog!it Krav. 

'fil .Bekr.cfwløe hine vi begge undenkrevøl denn<l Contra.et, dor forbliver i Klørens Værge, medena 

Leitrnr. nholdi'r en ligelyde!'lde Gjenpirt, og har u11dert-0gnml11 Leier foruiane.t nr. 

til at Jltldi>nskrhe tom C:1ulioniøt og SelVllky!dutr for Leiens prompte F..rlæggclse og Contractt!M Opfyldebt 

i det hlll{>. 

l?orortlniligeo af 2&de JanUM 1828 ,ni i Søgsmaabtilfll'l<le v;trf' gja>ldenda 

Kjøbflnbani den ~~ 18/'$', 

Som Caulioni~t og 8dHkyMner: 

Hl,uh,"1 
A••ttl' IHih b..olll~f LarHI &. J,r,:tbfl Jat1tl, Lo.tid i)!rn I.I. \\'r11ti111w,1., 

l'rl11.•1'$att~•k UC A111•iHt,,t.- ~ t.:n11rr;,,§e"li'"'W 1. !-ytt><'v Ul. ' 
tUII hot 11"1'<' ll,,ft. er l'<lfirh11difr• l i 11,l.,,:dor Kjfllt, 11bun 

XXII 
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St. Pedersstræde 45 , 1888-1892 

Lejemålet bestod af en lejlighed i stuee
tagen i St. Pedersstræde nr . 45 , hvor nu 
Krohns bogtrykkeri har til huse. Den om
fattede to værelser til gaden og et væ
relse, samt e t køkken til gårde n. Det gav 
man 700 kr. i leje for , ne mlig 350 kr. pr. 
halvår til hver 2. april og 2. oktober 
fo rud . 

I lejekontrakten for april 1888 oplyses 
det , at de n lejede stueetage bestod af 4 
værelse r, 2 portkamre , 1 køkken, samt 
brændekælder i gården . I kontrakten for 
det følgende år hedde r det mere detal
jeret , at lejemålet omfattede to værelser 
til gaden, e t værelse og et køkken til går
den, samt brændselsrum i pakhusets an
den sa ls e tage . Lejen var den samme. 

Johnstrup meddeler i en indberetning 
til ·ministerie t i septembe r 1888 , hvo r han 
gør rede for , hvad de r var udrette t af 
DG U i det fo rløbne halvår, at køkkene t 
var blevet omdannet til et lille kemisk 
laboratorium , og »Lejlighedens 4 Værel
se r afgi ve ret bekvemme Arbejdsrum fo r 
Geologerne til deri at udføre petrografi
ske Undersøge lser og Korttegning. De 
ere blevne monterede med det nødven
digste Inventarium og de r er anskaffet 
Vægte , Mikroskoper , Slemningsappara
ter mm .«. 

I 1892 var opførelse n af det nye mi
neralogiske museum i Ø ster Voldgade 7 
så vidt , at DGU som den første kunne 

flytte ind i kælderetagen , hvor det var 
planlagt, man skulle have lokaler. Man 
havde opsagt lejemålet i St. Pedersstræde 
til 1. juli dette år, og personalet begyndte 
at flytte de rfra i juni måned. Den sidste, 
hvis inve ntariums flytning, man måtte 
vente på, var Steenstrup . Han var om 
sommere n på fe ltarbejde i Vendsyssel og 
fik hensta nd til 1. august, men et brev fra 
Johnstrup til Rørdam den 10. august vi
ser, at det blev udskudt til 15. august , 
men så var det også absolut sidste fri st . 
Inden udgangen af august 1892 var DGU 
da også rykket ind i den nye museums
bygning. 

DG U's fø rste lokaler lå i St. Pedersstræde 45. 
Huset har nu gennemgået en del forandringer, 
men porten er der stadig ( den ses helt ude til 
venstre), og nu er gadebilledet selvfølgelig præ
get af bilerne. Man ser ned mod Vester Vold
gade. DG U's lokaler lå i stueetagen til højre fo r 
porten. Foto februar 1988. 
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Øster Voldgade 7, 
1892-1908/1914 

Det blev ikke den sto re pladsforøgelse, 
DGU's personale opnåede ved denne 
fl ytning, men til gengæld havde man fo r
de len af den daglige kontakt med hele 
landets geologiske viden, og alle fagets 
dyrkere var samlet på et sted med de 
muligheder for gensidig fag lig påvirkning 
og justering , som dette indebar. Endvi
dere kunne man få adgang til museets 
fo rskellige facilite ter , bibliote k, samlin
ger m.v. , og man enedes mere konkret 
om benyttelsen af e t fælles laborato rium , 
hvor der bl. a . kunne foretages slæmmea
nalyser. Installationerne og inventaret 
sørgede museet for , og til gengæld le
verede DG U visse instrumenter og rekvi
sitter, samt tilsyneladende også de kemi
ske reagenser. 

DG U havde fået overl adt 5 rum til eget 
brug, men benyttede yderlige re 2 rum i 
fællesskab med museet , nemlig et fæ lles
laboratorium og et pakkerum . Af de øv
ri ge fe m lokaler indrettede man et til ke
misk laboratorium , hvor især K. Rørdam 
kunne udføre sine mange analyser , og en 
tegnestue til bl.a. korttegnearbejdet. De 
øvrige tre værelse r fik hver af geologerne 
K. Rørdam, K. J. V. Steenstrup og Vic
tor Madsen til deres arbejdsværelser. 

Der foreligger ikke mange vidnesbyrd 
om , hvordan DGU's geologer har befun
det sig i museumskælderen , men det an
tydes enkelte gange i det skriftlige kilde
materiale , at der kunne være småt med 
dagslys, hvilket ikke er så sært. Man har 
endvidere en fornemmelse af, a t DGU's 
personale følte sig generet af den for
nemmelse , at det stadig til en vi s grad var 
underlagt museet , selv e fter at DGU 
havde fået se lvstændig status. 

Det var da ikke længere naturligt , at 
universite tet lagde lokaler til , og efter at 
N. V. Ussing var blevet professor og be
styrer af museet, var det blevet sådan , at 
DG U kom til at betale for både lej e af 
lokaler og for opvarmningen. Det var 
endvidere en torn i øj e t på DGU , at »un
de rsøgelsens« personale ikke længere fik 
fri adgang til museets bibliotek og sam
linge r. Det havde medført , at DGU ikke 
længere , som hidtil , afgav bøger , man 
havde skaffet gennem bl.a. bytteforbin
delser , til museets bibliotek , hvilket så til 
gengæld var en torn i øjet på Uss ing . 

Eksempel på et månedsregnskab fra 1888, 
DG U's fø rste år. Posterne taler for sig selv. 



Han sendte en lang skrivelse til kom
missionen for DGU i december 1898 og 
pegede på, at det snart var på de tider at 
finde en ordning på de gensidige forhold , 
især med hensyn til lokaler , bibliotek og 
samlinger. 

Ikke mindst de to sidste emner var en 
kilde til kontroverser, og Ussing skrev 
bl.a.: »Jeg troer mig ikke i Stand til at 
referere eller forlige mig helt med Stats
geologernes Ønsker, som, naturligt nok, 
ere betingede og delvis udspringer fra 
Synspunkter, der ere mig fremmede«. 

Statsgeologernes ønsker , som Ussing 
skrev om, gik helt klart i retning af, at 
DGU beholdt både bøger og samlinger 
som ejendom , og at kun visse forstenin
ger eller bjergartsprøver, som f.eks . var 
af særlig interesse til udstillingsformål, 
skulle kunne overlades museet midlerti
digt som lån. 

Professor Ussing gjorde i skrivelsen fra 
1898 omstændelig opmærksom på sine 
betænkeligheder. Det var især den slags 
materiale, der var indsamlet under mark
arbejdet på en videnskabeligt interessant 
lokalitet , og som ikke behøvede at blive 
bearbejdet i forbindelse med kortlæg
ningsarbejdet, men blot blev lagt til side 
til bedre tider, når og hvis nogen fik lyst 
til at undersøge det, som Ussing tænkte 
på. Det kunne gå tabt eller blive glemt i 
tidens løb , hvis det ikke blev indordnet i 
museets samlinger. 

Med hensyn til bøgerne mente Ussing, 
at de , der var af mere almindelig geolo
gisk interesse burde indgå i museets bi
bliotek. Han skriver om dette forhold i 
sin skrivelse bl.a. følgende: 

»Ligeoverfor enkelte af de Synspunk
ter, jeg har hørt fremsætte, troer jeg at 
burde nævne , at Museet af økonomiske 
Hensyn må nære Betænkelighed ved at 
modtage Bøger, der ere erhvervede ved 
D. G. U. 's Bytteforbindelser, når Afgivel
sens Omfang bestemmes alene efter 
Statsgeologernes Ønsker. Universitetets 
Ønske, mener jeg , må være dette, at saa
danne vigtigere Publikationsserier, der 
kun ved D.G. U.'s Bytteforbindelser er
hverves til Danmark, at de erhverves i 
saa stor Udstrækning som muligt, og at 
de faa Plads i et for Fagets Videnskabs
mænd og Studerende tilgængeligt Biblio
tek, der tillige rummer de fleste andre 
Værker , de r kunne behøves ved Studi
erne i de førstnævnte Publikationsserier« . 

Af ikke mindre interesse er det at er
fare Ussings synspunkt på DGU's frem
tid. Det gav han i sin skrivelse udtryk for 
på følgende måde: 

»Muligheden for en Udvidelse af 
D . G. U. til en i alle Henseender selvstæn-

dig og omfattende Virksomhed efter 
svensk Mønster , tager jeg i det følgende 
ikke i Betragtning, fordi jeg personlig næ
rer den Mening, at en sådan Udvidelse 
under danske Forhold ikke vilde frem
byde særlige Fordele, og at den dertil in
direkte kunde bliver til Hinder for Geolo
giens Udvikling i Landet. Derimod skøn
ner jeg ikke rettere , end at man kan tage 
Hensyn til den Mulighed, at D.G.U. ef
ter det nu paabegyndte Kortarbejdes Af
slutning fortsættes, enten (1) med Hoved
vægten lagt paa agrikulturkemiske eller 
andre Arbejder af praktisk Interesse, og 
at den i saa Fald knyttes til Landbohøj
skolen eller (2) med væsentlig videnska
beligt Formaal og i saa Fald knyttes til 
Statens geologiske Museum (Universitets 
Mineralogiske Museum)«. 

Det var synd at sige, at Ussings syns
punkter svarede til DGU-geologernes. 
Af disse afgav Rørdam , Jessen og Mad
sen hver deres drabelige skriftlige indlæg, 
som blev sendt til kommissionen. Disse 
skrivelser udtrykker både deres holdnin
ger til de rejste problemer og til Ussing 
selv . 

Den første , som f6r i blækhuset , var 

· KJÆLDER.· 
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Rørdam. Allerede inden en uge var gået 
siden Ussings skrivelse var modtaget, lå 
hans hjertens mening på kommissionens 
bord og indeholdt bl.a . følgende svada: 

»Sikkert de mest afgørende af Prof. 
Ussings Grunde for disse Afgivelser er , at 
han klart ser - om end han ikke klart 
fremhæver det - at D .G.U. ved at afgive 
sine Samlinger og de Bøger etc ., der ef
terhånden erhverves , umærkeligt - men 
fuldkommen sikkert tvinges til altid at 
blive et Appendix til M.U.H. D .G.U.'s 
Arbejdere blive et slags blinde Regn-

Plan af Mineralogisk Museums kælderetage, 
hvor man ser DGU's lokaler. På planen er 
markeret de 5 rum, som var stillet til rådighed 
for DGU. Derudover var laboratoriet og ud
pakningsrummet til f æltes rådighed for museet 
og DG U. På tegningen er med Rørdams hånd
skrift markeret, hvorledes lokalerne dengang 
anvendtes. Senere fik Axel Jessen rum XXVII 
og V. Milthers rum XXVIII og N. Hartz rum 
XX. Endvidere blev laboratoriet i rum XIX 
givet til enerådig hed for DG U, idet museet ind
rettede rum X X I II til sit eget laboratorium. 
DGU's geologiske assistenter blev anbragt i 
tegnestuen i rum X XV li. 
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orme, der godt kunne bidrage til at 
løsne og udlufte den Jord, hvori den ene
ste ægte Videnskabsblomst gror under 
den paagældende Overgartners - Profes
sorens - stærke , kærlige Pleje og skarpe 
Kniv, der strax kan fjerne alle vilde Skud. 
Den fri videnskabelige Konkurrence har 
jo aldrig været velset ved det danske Uni
versitet, saa snart der var mindste Udsigt 
til, at den ikke kunde rummes i Universi
tetets Aarhundreder gamle Drivekasse«. 

Først ind i januar indløb Axel Jessens 
skrivelse, som også i skarpe, men dog 
mere beherskede vendinger imødegik 
Ussings argumenter. Det var øjensynlig i 
særlig grad faldet Jessen for brystet, at 
Ussing i fremsættelsen af sit synspunkt på 
afgivelse af indsamlet materiale havde 
slået til lyd for, at en »Betingelse for , at 
saadan Afgivelse virkelig kan gennemfø-

I DGU's kælderregioner under Mineralogisk 
Museum var kontakten mellem geologerne på 
de to institutioner især effektiv under kaffedrik
ningen i kaffeklubben, hvorfra dette billede er 
hentet engang i 1899/1900. Møblementet er ret 
spartansk, men traktementet på denne dag 
øjensynlig suppleret med andre væsker. Fra 
venstre ses: V. Nordmann, V. Milthers , Axel 
Jessen , V. Madsen , Ottesen, Hartz, J. Pl. Ravn 
og V. Hintze (forrest). 

res , er vistnok den, at Statsgeologerne 
. . . . . . . . . faa nærmere Paalæg i saa Hen
seende«. Jessen konkluderede bl.a. 

»Det maa derfor fraraades , at 
D.G.U. 's Funktionærer omdannes til en 
Flok Indsamlere for Mineral. Mus. Vi 
maa først og fremmest arbejde for vor 
egen Institution og, foruden vore øvrige 
Opgaver, indsamle, hvad vi mener at 
kunne bringe noget ud af i D. G . U. 's egen 
Interesse. Og der maa protesteres mod 
Hr. Ussings Forslag om at »Statsgeolo-

gerne faa Paalæg« om snarest mulig at 
aflevere alt, hvad der har videnskabelig 
Betydning; vi maa hævde vor Ret til i saa 
stor Udstrækning som det kan siges at 

På billedet ses Mineralogisk Museum fra gård
siden. DG U havde gennem 16 og delvis i yder
ligere 6 år ti/huse bag kældervinduerne til 
venstre, foran hvilke der med tiden blev an
bragt en række større sten, som udgjorde de 
mere bastante af museets udstillingsgenstande. 



stemme med D.G.U .'s Interesser , Tid og 
Midler - at bearbejde vore egne Indsam
linger og derved søge at bringe det mest 
mulige ud af Sommerens Arbejde og af 
den Tid og de Penge, der er anvendt der
paa« . 

Senest fremkom Victor Madsen (12. 
januar 1899) med sit indlæg til kommis
sionen, men det var til gengæld også det 
fyldigste af dem alle tre, og det inde
holder ikke alene gode og klare argumen
ter , men karakteristisk nok også en del 
modforslag om gengæld over for DG U, 
hvis museet skulle imødekommes med 
hensyn til de punkter, som Ussing plæ
derede for. 

Victor Madsen ville indstille som det 
principielle, at »Undersøgelsen afgiver, 
naar et Kortblad eller en Afhandling i 
Række 2 er udkommet , det til Publikatio-

Dette billede af »Kaffeklubben« i funktion i et 
af DGU's lokaler i Mineralogisk Museums 
kælder er efterhånden blevet klassisk. Det viser 
både museets og DGU's samlede geologstab 
ved et dagligt møde over kaffekopperne. Fra 
venstre ses: N . Hartz, V. Hintze, Axel Jessen, 
J. Pl. Ravn, 0. B. Bøggild, V. Nordmann, 
Poul Harder, K.A. Gronwall (stående), V. 
Milthers og Victor Madsen . Året er 1908. 

nen hørende Materiale til Mineralogisk 
Museum, som paa sin Side forpligter sig 
til ikke at bortkaste eller skille sig ved 
noget af det afgivne Materiale uden Un
dersøgelsens Samtykke . 

Undersøgelsen afgiver af de Bøger, 
Kort eller Tidsskrifter , som den kommer 
i Besiddelse af, dem , som Museet maatte 
ønske og som det ikke erholder andet 
steds fra, til Museets Fagbibliothek . 
Dette maa ikke ophøre uden Undersøgel
sens Samtykke. 

Til Benyttelsen af Museets Bibliothek 
og Samlinger have Undersøgelsens Funk
tionærer samme Adgang som Museets 
Funktionærer. 

Museet indrømmer Undersøgelsen fri 
Afbenyttelse af de Lokaler i Museet, som 
de for Tiden paabenytter , og holder disse 
opvarmede uden Vederlag. 

Kontrakten mellem Museet og Under
søgelsen kan opsiges fra begge Sider med 
et halvt Aars Varsel til den næste Flytte
dag«. 

Med disse indlæg fra Ussing og fra 
statsgeologerne var problemerne mellem 
museet og DGU trukket op. Hele sagen 
blev behandlet i et møde i kommissionen, 
men et skriftligt svar til professor Ussing 
synes ikke at eksistere. 
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Postyret har en vis sammenhæng med, 
at DGU var blevet en af universitetet 
uafhængig institution , medens man stadig 
havde til huse i kælderen i museet. Den 
endelige frigørelses time var først inde, 
når DGU kunne få sine egne lokaler. 

Et kig ind på gårdspladsen til Geologisk Mu
seum, tidligere kaldet Mineralogisk Museum . 
Bygningernes udvortes er uforandret siden op
førelsen. I midten ses indgangen til museet og 
til højre et glimt af Østfløjen, i hvis kælder 
DG V havde lokaler. Foto februar 1988. 
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I det store og hele synes forholdet mel
lem museets og DGU's geologer dog at 
have været rimelig godt. Man samledes 
dagligt i »Kaffeklubben« i et af DGU's 
lokaler til fælles samvær over en kop 
kaffe . Formodentlig har man først og 
fremmest diskuteret geologiske proble
mer. Det ville dog være unaturligt andet, 
men i hver tilfælde har det også været et 
forum for anekdoteudvekslinger og an
den form for gensidig hygge. Desværre 
foreligger der ingen detaljerede beretnin
ger om indholdet af »Kaffeklubbens« dis
kussioner. Her har i virkeligheden været 
samlet hele landets geologiske viden og 
ekspertise på et enkelt sted til udveksling 
af synspunkter og erfaringer. 

Gammel Mønt 12-14, 
1908-1938 

Lokalerne i det mineralogiske museums 
kælder kunne naturligvis kun for en kor-

Den bygning, som DGU i 1908 flyttede ind i, 
var en for sin tid moderne bygning, som lige 
havde rejst sig på en grund, hvor man året før 
havde nedrevet en del gamle huse. 

DGU havde til huse på etagen på begge sider 
af altanen, der ses på det store hushjørne. Alta
nen med tilhørende dør befandt sig i Axel ]es
sens værelse. 

Overfor karreen - på den anden side af Møn
tergade - lå endnu indtil 1909 - altså i DG U's 
første år, nogle gamle ejendomme (til venstre), 
som i talrige år efterlod en gabende tomt (til 
højre). 



Jo-vw~ : 

tere periode være tilstrækkelige for 
DGU , og både museets og universitets
undervisningens ekspansion gjorde det 
også ret hurtigt nødvendigt selv at kunne 
råde over de rum , som var overladt insti
tutionen. 

Da professor Johnstrup i sin tid havde 
tilbudt DGU disse lokaler var det forud
set, at den geologiske undersøgelse af 
landet skulle tilendebringes i løbet af 20 
år fra året 1888 at regne , dvs. at den 
skulle være afsluttet ca. 1908. Dette var 
der efterhånden ikke meget , der tydede 
på ville holde stik , og hertil kom , at N. V. 

Fra Axel }essens hjørnevære/se i Gammel 
Mønt 14 så man dels de gamle »ildebrands
huse« på den anden side gaden, dels, i mange 

Plan af DGU's lokaler på I. salen i Gammel 
Mønt nr. 12 og 14. Med håndskrift er noteret 
værelsernes »beboere« i de seneste år på stedet. 
Hjørnet af bygningen er det, der ligger mellem 
Gammel Mønt (til venstre) og Møntergade (til 
højre). 

Ussing, der var blevet professor i minera
logi og geologi efter Johnstrups død i 
1894, mente at burde anbefale, at DGU 
blev organisatorisk adskilt fra universitet. 
Det gjorde han rede for i en skrivelse til 
det matematisk-naturvidenskabelige fa
kultet allerede i marts 1895, og heri anbe
faler Ussing endvidere , at der oprettes en 

år, ud over en ubebygget tomt efter bortsa
nerede ejendomme på gadens østside til Be
lysningsvæsenets høje bygning. 
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Samme udsigt efter opførelsen af en dengang 
moderne karre på tomten. Udsigten er nu be
tydeligt indskrænket. 
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komite til styring af DGU , f. eks. om
fattende tre personer , og at denne komite 
skulle tage spørgsmåle t om forholdet til 
det minera logiske museum op. 

Der kom dog til at gå nogle år , inden 
det skete , selvom professor Ussing i de 
følgende år fortsatte sine bestræbelser for 
at få DGU ud af museumsbygningen. Al
lerede i 1903 noterede han uden på et 
cirkulære til fakultetet , hvor dets med
lemmer spørges om, hvad pladsbehov 
universitet havde udover sin forhånden
værende kapacitet , at »for Undervisnin
gen paa Mineralogisk Museum er der for 
Tiden stor Pladsmangel, som staar i For
bindelse med , at et Antal Lokaler i Byg
ningen be nyttes af D.G.U ., idet Bygnin
gen ikke har været beregnet på at ind
rømme denne Institution saa stor Plads i 
saa lang Tid . Vanskelighederne vil hæves, 
naar D . G. U. faar et andet Lokale , saa
vidt jeg skønner kan Universitetet ikke 
have nogen Pligt til at skaffe det«. 

Et medlem af DGU's kommission , 
professor E ug. Warming, skyndte sig 
straks at gøre de andre kommissionsmed
lemmer opmærksom på dette og bemær
kede, at »vi bør vist begynde alvorligt at 
tænke paa Flytning«. Dermed var bolden 
for alvor givet op , og i den følgende tid 
begyndte man at se sig om efter nye loka
ler til DG U. Der var flere forslag og idee r 
fremme, bl.a. Søetatens forrige hospital 
(Epidemihospital) i Fredericiagade , Inge
niø rkase rnen i Kronprinsessegade , Artil
lerikasernen ved Frederiksholm Kanal , 
loftet over universitetets kemiske labora
torium , universitets bakteriologiske labo
ratorium i Ny Vestergade 11 , ja, endog 
en af pavillionerne på det gamle Frede
riks Hospital, men ingen af disse chancer 
viste sig rea listiske. 

Endelig lykkedes det i 1908 at kunne 
leje to lejligheder i en nyopført beboel
ses- og kontorkarre (AJS Chr. IX's Gade 
Kvarteret) i Gammel Mønt nr. 14 og der
med at imødekomme den mest akutte lo
kalemangel. Det betød ganske vist, at det 
meste af DGU kunne flytte , men plad
serne på museet kunne man stadig ikke 
undvære . 

Der blev tegnet kontra kt om lejen af 
Gammel Mønt 14, 1. sal, den 15 . august 
1908. Lejemålet omfattede 298 m2 og be
stod af 10 værelser, 2 pigeværelser , 2 ba
devære lse r, 2 køkkener , 1 spisekammer 
m.m., sa mt et loftatelier og et pulterkam
mer. Den årlige leje var 3.000,- kr. , og 
den blev først forhøjet i oktober 1916 
med 600 ,- kr. 

Der var altså tale om to lejligheder. Af 
den ene lejlighed anvendte man 2 værel
ser, 1 pigeværelse, 1 badeværelse , 1 køk-

ken og 1 spisekammer til tjenestebolig for 
en betjent , der samtidig skulle have op
syn med de øvrige lokaler, modtage pak
ker uden for kontortiden m.m . 

Af de n anden lejlighed omdannede 
man 1 værelse, 1 badeværelse og 1 køk
ken til laboratorium. Resten af lokalerne , 
ialt 8, blev kontor , bibliotek og arbejds
værelser for geologerne. 

Det var nogle for sin tid fuldt moderne 
indrettede lejligheder med store lyse 
stuer, højt til det stukkererede loft (over 
3 m) , mange vinduer og rigeligt gulv
area l. Til det mere pompøse hørte trap
peopgangen. 

Nordmanns værelse i Gammel Mønt 14 var 
præget af ting i ro og ting i arbejde og han selv i 
fordybelse. Billedets betegnelse er ellers: Nord
mann midt i flytte-rodet, august 1938. 

Direktør Victor Madsens kontor i Gammel 
Mønt 14 var forsynet m ed sofa som siddeplads 
fo r ham selv. Her har Poul Harder anbragt sig i 
den for at få lyset ind frontalt . Kontoret bar 
præg af både geologi (kort og skuffedarier til 
højre) og administration (stort skrivebord og 
skuffer til sager). Ca. 1920?. 

Det har dog næppe pyntet på disse lo
kaler , at de hurtigt blev fyldt med DGU's 
allerede noget bedagede møblement af 
tunge borde, massive skuffedarier og om
fangsrige kortskabe , som allerede i man
ge år havde givet deres bidrag til at gøre 
de tidligere lokaler i museets kælder 
trange og skumle . 

Et par af værelserne skilte sig ud som 
mere indtagende. Der var direktørens , 
Victor Madsens , store repræsentative 
rum med en trekantet vindueskarnap ud 
til gaden, og der var statsgeolog Axel Jes-



sens charmerende hjørneværelse med en 
skrå hjørnevæg med vindue og fransk al
tan ud til gaden i hjørnet mellem Gam
mel Mønt og Møntergade. De øvrige rum 
var der heller ikke noget at klage på, og 
de tre rum, man indrettede til labora
tori um for mergel undersøgelserne, blev 
til et rimeligt a rbejdslokale . Derimod var 
det lille , fælles toilet , man indrettede i en 
niche mellem trappeopgangen og bag
trappe-skakten så lille og trangt , at man 
knapt kunne vende sig derinde . 

Flytningen til Gammel Mønt i 1908 
omfattede , som nævnt , kun en del af 
DG U . Arkivet og den geologiske hoved
samling samt det kemiske laboratorium 
var blevet i Øster Voldgade. Geologerne 
V. Milthers og N. Hartz var der heller 
ikke plads til. Både Milthers og Hartz' 
efte rfølger , Knud Jessen , havde endnu 
nogle år deres værelser i museumsbyg
ningens kælder. 

Allerede et år efter - i 1909 - bønfaldt 
DG U's geologer - på begge lokaliteter - i 
en skrivelse kommissionen om at be
stræbe sig på at finde en samlet løsning på 
DGU's lokaleproblem. Alt på Gammel 
Mønt var heller ikke lutter idyl. De 
kunne således oplyse , at »Bygningen ry
stede saa stærkt , naar Vogne kører forbi , 
at det er til stor Ulempe ved meget af det 
forefaldende Arbejde, Tegning, Fotogra
fering osv .« 

Seks år efter det første lejemål lykke
des det at udvide lejemålet i det samme 

I frokoststuen i Gammel Mønt 14 var der også 
indreuet en del af biblioteket. Her drøfter 
Ødum (til venstre) og Arne Noe-Nygaard (til 
højre) problemerne i disse nydelige omgivelser 
i 1938. 

Et andet hjørne af V. Milthers's arbejdsværelse 
i Gammel Mønt 14. Ved væggen ses til venstre 
et andel skrivebord. Over kortskabel er der 
hylder med pakker af særtryk fra beboerens 
store produktion. Værelset er præget af mange 
års akLivitet med kor/ og skrifter. 

bygningskompleks i Gammel Mønt. Den
negang var man så heldig at kunne fort
sætte suiten af værelser på 1. sal, idet det 
nu lod sig gøre at leje en lejlighed i nr. 12 
- inde bag væggen til nr . 14. Det betød en 
forøgelse på 4 være lser , 1 badeværelse, 1 
køkken med spisekammer, samt et pul
te rkammer på loftet . Dette lejemål blev 
indgået d. 31. maj 1914. Lejligheden lå 
tilhøjre for trappen til nr. 12, og der gik 
yderligere 3 år , før også lejligheden til 
venstre for denne trappeopgang var in
kluderet i DGU 's samlede række af væ-
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relser , idet denne lejlighed blev lejet d . 3 
august 1917, og de n bestod af det samme 
antal rum som det foregående lejemål. 

En hjørnekælder i Gamme l Mønt 14, 
som blev lejet d. 15 . marts 1918, afslut
tede endelig det samlede lejemål, som 
DGU i løbet af 10 år havde oprettet . 
Dermed var man nået op på et samlet 
areal af 625 ,5 m2, som man havde lige til 
1938. 

Det havde været tungt at nå så langt. 

V. Mi/Lhers i sit arbejdsværelse på DGU, Gam
mel Mønt 14, i 1935. Skrivebordet er f ra en tid, 
hvor arbejdslønnen til de sindrige udformnin
ger af bordbenene næppe har spillet større 
rolle. Gulvet er f erniseret. Lamperne er til gen
gæld af simpel konstruktion og hænger ned fra 
et højLsiddende, stukkererel loft ,der lige kan 
anes. 



24 DE YDRE RAMMER 

En af de problemer i museumsbygningen, 
der havde hjulpet med at sætte gang i 
flytterealiteterne for de sidste DGU-lo
kalers vedkommende , ser ud til at have 
været opfyringsproblematikken under 1. 
verdenskrig. Mangel på brændsel havde 
tvunget universitetet til at spare på op
varmningen, og blandt de ramte lokaler 
var især visse af museets kælderlokaler , 
som DGU synes at have bidt sig fast i. 
Truslen om vinterkolde arbejdsværelser 
blev benyttet af professor mineralogiæ til 
af skubbe på DGU 's kommission, og det 
gav efterhånden resultater. 

Der havde i de forløbne 10 år kun væ
ret tale om en meget beskeden personale
forøgelse, men i 1911 havde DGU ud
videt sin landøkonomiske virksomhed 
med mergelundersøgelser og havde end
videre gæstfrit modtaget en hel kalk
trangsafdeling med tilhørende personale, 
der naturligvis skulle have lokaler , selvom 
det kun var i al beskedenhed. Kalktrangs
afdelingen, som mere havde tilknytning 
til Statens Planteavlslaboratorium på 
Landbohøjskolen, blev med tiden en 
klods om benet på DGU. Først i 1920 
blev denne afdeling flyttet ud , og DGU's 
egentlige personale kunne invadere et 
par tomme lokaler. 

Lejlighederne i Gammel Mønt nr. 14 
og 12 var sat i forbindelse med hinanden 
gennem en branddør, og foruden betjen
tens tjenestebolig og kælderloka let, havde 
man ialt 21 lokaler i sammenhængende 
række, nemlig 9 arbejdsværelser, 1 kon
torlokale , 1 tegnestue , 2 lokaler til bi
bliotek og samlinger, 3 laboratorier , 1 fro
koststue, 1 badeværelse, 1 udpaknings- og 
afvaskningsrum , 1 mørkekammer til foto 
og 1 fotografisk atelier. 

Rådhusvej 36, Charlottenlund, 
(Det gamle rådhus) 1938-1969 

Lokalerne i Gammel Mønt var efterhån
den blevet overfyldte, og ønsket om at 
skaffe mere plads var blevet akut . Da 
viste der sig en mulighed for en udflyt
ning fra bykærnen til Charlottenlund, 
idet Gentofte Kommunes gamle rådhus, 
som lå her , var blevet ledigt efter at man 
netop havde taget et nyopført , større og 
mere moderne indrettet rådhus ved Bern
storffsvej i brug. Der var tilmed udsigt til, 
at DGU kunne få mere plads til rådighed. 
I stedet for de 625 ,5 m2 i Gammel Mønt 
var der i det gamle rådhus 1100 m2, altså 
en rimelig god pladsudvidelse. 

Lejemålet gik i orden i 1938. Det blev 
underskrevet den 15. oktober 1938, men 

. ••• •• • 

Da man var flyttet ind på det gamle rådhus i 
Charlottenlund, indledte man dagen med flag
hejsning d. 26. september 1938. Det er dette 
højtidelige øjeblik, man ser her, hvor de til
stedeværende DGU-medarbejdere står stillet 
pænt op på række, medens Ødum, der var 
direktør og spejderchef, »forretter« flaghejsnin
gen, dog hjulpet med håndkraft af en pensio
neret rådhusbetjent til højre. Troppen i bag
grunden består fra venstre af Sigurd Hansen, 
Werner Christensen, Arne Noe-Nygaard, Axel 
Jessen , Anna Galle, fru Stephan og Kallestrup. 
Ødums lille dat/er Inger har ureglementeret 
placere/ sig foran . 

allerede den 25. august havde DGU kun
net flytte sin adresse til Charlottenlund. 

Selve bygningen var endnu ældre end 
den i Gammel Mønt, nemlig fra 1903 . 
Den var opført efter tegning af professor 
A. Thejll og var blevet indviet den 27. 
august 1903. Mærkeligt nok var der den
gang røster fremme om , at den var over
dimensioneret til rådhus , men der gik 
kun 15 år, før kommunen begyndte at 
anbringe forvaltningsgrene i villaer i det 
omkringliggende kvarter, og i 1936 op
førte man så det nye rådhus. 

Man kom k ørende til det gamle rådhus ad en 
pompøs rampe, der krummede sig uden om et 
springvandsanlæg med en gruppe: en dreng el
ler amorin ridende på en svane med en krone 
om halsen - svarende til den springvands
gruppe, som findes i Rosenborg Have og som 
oprindelig er fremstillet af billedhuggeren H. E. 
Freund i 1837, men som blev fornyet i bron
zekopi i 1914. Muligvis har Gentofte Kom
mune få et en kopi ved samme lejlighed. Det var 
meget :ijældenr, ar vandet sprang i anlægget. 
Det har formodentlig været i stykker, og det 
forsvandr naturligvis sammen med bygningen, 
da denne blev nedbrudr. 



Det gamle rådhus , som det altid blev 

kaldt i daglig tale, var en bygning af im

ponerende statur. Den lignede mest af alt 
en solid middelalderborg med tårn og 

kraftige mure på en høj kampestenssok
kel. Den skulle vel symbolisere magtens 
centrum. 

Det indre af denne imposante bygning 
var ikke just som skabt til at huse en 

videnskabelig institution . Ad to store 

døre, som nærmest havde skikkelse af 

porte , og hvoraf den ene altid var aflåst , 

Det gamle rådhus i Charlottenlund, DGU's 
hjem i 31 år (1938-1969) , rejser sig her i al sin 

borgagtige vælde med tårne og tinder. Med sine 

tykke mure og pompøse rumindretning var den 

et solidt hjem om DGU, men unægtelig skabt 

til helt andre formål og uhensigtsmæssig i for

bindelse med en videnskablig institution. 

Man skulle ikke tro, at dette var et billede fra 

Charlottenlunds villakvarter. Snarere rykker 

tanken i retning af en landligt beliggende rid

derborg, omgivet af tilgroede voldgrave. Det er 

dog et billede af DG U's domicil fra 1938-1967. 

kom man ind i en kæmpestor hal , hvor et 

udstrakt gulvareal med fliser og en endnu 

mere imponerende højde til loftet , sand

synligvis med velberåd hu skulle give den 
indtrædende en lammende følelse af li

denhed. Denne hal udgjorde en betragte

lig del af bygningens grundplan og kunne 

ikke bruges til noget fornuftigt. Til både 

højre og venstre var der oprindelig state

lige trapper til de to øvrige etage r, men 

den til højre var blevet inddraget til ar
bejdsværelser, således at både husets gæ

ster og ansatte var blevet sparet for at 
vælge mellem hele to trapper. 
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Det eneste som livede op i den tomme forhal på 

det gamle rådhus var nogle store sten fra sam

lingen. De var hjembragt fra karteringsarbejdet 

de forskellige steder i landet og erindrede de 

besøgende på DGU om, at her havde man 

noget med geologi at gøre. Foto fra 1941 . 

En stor stub af et grantræ fra en interglacial 

mose i Emmerlev Klev, Sønderjy lland, der blev 

hjemført til DG U's samling, var af en ganske 

anselig størrelse, hvilket fremgår af sammen

ligningen m ed V. Nordmann, der her ses stå

ende ved siden af stubben. Foto fra 1946. 

Et andet hjørne af DG U's samling på det gamle 

rådhus med gevirer og skuffedarier og den in
terglaciale træstub af et grantræ, som bliver 

præsenteret på billedet oven over. Foto fra 
1941. 
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Lige ud for indgangsporten førte en to
fløjet dør ind til et større lokale hvor 
DGU havde placeret sin efterhånden fy l
dige geologiske samling: rækker op og 
rækker ned af skuffedarier med messing
knapper og med en skov af hjortegevirer 
på væggene, ganske som på en jagtglad 
hofjægermesters kaminvæg. Til højre for 
hall'en var der to døre , hvoraf den ene 
førte ind til borearkivets to rum og den 
anden til arbejdsværelset for borearkivets 
leder. 

Til venstre for hall 'en dominerede trap
pen udsigten, men der var dog plads til to 
døre på begge sider af den. Den ene, tæt 
ved samlingens domæne, gik ind til det 
kemiske laboratoriums to lokaler, hvoraf 
det inderste var lederens, medens det lige 
bag døren var selve laboratoriet med dets 
vrimmel af glas og remedier. Den anden 
dør lige til venstre for trappen , førte ind 
til et hjørneværelse i tårnet. Her var der 
udpakningsrum og laboratorium for bo
rearkivet, hvor de indkomne prøver blev 
beskrevet og bestemt, før de blev pakket 
ned i æsker og kasser og endte i byg
ningens kælder, hvor der var lagerplads 
for boreprøverne. Selve rummet kaldtes i 
daglig tale »slæmmerummet«. 

En stor del af husets gæster var nær
mest tvunget til at benytte trappen, da 
kontoret lå på 1. sal lige over borearki
vet. Her skulle man gennem døren ind til 
det bagved liggende kontor , før man ad 
en anden dør kunne få foretræde for di
rektøren, som havde sit eget kontor lige 

DG U's bibliotek på det gamle rådhus indeholdt 
en rigdom af geologisk litteratur, især i form af 
serier fra tilsvarende institutioner jorden over, 
samt en betydelig samling geologiske kort, der 
er anbragt i lukkede skabe. 

Et hjørne af DG U's samling på det gamle råd
hus. Forskellige gevirer og defekte oksekranier 
pryder væggene, og en lille model af en mam
mut vogter pengeskabet,som spærrer døren. 
Foto fra 1941 . 

over borearkivlederens. Kontoret rådede 
ligesom borearkivet over to rum. I det 
inderste havde regnskabsføreren indret
tet sig. 

På denne etage fandtes over samlin
gens store rum et tilsvarende af samme 
størrelse. Her havde DGU's bibliotek til 
huse. Mellem dette lokale og trappen 
fandtes moselaboratoriets faciliteter. Det 
havde også to værelser til rådighed , 
hvoraf det inderste var statsgeologens 
(Johs. lversens). På den anden side trap
pen førte en dør ind til tårnet, hvor der 
var indrettet toiletter. 

Hjørne af det kemiske laboratorium på DGU 
(det gamle rådhus i Charlottenlund). Foto 1941. 

Geologernes arbejdsværelser på det gamle råd
hus så højst forskellige ud og måtte delvis til
passes uregelmæssigt beliggende eller skrå 
vægge, som f.eks. Keld Milthers ' værelse på 2. 
sal. Et hjørne af del store lokale ses her på 
billedet, taget den 1. november 1957. 



Bevægede man sig op på 2. sal var man 
tæt oppe under en del af taget , og ar
bejdsværelserne her var delvis med skrå
vægge. E nkelte, som brunkulsafdelin
gens, var forsynet med store tagvinduer , 
der gav rigeligt lys i rummet. På denne 
etage fandte arbejd vær 1 · r fo r tre stats
geologer (Sigurd Hansen , Keld Milthe rs 
og Helge Gry). Disse værelser lå oven 
over biblioteket. Ude i siderne havde ved 
trappen en afde lingsgeolog (Viggo Miin
ther) og på siden overfor trappen en pen
sionist (V. Nordmann) i mange år sit kon
tor. Senere , da trængsel i lokalerne var 
begyndt at gøre sig gældende, blev der 
opført nogle telefonbokslignende »kas
ser« som arbejdsværelser for et par viden
skabelige assistenter. Der var da for
længst lagt gulv over hele det store mid
terområde , som oprindeligt åbnede sig 
ned i hall 'en. I tårnet var der på denne 
etage et udmærket rum , som i begyndel
sen var indrettet til at kunne huse over
nattende gæster (som oftest udenland
ske), senere fik fru Mertz arbejdsværelse 
her. 

Kælderen i det gamle rådhus husede 
forskellige faciliteter , der blev anvendt til 
daglig. De r var først og fremmest frokost
stuen og køkkenet. Endvidere blev der 
også i denne region senere indrettet teg
nestue. Resten af kælderen var helliget 
magasiner for boreprøver , og endelig 
blev der også her indrettet et laborato
rium mere for borearkivet. 

Fyrrummet med tilhørende kulkælder 
udgjorde endvidere et betydningsfuldt 
led i bygningens funktion . 

I modsætning til tiden under første ver
denskrig , hvor forholdene på DGU ikke 
var synderligt påvirket af situationen, 
blev den anden verdenskrig mere nærgå-

Den tidligere så øredøvende tomme hal på det 
gamle rådhus modstod længe fristelsen til at 
modtage hjemløst møblement, men i 1958 var 
det for/ængs1 sker med denne extravagance. 
Skuffedarier fra samlingen var da ha vnet der
ude. En 1røst for denne tilsyneladende degra
dering var det dog, at der s1ore fotografiske 
skilderi af selveste generalen, Louis le Maire, 
fik lov til ar pryde den blændede døråbning til 
det daværende direkrørkontor. Foto 27. maj 
1958. 

ende. Den tyske besættelse af Danmark 
1940--45 påvirkede i forskellig grad livet 
for DG U's personale , og selve den solide 
bygning blev, i besættelsens sidste år de l
vis inddraget i forbinde lse med illegale 
aktiviteter. 

Et indtryk af hvad der foregik , især i 
tiden omkring befrielsen, fremgår bedst 
af den indberetning for finansåret 
1944-45 , som en af hovedpersonerne i 
aktiviteterne , daværende afdelingsgeolog 
Werner Christensen , chef for det kemiske 
laboratorium , indgav om tildragelserne: 

»Aarets Arbejde var iøvrigt stærkt 
præget af de n unormale Tilstand i Lan
det. 

Særlig i den sidste Halvdel af Finans
aaret medgik en ikke ringe Del af Tiden 
til »illegalt Arbejde«, bl. a. omsattes igen
nem Afdelingen her for ca. 3000 Kr. ille
gale Bøger om Maaneden, foruden at der 
di stribueredes illegale Blade m.m. Endvi
dere benyttedes Afdelingen som Forbin
delse mellem illegale Grupper og som 
Forbindelse ved Skjul af forskellige De
poter i og omkring Bygningen , lige som vi 
havde direkte Aftaler om Fremstilling og 
Udsendelse af Frihedsraadets Bekendt

gø relser i Omegnen . Alle disse Arbejder 
gik selvfølgelig ud over det normale Ar
bejde ved Institutionen«. 

Forholdene for bygningen , der husede 
DGU , tegnede sig mere dystre, efterhån
den som tiden skred frem og man kunne 
skønne , at tyskerne snart måtte blive 
tvunget til at kapitulere. Werner Chri
stensen kunne derfor tegne situationen i 
mere komplicerede streger end i den fo
regående årsrapport og afsløre, at det 
gamle rådhus ligefrem var tiltænkt at 
skulle spille en militær roll e i besættelsens 
slutfase og de nærmeste dage derefter. 
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Om forholdene i 1945 indberettede 
han : 

»Aarets to første Maaneder var iøvrigt 
næsten udelukkende helliget Modstands
bevægelsen og dens Arbejde . De i forri ge 
Aars Rapport omtalte illegale Arbejder 
blev fortsat. E ndvidere blev det fra Af
snit Il bestemt , at hele Instituttet, naar 
Undergrundshæren skulde frem , skulde 
overtages af denne til særlige Formaal. 
En Repræsentant for Modstandsbevægel
sen satte sig i forbindelse med mig og 
satte mig ind i Plane rne. Jeg gjorde straks 
opmærksom paa , at jeg, min Assistent 
Skousbøll Hansen , Magister Nørvang og 
stud.mag. Søndergaard, der alle var med 
i Modstandsbevægelsen stillede os til Dis
position for den militære Afdeling (Stabs
kompagniet under Afsnit II) , men at jeg 
ikke kunde undlade at gøre opmærksom 
paa , at der i Bygningen fandtes uerstatte
lige Arkivsager og Samlingsgenstande , 
saaledes at de maatte være klar over, 
hvilket Ansvar de paatog sig ved at an
vende Bygningen til direkte militære For
maal. Efter at den øverste Ledelse var 
blevet gjort bekendt med dette , fik jeg 
den Besked at de var sig Ansvaret be
vidst, og at Planerne ikke kunde ændres. 
Det blev mig overdraget i fornøden Grad 
at sætte den fungerende Direktør ind i 

Omnia vanitas - Alt er forfængelighed. Det 
stod der over porten til Rantzaus borg, Trøj
borg, i Sønderjylland og sandstenspladen med 
inskriptionen er opstillet ved borgruinen den 
dag i dag. Det kunne også have ståer over det 
gamle rådhus. Nedbrydningen skete hurtigt i 
august 1970. Det ha vde ellers været vanskeligt 
at forestille sig, at den solide borgagtige byg
nini kunne demoleres så grundig1 på så korr 
rid. Foto 9. august 1970. 
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Situationen, saaledes at vi eventuelt 
kunde sikre de mest værdifulde Ting. Pla
nen blev herfra mødt med stærk Protest 
og Modstand mod at foretage sig noget. 
Forberedelserne til Overtagelsen af Byg
ningen gik imidlertid deres Gang, dels 
med Anbringelse af Depoter af Fødeva
rer og Materiel i Kældrene (tidlig Morgen 
og Aftenen) dels med Instruktion af 
Gruppeførere i Bygningen osv. og efter 
nogle Dages Forløb bøjede den funge
rende Direktør sig for de trufne Disposi
tioner og Arbejdet med at sikre en Del af 
vort Materiale blev paabegyndt. Midt un
der dette oprandt den 4. Maj og Byg
ningen blev besat af ca. 100 Mand fra 
Stabskompagniet. Institutionen holdtes 
lukket til Pinse, idet dog vi fire , der 
havde tilsluttet os Stabskompagniet sta
dig gjorde Tjeneste, saaledes at to af os 
altid var til Raadighed. Bygningen an
vendtes dels til Vagt- og Udkigstjeneste, 
dels til Forhørs- og Fangelokaler. Der var 
saaledes i nogle Dage 2 a 3 Forhørsloka
ler i Brug og paa et vist Tidspunkt op 
mod 100 Fanger, hovedsagelig Tyskere i 
Uniform, der uden Tilladelse havde op
holdt sig uden for Tyskernes Kaserner. 
Der skete heldigvis ikke nogle Krigs
handlinger , alt forløb roligt. Bygningen 
blev atter helt frigivet før Pinsen , men for 
mit Vedkommende gik Resten af Maane
den i Hovedsagen med til Afvikling og 
Oprydning. 

Da Personalet den 4. Maj forlod Insti
tuttet, var der ingen, der tænkte paa , at 
deres Arbejsværelser skulde beslaglægges 
for et Par Uger , men selv om der af den 
Grund ikke var »ryddet til Side«, og selv 
om det blev nødvendigt at foretage for
skellige Flytninger af Materiale og Møb
ler , saa skete alt dette saa hensynsfuldt 
som vel muligt , og selv om der derved 
maatte blive bragt Uorden i forskellige 
Ting, var Skaden dog kun ringe , og man 
maatte forbavses ove r, at ca. 200 Menne
sker havde færdedes i Bygningen i en halv 
Snes Dage, uden at der var sket nævne
værdig Skade på nogen Ting. Der var 
næppe et Lokale i hele Bygningen der 
ikke havde været benyttet til Sove- og 
Opholdslokaler for Mandskab og Fan
ger«. 

Det gamle rådhus kom altså uskadt 
gennem besættelsens sidste tid og livet 
gik hurtigt sin vante gang igen. Der blev 
efterhånden brug for flere geologer efter 
krigen, især efterhånden som der kom 
gang i olieefterforskningen igen , og DGU 
blev involveret i tilsynet med konces
sionshaveren. Borearkivets leder , Th. 
Sorgenfrei , som både arbejdede på at for
bedre organiseringen af grundvandsgeolo-

giske og oliegeologiske problemer, satte 
meget energi ind på at skaffe flere med
hjælpere i borearkivet , hvorunder disse 
foretagender hørte. Resultatet blev, at 
flere og flere studerende i geologi trængtes 
i det ene, ret lille, lokale , hvor borearkivet 
kunne stille arbejdspladser til rådighed . 
Her blev stillet fem skriveborde op, hvil
ket var alt, hvad der kunne stuves ind. Det 
måtte man deles om, og det gjorde man så 
på den måde , at man skiftedes til at 
komme på arbejde efter en nøje plan. Der 
var og blev kun plads til højst fem på 
samme tid. 

Andre steder i det gamle rådhus skulle 
man også modtage nye medarbejdere i de 
snævre lokaler , men det blev Sorgenfrei 
og hans næstkommanderende, Ole Ber
thelsen , som pressede mest på for at få 
bevilget lokaler uden for det gamle råd
hus og som tog initiativet til at opsøge 
muligheder på andre lokaliteter. 

Det resulterede i, at man i 1956 fik 
staten til at købe en større villa på Trane
gårdsvej i Hellerup. Købet gik i orden 
den 1. juli 1956, og dermed fik DGU for 
første gang sin egen bygning, selvom det 
kun var at regne for et anneks til hoved
kvarteret på det gamle rådhus. Der skulle 
også søges om penge til ombygning og 
indretning. Det skete i det følgende fi
nansår. Det sidste halvår af 1957 skulle 
komme til at gå med disse arbejder . 

Annekset (»Taffelbay«), 
Tranegårdsvej 20, Hellerup, 
1958-1969 
[ndflytningen i Tranegårdsvej 20 var af
sluttet omkring nytår l 958, således at 
bygningen officielt blev taget i brug den 
1. januar 1958. Det var kun to afdelinger, 

som flyttede dertil, nemlig borearkivet og 
brunkulsafdelingen ( den senere råstofaf
de ling). Af disse var den førstnævnte 
langt den største. Man fik ialt 700 nye m2 

til rådighed ved denne udvidelse af 
DGU 's areal. 

Lokalerne var lyse og venlige og husets 
omgivelser ligeså. Der hørte en stor have 
til ejendommen, samt en hel tennisbane , 
der dog hurtigt blev anvendt til parke
ringsplads. Man var nu kommet ind i den 
periode af Danmarkshistorien , hvor al
mindelige mennesker var begyndt at an
skaffe sig biler. Ejendommens gård, 
hvortil en statelig indkørsel med jerngit
terporte førte , blev hurtigt utilstrækkelig 
til at rumme personalets biler , og der 
skulle først og fremmest være plads til 
gæsternes. 

Indvendig var der lokaler i fire planer , 
nemlig nederst kælderen , hvor der var 
indrettet magasiner og laboratorier. I 
stueetagen var et stort rum blevet ind
rettet til selve borearkivet, og uden om 
det lå store rummelige og lyse arbejds
lokaler til geologerne. Et ret stort kemisk 
laboratorium var der også plads til på 
denne etage. På 1. sal var der en række 
mindre arbejdsværelser. I den vestlige 
ende var de dog noget større. Det var her 
brunkulsafdelingen havde til huse. I den 
anden ende lå frokoststuen med tilhø
rende køkken. Den øverste etage, 2. sa
len, lå oppe under bygningens tag og lo
kalerne havde skråvægge. Her var først 
og fremmest indrettet tegnestue. 

»Taffelbay« - DGU's villa på Tranegårdsvej i 
Hellerup - var en statelig bygning opført i en 
nøgtern stil. Den ses her fra sydøst engang i 
marts 1958 få måneder efter at borearkive/ og 
brunkulsafdelingen var fly1te1 ind i den. 



Denne udvidelse af DGU betød en stor 
stimulans for arbejdet i de to afdelinger, 
som iøvrigt fortsatte sin personalemæs
sige ekspansion i trit med de øgede aktivi
tete r på både undergrunds- og vandfor
syningsområdet. En til ejendommen hø
rende garagebygning, som i begynd I n 
blev brugt til garage og magasin , måtte 
snart indre ttes til laboratorie r i stedet. 
DGU havde i forbindelse med en fore
løb ig standsning i olieeftersøgningen i 
Danmark , da Esso-kompagniet havde 
opgivet sin koncession i 1958, fået over
draget a lle arkiverne og boreprøverne fra 
både Gulfs og Essos tid , hvilket krævede 
betydelig plads. Ikke alene blev garagen 
indrette t til laboratorier , brunkulsafde
lingen måtte også flyttes tilbage til det 
gamle rådhus og borearkivet bredte sig 
overalt på Taffelbay. 

Forøvrigt var borearkivet med tiden 
blevet delt i to afdelinge r: en under
grundsafdeling, der tog sig af dybdebo
ringerne efte r olie og gas, og en hydroge
ologisk afdeling , som arbejdede med al 
geologi vedrørende vandforsyning. Der 
var tilknyttet omfattende arkiver og prø
vemagasiner til begge afdelinger. 

De store mængder prøver af gennem
borede jordlag fra boringer efter vand , 
olie, geotekniske undersøgelser, m .m. , 
voksede efterhånden betydeligt og kræ

vede meget plads til opbevaring. Det blev 
derfor nødvendigt for DGU at leje lo ka
ler specielt til opbevaring af alle disse 

Facaden af » Taffelbay« ud mod haven til Tra
negårds vej var præget af de store vinduer til en 
tidligere rummelig havestue, som nu var blevet 
delt i to store arbejdsværelser til geologer. En 
stor balkon lå over denne del af bygningen, 
men fristede Jjældent til ophold. Foto marts 
1958. 

boreprøver. Man fandt frem til kælderlo
kaler på 7 forskellige steder i Buddinge, 
Ordrup , Charlottenlund og H elle rup . I 
1960 blev de lejede kælderarea ler opgjort 
til ialt 555 m2 med en effektiv hyldeplads 
på ialt 1000 m3

• Der var tale om en be
tydelig kørselsaktivitet mellem disse ma
gasiner og Tranegårds vej . Værst var dog 
lokalernes tilstand. De fleste var mere 
eller mindre fugtige , hvilket systematisk 
ødelagde kærneprøverne og kærnekas
serne , hvis søm hurtigt rustede, så kas
serne faldt fra hinanden. Det værste var , 
at etiketterne, som var anbragt udvendigt 
på kasserne fa ldt af og ned på gulvet , og 
inde i kasserne blev de ofte ødelagt af 
fugt. Hvis der var stensalt i kærnerne var 
det særlig galt , så drev sa ltvandet ned af 
kasserne. 
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DG U har som regel været henvist til at leje 
magasinplads i kældre og andre steder, bl.a. i 
ladebygninger, som her i Ølstykke i Nordsjæl
land, hvor bl.a. værdifulde boreprøver i flere 
år fristede en grum skæbne i et rottebefængt 
lokale uden opvarmning og underkastet vejrli
gets luner. Foto juni 1970. 

Den stigende geologiske aktivitet i ef
terkrigsårene fortsatte med at escalere i 
de kommende år , og man kunne snart se, 
at selv »Taffelbay« og de mange kælder
magasiner ikke vi ll e tilfredsstille behovet 
for mere plads , for ikke at ta le om hoved
afde lingen på det gamle rådhus, der , som 
nævnt, var begyndt at opføre telefonboks
lignende »kasser« som arbejdsværelser 
for de mere betroede medarbejdere. 
Desuden var man begyndt at blænde døre 
i hall 'en og sætte skuffedarier fra sam
lingen op fora n dem . 

Allerede i 1960 var man alvorligt be
gyndt at tænke på forslag til en ny byg
ning for hele DGU . Man havde jo en ret 
sto r grund ved Tranegårdsvej. Arkitekt 
Claus Bremer fik til opgave at udarbejde 
fors lag og tegninger til en institutbygning 
med fl e re fløje , i to etager , og med alle 
moderne faciliteter , bl.a. også audito
rium . Det tog sig.godt ud på tegningerne, 
men der var i virkeligheden knebent med 
plads , når man gik fors laget efter i de tal
jer, og desuden var der servitut på bygge
højden i det he llerupske vill akvarter , og 
kommune og beboere ville ikke give dis
pensation. Planen blev henlagt. 

Efter en årrække med resignation blev 
der røre om lokaleproblemerne igen . 
Den l. oktober 1966 opsagde Gentofte 
kommune pludseligt DGU 's lejemål af 
det gamle rådhus. Man ville simpelthen 
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nedrive bygningen . DGU skulle fraflytte 
bygningen senest den 1. oktober 1968. 

Der var nogle, som fik travlt med at 
skaffe DGU nyt tag over hovedet. Et ud
valg blev nedsat, både til at udarbejde 
planer og finde en egnet bygning, for der 
kunne ikke være tale om at bygge selv. 
Der blev arbejdet hårdt, og der blev set 
på flere muligheder i København . Ende
lig fandt man en nyopført industribygning 
på Nørrebro , som ville kunne rumme 
hele DGU, bortset fra magasinlokaler
ne , men hele instituttet kunne blive samlet 
og der kunne tilmed blive plads til de ud
videlser, enhver vidste ville komme. 

Thoravej 29-33, 1969-1987 
Den 22. okt. 1968 gav Finansudvalget sin 
tilslutning til, at DGU lejede ejendom
men Thoravej 29-33 i Kbh. 's nordvest
kvarter i en periode på 10 år med mulig
hed for forlængelse. Der kom herefter en 
tid med opførelse af skillevægge mv ., så
ledes at man kunne begynde at flytte de 
første afsnit af DGU i april 1969. I løbet 
af sommeren fulgte det øvrige af institut
tet. Den 22. okt. samme år indviede 
DGU sit nye domicil ved en reception og 
en fest for personalet med pårørende. 

Husets omgivelser var ret deprime
rende . Tilfældigt byggeri fra slutningen af 
1800-tallet og op til nutiden prægede bil
ledet. Indvendigt var det derimod ind
rettet så ideelt som muligt. Der var virke
ligt tale om et stort fremskridt. 

Der blev givet en beskrivelse af det nye 
institut i forbindelse med årsberetningen 
for 1969. Den giver en detaljeret gen
nemgang af indretningen af denne nye og 
dengang rummelige bygning. Beskrivel
sen citeres her med udeladelse af de 

Den 28. oktober 1969 fejrede DGU indvielsen 
af bygningen på ThoraveJ med en reception. 
En lang række gæster, især fagfæller fra andre 
institutioner, mødtes her over en drink og en 
cigar. I venstre halvdel af billedet veksler fru 
Menz nogle ord med professor Gunn.ar Larsen 
og i højre halvdel diverterer Sigurd Hansen., 
iført doktorring, professor Henning Sørensen 
(med ryggen til). 

mange henvisning til etageplanerne, som 
heller ikke gengives. Den kan stå som en 
gravskrift over en - ret kort - periode i 
DGU's historie , hvor lokalefaciliteter og 
personalestørrelsen stod i et ganske har
monisk forhold til hinanden: 

»Instituttets hovedindgang Thoravej 
31, iøvrigt den eneste adgangsvej for be
søgende, fører gennem den ydre hall , 
hvor gulvet er belagt med Altafliser , forbi 
information og telefoncentral enten til 
trapperne eller til den ene af husets to 
elevatorer, beliggende i den indre hall, 
hvor den ene endevæg er dækket af ud
stillingsmontrer. 

En rundgang i huset kan passende be
gynde på 1. sal, hvor administrationen er 
beliggende med direktørens modtagelses
værelse og arbejdsværelse samt forkon
tor. I tilknytning hertil ligger regnskabs
førerens kontor , bogholderi og arkiv. 

Blandt de fejrende gæster og DGU-personlig
heder på indvielsesdagen d. 28. oktober 1969 
ses her yderst til venstre N. C. Nielsen. Johs. 
Iversen giver i forgrunden professor Niels Niel
sen et håndtryk, medens Gry opmuntret ser til. 
Til venstre for Gry ses A. V. Nielsen og til højre 
for ham professor N. Kingo Jacobsen. 

Ved begyndelsen af receptionen d. 28. oktober 
1969 stod direktør Ole Berthelsen. ved døren til 
kantinen og modtog gæsterne. Her er til venstre 
for ham (som selv er nr. 2 fra højre) fhv. min.i
ster Svend Horn, og til højre for ham kontor
chef J. Bang Christensen, slupper inden for. 
Sidstnævn.le behandlede i mange år DG U's sa
ger i Ministeriet for offentlige arbejder. Yderst 
til venstre står Peter lngwersen. 
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På delle billede får man et tydeligt indtryk af 
DC U's nærmere omgivelser på Thoravej. Bi/
ledet er taget i november 1968. En halv snes år 
senere var instilultel begyndt at brede sig til 
også de bygninger, man ser på den anden side 
af gaden. 

I november 1968, da dette hi/lede blev taget af 
DCU's nye lejemål på Thoravej, var men 
endnu ikke fædig med at foretage de f å ydre 
ændringer, som institut/et havde ønsket. 

Thoravej ses fra Peter lbsens Alle november 
/ 968. DC U's nye lejemål er den gule 3-etagers 
bygning til højre i billedet. Efter nogle års for
løb lejede DCV også den ældre røde bygning, 
som ses yderst til højre, for snart at vende sig til 
den høje, røde bygning til venstre på den anden 
side af gaden og endelig, på et senere tidspunkt 
også stueetagen og en del af I. salen af den 
længere bagved liggende gule bygning. 
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Direktørens ene værelse på 1. sal, Thoravej, 
fotograferet marts 1970. Døren til venstre fører 
ind til hans mere private arbejdsværelse . 

Kantinen på Thoravej var anbragt på 1. sal og 
var en tid udsmykket med en stor fotostat af 
Møns Klint fra Puggaards kendte bog om 
Møns geologi fra 1851. Der var ikke alene 
plads til personalet ved mindre borde, men 
også til en udstilling af de nyeste tidsskrifter. 
Billedet er taget i marts 1970, men det varede 
ikke mange år, før pladsforholdene blev 
knebne. 

Borearkivet fotograferet marts 1970. Man ser 
her kun den nordlige væg med protokollerne, 
som indeholder de renskrevne og -tegnede op
lysninger om hver enkelt boring. Boringerne 
var afmærkede på kort, som fandtes i skabene 
til venstre. Der var god plads i det store lokale 
til arbejdsborde mv. 



Tegnesektionen, der er placeret til ga
desiden overfor administrationen, råder 
over 4 tegnestuer , hvor yderligere 2 teg
nepladser kan etableres. Midt på etagen 
finder man almindelig geologisk afdeling 
med statsgeolog og geologværelser samt 
afdelingens kontor. Til afdelingen hører 
endvidere korrespondance- og rapportar
kiv og fotoarkiv. Råstofafdelingen råder 
over et statsgeologværelse, kontor og to 
geologværelser. Fælles for de to afdelin
ger er et studenterværelse , luftfoto- og 
udtegningsværelse og sedimentlaborato
riet, hvor analyser og eksperimenterende 
undersøgelser kan udføres, mens serie 
analyser foretages i de større laboratorier 
i stueetagen. Instituttets frokoststue, der 
ligger på tværs af huset , kan rumme op til 
100 personer og anvendes også til møder 
og foredragsvirksomhed. I tilknytning til 
frokoststuen ligger køkkendepot og køk
ken med bl.a. opvaskemaskine, kaffema
skine, køledisk og køleskab. Endvidere 
findes på etagen instituttets største møde
lokale til ca. 20 personer samt et mindre 
fortrinsvis beregnet til interne møder og 
konferencer. Langs hele gårdfacaden er 
der en 3 m bred terrasse , hvortil der bl.a. 
er adgang ved frokoststuen. 

På 2. sal har palæobotanisk afdeling og 
hydrogeologisk afdeling hjemme. Palæo
botanisk afdelings stab optager et stats
geologværelse og 7 geologværelser samt 
afdelingens kontor og laborantværelset. 
Afdelingen råder desuden over et studen
ter- og undervisningslokale og en række 
depot- og magasinrum til bl.a. herba
rium , reference- og typesamling , fotoop
tagelse , vejerum og bogdepot. Endvidere 
har afdelingen 2 laboratorier, dels til fos
sil pollenundersøgelse og dels til recent 

pollen. Instituttets 2 gæstearbejdsværel
ser er placeret indenfor afdelingens om
råde. 

Den anden halvdel af etagen optages af 
Hydrogeologisk afdeling med statsgeo
logværelse og 3 geologværelser samt ar
kivleder og geoelektriker. Afdelingens 
kontor- og arkivmæssige arbejde udføres 
af arkivkontoret, L. V .K .-kontoret og de
kadesekretariatet. Til afdelingen hører 
endvidere laboratorium og laborant- og 
studenterværelse samt 2 magasinrum. I 
afdelingens største lokale, der bl.a. inde
holder instituttets store samling af bore
journaler, er der etableret arbejdspladser 
til kunder og besøgende. Herudover fin
des på etagen 4 geolog- og studentervæ
relser samt et rengøringsrum og et møde
lokale med plads til 10--12 mødedelta
gere. 

3. sal, der er smallere end husets øvrige 
etager, har mod gaden en 3 m bred altan i 

Man var i løbe! af foråret 1969 ved at få skik på 
møblementets anbringelse i den nye bygning. 
Hjortegevirerne i DG U's samling var nu kom
met til vægs, og knoglerne kommet på plads 
oven på skujfedarierne. Flyttekasser ses dog 
stadig stående rundr omkring. 

DE YDRE RAMMER 33 

Geologernes arbejdsværelser på Thoravej hav
de et rimeligt gulvareal. Der var plads til at 
indrette sig efter individuelle behov. Arne 
Buchs værelse på 3. sal (undergrundsafdelin
gen) giver et indtryk af et standard-geologvæ
re/se i bygningen. Der var i hvert fald i be
gyndelsen, et vist albuerum og rimeligt luft mel
lem møbleme. Foto marts 1970. 

bygningens længde. Prækvartærafdelin
gen råder over et statsgeologværelse og 
11 geologværelser, et afdelingskontor , et 
foraminiferkatalogværelse, en geofysisk 
tegnestue samt et sorterværelse . Til af
delingen hører endvidere et slibelabora
torium og et mindre foraminiferlabora
torium. 

Geokemisk afdeling disponerer over et 
statsgeologværelse, geologværelse, labo
rantværelse og afdelingskontor. Selve la
boratoriet, der ligger på tværs i huset be
står af 2 store lokaler med mindre rum for 
atomabsorptionsapparat, vejning, opvask 
og kemikalier. Også på denne etage fin
des et mødelokale med plads til 16 perso
ner samt 2 studenterværelser og rengø
ringsrum. 

Stueetagen, der har samme længde som 
det øvrige hus , 65 m , er 25-27 m bred i 
modsætning til 1. og 2. sals bredde på 
15 ,5 m . Denne store dybde er fremkom
met ved overbygning af det areal , der 
egentlig var beregnet som gårdsplads. I 
denne indre del af stueetagen, der kun er 
forsynet med uoplukkelige ovenlysvin
duer i hele bygningens længderetning, 
har det ikke været muligt at indrette 
egentlige arbejdsværelser. Derimod har 
man i et ca. 170 m2 stort lokale fået plads 
til DG U 's store samling af geologisk ma
teriale , en samling der på grund af plads
mangel i de sidste 10--15 år har ligget 
mere eller mindre utilgængelig. I etagens 
modsatte ende er det ca. 225 m 2 store 
bibliotek placeret med kontor og bibliote
karværelse , endvidere er der i tilknytning 
til biblioteket et ca . 83 m2 stort bogmaga
sin. 

Mellem samling og bibliotek er der ind
rettet rum til udpakning og magasin for 
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prækvartærafdelingen , råstof- og almin
de lig geologisk afdeling og hydrogeolo
gisk afdeling, samt lokaler for geofysisk 
arkiv og kortbladsarkiv. Endvidere er der 
indrettet depot for håndboreværktøj , 
geoele ktrisk værktøj samt værksted. 

Instituttets store laboratori er , forami
niferl aboratoriet , sedimentlaboratoriet og 
boreprøvelaboratoriet er placeret i stue
e tagen til gadesiden . Ved opbygningen af 
disse har man med held forsøgt en rationa
lisering af arbejdsgangen , bl. a. i forbin
delse med de forskellige analyser , ved til-

De fles te prøver fra dybdeboringer efter olie og 
gas fremkommer i form af skylleprøver, som 
emballeres i poser og fremsendes hulter til bul
ter i store kasser. Et lokale uden vinduer i 
Thora vejs stueetage blev anvendt til ompak
ning, sortering og nyetikettering, som assistent 
J. P. Nielsen her er beskæftiget med i 1972. 

og frakørsel af prøver, der sker på trans
portable kassereol er mv . Ved opbygnin
gen måtte man ikke blot skele til bevil
lingens størrelse, men også til de talrige 
krav der af sikkerhedsmæssige grunde 
blev stille t fra forskellige myndigheders 
side; derfor har det ikke været muligt at 
opfylde alle planer og ønsker . 

Til foraminiferlaboratoriet hører depot , 
laborantværel se og jorddelingsrum der på 
grund af anvendelse af brandfarlige væ
sker er søgt sikret efter anvisning fra 
myndighederne, bl.a. ved kraftig udluft
ning , antistatisk gulvbelægning, nødbru
ser og nødudgang. 

Sedimentlaboratoriet omfatter foruden 
laborantværelse også et grovlaboratorium 
med sigte-, knuse-, save- og slibeappara
tur. 

Boreprøvelaboratoriet med laborant
værelse er af hensyn til a rbejdsgangen op-

Instituttets bibliotek på Thoravej var indrettet i 
stueetagen. Pladsforholdene var i nogen tid no
genlunde tilfredsstillende, selvom der måtte 
etableres lager i kældrene. Der blev imidlertid 
problemer med ovenlyset, hvorf ra det regnede 
ned, hvilket en tid betød udlægning af plastik
folie over reolerne. Hele biblioteket kunne i 
marts 1970, da billedet blev taget, stort set rum
mes i disse lokaler. Dette varede dog ikke ved 
ret længe. 

delt i 3 afsnit med tværvægge ud fra vin
duesfacaden. 

Klemt inde mellem sedimentlaborato
ri et og boreprøvelaboratoriet findes be
tjent- og inspektørvære/se og fotosektio
nen, der består af arbejdsværelse, halv
mørkekammer , mørkekammer og foto
magasin . 

R engøringsinspektørrum og depot e r 
ligeledes at finde på denne e tage. 

Til- og frakørsel af gods til instituttet 
sker gennem e n vognport ved husets bag
indgang. I vognporten , der er afspærret 
med en vippeport , findes en læsserampe 
med direkte forbindelse til e levatoren. 

Nedkørsel til kælderen ligger ved siden 
af hovedindgangen. I kælderen , hvorfra 
der ikke er direkte adgang til den øvrige 
del af huset , er der fo reløbig indrettet 
forske llige magasinrum , tilsammen på 
ia lt ca. 700 m2

• Den resterende del af 
kælderen ca. 1000 m2 er ifø lge finansud
valgets bestemmelse indtil videre udlejet 
til bilparkering«. 

Tillægslejemål på Thora vej , 
1976-1987 
Dette smukt indrettede hus forestillede 
man sig skull e være rammen o m institu
tione n i en lang årrække frem, men deri 
tog man fe jl. Allerede i 1975 havde 
DGU 's udvidede virkeområde på det hy
drogeologiske område givet anledning til 
pl adsmangel, så at man den 3. marts 1976 
fo rgreb sig på nabobygningen til det gule 
hus og lejede 1. og 2. sa len her til kontor
for mål. Som følge af den hydrogeologi
ske kortlægning i samarbejde med amts
kommunerne , der havde give t anledning 
ti l oprette lsen af en afdeling, som blev 
kaldt »Planlægningsafdelingen«, var der 



ansat nye medarbejdere, og hverken dem 
eller faciliteterne til korttegning m.v . var 
der plads til i DGU's hidtidige bygning. 
Det drejede sig om Thoravej 35 , en ældre 
bygning i rød mursten , hvor man således 
lej ede 520 m2

• 

Andre udv idels r og rok ring r fandt 
sted rundt om i den gule bygning, bl.a . på 
3. sa l, hvor prækvartærafdelingen (under
grundsafdelingen) havde svært ved at for
liges med geokemisk afdeling om kva
dratmeterne . Værre blev det , da den 
førstnævnte afdeling blev delt , således at 
en »Afdeling for Kulbrintegeologi og 
energilagring« i 1977 så dagens lys . 
Endnu holdt man dog nødtvungent stand 
i det gule hus , efter at mødeværelser , ka
talogværelser og andre rum var blevet 
inddraget til arbejdsværelser for mindst 
en geolog, undertiden flere. Allerede 
året efter , i 1978, erobrede man genbo
bygningen på den anden side af gaden, 
hvor der bl.a . havde været trykkeri . Den 
1. juli 1978 holdt de to undergrundsaf
delinger deres indtog i denne bygnings 1. 
og 2. sal , for sidst på året , den 1. decem
ber 1978, også at lægge beslag på kælder
lokalerne. Der var også en 3. sal i denne 
bygning. Den lagde DG U året efter sin 
klamme hånd på den 1. juni 1979 og ind
rettede den først og fremmest til en rum
melig kantine. De 3 etager gav DGU et 
rumtilskud på 1300 m2, men endnu holdt 
»fjenden« stand i stueetagen i bygningen, 
der iøvrigt var lige så rød som den nord
lige genbo-bygning , men opført i nyere 
tid. 

De nye lejemål havde været rettet mod 
at tilfredsstille kravene til arbejdsværel
se r, kontorer m .v. Nu blev de t prøvema
gasinets tur. En nyordning var påkrævet , 
og en mulighed for at leje stueetagen i 
bygningen Thoravej 35 slog hovedet på 
sømmet. Den 19. juni 1980 lejede DGU 
de pågældende 775 m2

• Noget af pladsen 
nærmest den gule bygning, DGU's ho
vedkvarter, blev lagt til biblioteket som 
kontorer og lagerplads, e ller til opstilling 
af maskiner til fotografisk e tryk af geofy
sisk materiale: seismogrammer, kort m.v . 
Den største del af pladsen blev dog over
ladt prøvemagasinet , der hørte under 
prækvartærafdelingen ( den senere bio
stratigrafisk afdeling) . Store mængder af 
aflange kasser med kærneprøver eller 
skylleprøver fra dybdeboringerne , hvad 
enten det var efter olie og naturgas , salt 
e ller kalk , blev anbragt på hylder af stål 
på en velordnet og overskuelig måde. Al
lerede den 1. december samme år (1980) 
blev det muligt for prøvemagasinet at 
lægge hånd på endnu 300 m2 i en sidefløj 
til det røde hus (Thoravej 35) langs Peter 

DE YDRE RAMM E R 35 

Sedimen.1laboratoriet i stueetagen på Thoravej 
var præget af m oderne inventar og af rumme
lighed, da det blev fotograferet i marts 1970. 

Slæmmelaboratoriet for prækvartærafdelingen 
(undergrundsafdelingen) var indre/fe/ i stueeta
gen på Th ora vej og her forblev det iøvrigt også 
efter at selve afdelingen var flyttet over i byg
ningen på den modsatte side af gaden . l be
gyndelsen rummede laboratoriet førs t og frem
mes/ faciliteter til udslæmning af mikrofossiler 
af boreprøver. Foto marts 1970. 

Bygningerne Thoravej 24 og 26 som husede 
instituttets undergrundsområde. Bygningen til 
højre husede den geofysiske afdeling. 
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Ipsens Alle og rundt om hjørnet til Thek
lavej, til nr. 48. På hjørnet indrettede 
man finmekanisk værksted. 

Omkring nytår 1981 blev endnu en af
deling udskilt fra prækvartærafdelingen 
som selvstændig. Det var »Afdelingen for 
regional geologi«, som nogle år senere 
føjede betegnelsen »og sedimentologi« 
til. Prækvartærafdelingen var nu blevet 
indskrænket til noget , der kom til at 
hedde først »Stratigrafisk afdeling«, se
nere »Biostratigrafisk afdeling«. Det var 
resultatet af en større udvidelse og nyord
ning på undergrundsområdet, og det be
tød ansættelse af en række nye medarbej
dere , oprettelse af lokaler til EDB facili
teter, geofysisk bearbejdning mv. Mere 
rum måtte der til , og så faldt også stuee
tagen og kælderen på Thoravej 26 i 
DGU's arme med 400 m2

• Det gav plads 
til det efterhånden stærkt svulmende ar
kiv af pligtafleveret papirmateriale fra 
koncessionshaverne. Hovedparten var 
seismogrammer og geofysiske kort, men 
også rapporteringsmateriale fra borin
gerne, produktionstests , og meget mere , 
repræsenterende en ufattelig værdi, når 
man tænker på, hvad det har kostet at 
fremskaffe alle disse data . 

Det viste sig hurtigt nødvendigt, at ud
vide medarbejderstaben og især arbejds
faciliteterne i det geofysiske regie, ja lige
frem at oprette en helt ny afdeling i 1982, 
som blev udskilt fra den ellers så unge 
regionalgeologisk afdeling. Til folk og ar
bejde hører lokaler, og man havde al
lerede længe været på lur efter en gunstig 
lejlighed til at leje stueetagen i en mindre 
2-etagers gul bygning (Thoravej 24) ved 
siden af den røde (Thoravej 26). Det lyk
kedes i 1982, og man fik samtidig fingre i 
et lokale på 1. sal, hvor man indrettede 
mødelokale. Det blev en gevinst på 500 
m2

• I november 1985 blev der brug for et 
ekstra lejemål på 50 m2 i Thoravej 24. 

A lle disse tillægslejemål efter 1975 var 
først og fremmest et resu ltat af de store 
udvidelser som følge af den nye energiad
ministrations oprettelse , da Danmark var 
blevet et olie- og naturgasproducerende 
land. lait drejede det sig om 3845 m2

. I 
selve hovedbygningen Thoravej 24-33 rå
dede man over 4621 etagemeter foruden 
kælderen. Det var altså omtrent 8500 m2 i 
alt. DGU havde lejet begge sider af den 
nordlige del af Thoravej. Ulemperne be
stod først og fremmest i den daglige og 
evindelige færdsel tværs over gaden. Der 
skulle en særlig drivkraft til at man man
dede sig op til e t besøg på den anden side 
»Thoragraven«, som gadeadskillelsen 
blev kaldt - i virkeligheden en struktur
geologisk allitteration til »Centra lgraven« 

i Nordsøen, hvor olie- og gasfelterne lig
ger tæt samlet i et strøg fra nord til syd. 

Undergrundsområdet beherskede den 
østlige side af gaden, medens miljøom
rådet inklusive administrationsområdet 
residerede på den vestre. For at vide hvil
ken befolkning, man talte om, sagde man 
»de i det gule hus« eller »de i det røde 
hus«, velvidende at det kun var de re
spektive hovedkvarterer , der mentes, for 
der var gule og røde huse på begge sider 
af gaden. 

Thoravej 4-10 
(Rentemestergården), 1987-
Sidst på året 1986 blev DGU's lejemål af 
den røde bygning, Thoravej 35, hvor prø
vemagasin, boredataafdeling , tegnestue 
osv. havde indrettet sig , pludseligt sagt 
op af ejeren. 

Man benyttede lejligheden til at søge 
hele instituttet flyttet til en bygning, hvor 
alle afdelinger kunne huses, og det lykke
des både at finde en sådan og at få finans
udvalgets godkendelse til det nye leje
mål. Det lå ikke langt borte, kun i den 
modsatte ende af Thoravej , i nr. 4-10, 
hvor »Arbejdsmarkedets Tillægspension 
og Lønmodtagernes Dyrtidsfond« havde 
ladet opføre et stort nyt bygningskom
pleks , som skulle lejes ud. Det kaldes 
Rentemestergården og ligger på et større 

grundareal mellem Thoravej , Glasvej og 
Rentemestervej, hvor de dagligt forbi
passerende DGU-ansatte i årevis havde 
kunnet beskue en kæmpestor tomt efter 
nedrevne gamle bygninger, og som de 
ofte spøgefuldt havde foreslået hinanden 
kunne blive stedet for et nyt DGU - uden 
et øjeblik at tro på det. 

I marts 1987 forelå godkendelsen af le
jemålet af en hel del af det nye, store 
kompleks. Den røde bygning, som var 
sagt op, skulle rømmes senest 1. juli. Det 
betød også, at der måtte skaffes andre 
lokaler til prøvemagasinet, hvilket man 
fik ved at udbygge magasin-filialen på 
Dortheavej til velindrettede og bruger
venlige faciliteter, som hurtigt skulle vise 
sig at være en gevinst i forhold til de 
tidligere lokaleforhold . Et annex-maga
sin til sjældnere benyttede boreprøver 
blev lejet i nærheden af Hillerød . 

Den første afdeling, som kom til at 
flytte til Rentemestergården blev boreda
taafdelingen , som flyttede i juni 1987. 
DG U's øvrige afdelinger fulgte efter se
nere på året 1987. Foreløbigt tyder alt på , 
at hele instituttets anbringelse i et byg
ningskompleks vil blive både til fordel og 
lettelse i forhold til de sidste mange års 
adspredelse. 

Luftbillede af Rentemestergården. Den lave 
bygning i forgrunden hører ikke til komplekset. 



DGU's ledelse gennem årene 

Efter DGU's oprettelse i 1888 var denne 
lille organisation kun at opfatte som et 
led i Universitets mineralogiske museum, 
hvor der på det tidspunkt kun var 3 stats
ansatte geologer, nemlig professoren selv 
og to museumsassistenter. Af disse to var 
K. J. V. Steenstrup den ældste (45 år) og 
K. Rørdam J en yngste (27 år). De blev 
begge sat ind på DGU 's kortlægnings
arbejde all erede fra starten , og det føl
gende år blev en tredie , endnu yngre , 
assistent, N. V. Ussing, som en tid havde 
været vikar for Rørdam og e llers var løst 
ansat , også geo log ved DGU. Dermed 
var alle museets mere eller mindre er
farne geologer kommet i den nye organi
sations tjeneste , og deres aldrende »fa
der« , selve professoren , var dens almæg
tige chef. 

Fr. Johnstrup. Chef: 
1888-1894 
Professor Johnstrup var på det tidspunkt 
ved at blive præget af sin fremskredne 
alder. Med sine 70 år var han nået tæt på 
sin livs aften, men trods sygdomsperio
der var han alligevel meget optaget af 
museets flytning fra Nørregade til Øster 
Voldgade , og dertil stadig meget aktiv 
i undervisningen og administrationen. 
Hans forhold til DGU blev derfor ikke 
præget af dynamik , ej heller større inter
esse. Geologerne fik stort set lov til at 
klare sig se lv , blot de indsendte deres 
beretninger til ham regelmæssigt og ellers 
fulgte hans anvisninger. 

Det værste i denne forbinde lse synes at 
have været en manglende enhed i kort
lægningsarbejdet. Der var ikke truffet be-

Fr. Johnstrup havde sin embedsbolig i Kom
munitetsbygningen på hjørnet af Frue Plads og 
Nørregade i nær tilknytning til Universitets Mi
neralogiske Museum og undervisningsfacilite
terne. Billedet afslører, at Johnstrup havde sit 
arbejdsværelse i boligen, og det har samtidig 
været direktionskontor for DG U. ( Billede i pri
vateje. Her fra Noe-Nygaard 7979, side 307) . 

stemmelse om fælles retningslinier i sig
naturernes anvendelse m.m. Hvad der 
gja ldt for Nordsjælland viste sig uhen
sigtsmæssigt i Vendsyssel eller på Fyn . 
Det først udgivne geologiske kort, som 
omfattede kortbladene Helsingør og Hil
lerød , blev udgivet i 1893, men måtte 
genudsendes i omarbejdet form i 1899 og 
med andre signaturer. 

Det ser ud til, at K. Rørdam af John
strup fik overdraget visse beføjelser frem
for DGU's øvrige geologer. Det var såle
des overdraget ham at føre DGU 's regn-
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skaber og være det administrative led 
mellem DGU og Johnstrup. Han har mu
ligvis til tider tillagt sig selv en smule 
mere magt , end det var Johnstrups me
ning med ham, eftersom DGU's geologer 
fandt sig foranledigede til at beklage sig 
over , at Rørdam havde givet dem ordrer. 
Det skete i form at et brev til hr. pro
fessoren, som svarede med at under
strege , at han selv var den rette til at 
udstede sådanne. 

Man kunne spørge sig selv, hvorfor 
Johnstrup ikke i disse autoritative tider 
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Johannes Frederik Johnstrup (1818-
1894) blev født på Christianshavn som 
søn af en skibsfører i handelsflåden, der 
senere blev brændevinsbrænder. John
strup blev cand.polyt. i 1844 og havde 
specielt studeret »anvendt naturviden
skab». Han blev tillige assistent for pro
fessoren i mineralogi, J .G . Forchham
mer, og derefter var han en tid ansat ved 
Sorø Akademi og i en årrække ved Latin
skolen i Kolding som adjunkt. I 1851 kom 
han tilbage til Sorø som overlærer ved 
akademiet, og her blev han, til han i 1866 
blev Forchhammers efterfølger som pro
fessor i mineralogi og geologi ved Køben
havn Universitet. Det var i denne egen
skab, at Johnstrup kom til at blive den 
første initiativtager til oprettelsen af 
DGU ved flere gange at søge om be
villing til en sådan undersøgelsesvirksom
hed , dertilsidst - med V. Pingels politi
ske bistand - kronedes med held. 

havde valgt den geolog, som da havde 
langt den største anciennitet, nemlig K. J. 
V. Steenstrup, til at tage sig af de admini
strative opgaver i stedet for Rørdam . For
klaringen er den simple, at Johnstrup og 
Steenstrup på ingen måde var venner , og 
sidstnævnte havde desuden kun ringe 
sans for orden og planmæssigheder. Ste
enstrup var først og fremmest kendt som 
en eminent forsker og kender af både 
Grønlands og Danmarks geologi. 

En skildring af professor Johnstrups 
levnedsløb og hans virke i geologiens tje
neste hører ikke hjemme i DGU's regie. I 
de få år, han direkte havde med DGU at 
gøre, var han en gammel mand. Forud lå 
mange års fortjenstfuld indsats på geolo
giens område og både for det og ikke 
mindst for sin organisatoriske indsats vil 
Johnstrup blive vurderet højt af efterver
denen . 

Da Johnstrup døde nytårsaften 1894 
stod DGU over for en ny ledelsesmæssig 
situation. Ministeriet konstituerede den 
7. januar 1895 Rørdam som bestyrer af 
DGU, og samtidig blev konsistorium an
modet om at tage stilling til det nye insti
tuts fremtid . 

Først skulle der imidlertid udnævnes en 
ny professor i mineralogi efter Johnstrup. 
Det blev N. V. Ussing, som udnævntes 
den 16. marts. Han fik straks af fakultetet 
overdraget sagen om DGU's ledelsespro
blem. 

Ussing overvejede sagen og fremkom 
så i sit forslag med den tanke, at der til at 
lede DGU burde indsættes en bestyrelse , 
bestående af f.eks. 3 mand hentet uden 
for DGU's egen geologkreds . 

Med hensyn til bestyrelseskomiteens 
hverv foreslog Ussing endvidere: »Det 
måtte blive Komiteens Opgave at tilveje
bringe og gennemføre bestemte , efter de 
vundne Erfaringer afpassede Regler for 
Arbejdets Ordning i det hele, at fast
sætte, efter Forhandlinger med Geolo
gerne, saadanne Principper for Optagel
sen og Udarbejdelsen af de geologiske 
Kaart , og dette Arbejde kan ventes gen
nemført med den tilstrækkelige Ensartet
hed for hele Landet, at udarbejde en Plan 
for det faste Personales Lønninger og for 
Personalets Stilling i det hele , at i For
ening med Museumsbestyreren faa ud
arbejdet og fastsat de nødvendige Be
stemmelser for For11oldet til det minera
logiske Museum, og i det hele at skabe en 
fast , Arbejdet fremmende og reguleren
de Organisation. 

Ved Komiteens Arbejde vilde der saa
ledes banes Vejen for Ansættelsen af en 
endelig Bestyrer , hvis Hverv og Pligter og 
hvis Myndighed overfor det øvrige Perso-

nale vare tilstrækkelig klart fastsatte. Det 
maatte paahvile Komiteen selv, naar den 
maatte anse sin Opgave for løst , at gøre 
Indstilling om Udnævnelsen af en ny , en
delig Bestyrer«. 

Det menes, at Ussing har forestillet sig , 
at han selv skulle overtage eneledelsen, 
når komiteen havde afsluttet sit hverv. 
Til medlem af komiteen foreslog han 
oberst le Maire som formand, dr. phil. V. 
Pingel og sig selv . Hvis le Maire ikke 
ønskede hvervet som formand, foreslog 
han i stedet fabriksinspektør dr. phil. H. 
Topsøe på denne post. 

Til trods for at konsistorium anbefa
lede ministeriet dette forslag, beskikkede 
det imidlertid den 15. maj 1895 , at »Kom
missionen for Danmarks geologiske Un
dersøgelse« som bestyrelsen kaldtes, kom 
til at bestå af oberst le Maire som for
mand og fabriksinspektør dr. phil. H . 
Topsøe og dr. phil. V. Pingel som de øv
rige medlemmer. 

Louis le Maire. Chef: 
1895-1913 

Da Louis le Maire blev formand for kom
missionen , blev der hurtigt indført en ny 
arbejdsordning for DGU . Le Mai re var 
en erfaren leder med en respektskabende 
udstråling , med sans for orden og ind
gående viden om mange af de tekniske 
forhold, som DGU havde brug for til 
f.eks. kortfremstillingen og dens proble
matik. 

Han nedstammede fra en fransk hugu
enot-familie , som var indvandret til Dan
mark i slutningen af det 17nde århun
drede. Det var derfor næsten en selvføl
gelighed, at le Maire var velbevandret i 
det franske sprog, og det skyldes da også 
ham, at resumeerne i DGU's kortblads
beskrivelser og andre publikationer i 
mange år blev udfærdiget på fransk. 

Le Maire var uddannet som officer og 
var i 1861 blevet ansat i generalstaben. 
Han udnævntes i 1882 til chef for Ge
neralstabens topografiske afdeling samti
dig med , at han blev forfremmet til 
oberstløjtnant. I 1888 blev han oberst, og 
da han i 1901 faldt for aldersgrænsen fik 
han titel af generalmajor. 

Le Maires virksomhed i generalstabens 
topografiske afdeling gav ham indgående 
kendskab til kortfremstilling , som han 
omfattede med stor kærlighed og viden. 
DGU kunne derfor aldrig have fået no
gen bedre i spidsen for sine kortudgivel
ser. På instituttet kaldtes han ofte slet og 
ret »generalen« og udtrykket »hr. gene
ral« faldt ofte brevskriverne i hånden ved 
henvendelser om et eller andet spørgsmål 



til den høje chef, om det så var fra et af 
de øvrige medlemmer af kommissionen. 

På DGU tog le Maire sig ofte af perso
nalet og fulgte med i deres familiemæs
sige begivenheder, men han stillede ret 
store krav til hvert enkelt , og det med en 
selvfølge lighed, som passede gli mrende 
til de sto re krav , han stillede sig selv. 
Hans eftermæle tegner billedet af en no
bel og ærlig natur . 

I januar 1901 var le Maire blevet 70 år 
og faldet for aldersgrænsen som chef for 
Generalstabens topografi ske afdeling. 
Samtidig var Topsøe blevet direktør for 
Arbejds- og Fabrikstilsynet og ønskede 
derfor at træde ud af kommiss ionen. Det 
så da ud til, at denne ville blive ophævet, 
og man blev bange fo r, at professor Us
sing skulle blive enechef for DGU . Det 
bekymrede instituttets geologer så me
get, at de henvendte sig både til kommis
sionen og til ministeriet . Dette udnævnte 
som fø lge af de påfølgende forh andlinger 
en ny kommission , hvor le Maire fort
sa tte som form and , og hvor professo r i 
botanik Eug. Warming indtrådte tillige 
med Victor Madsen, som var den ældste 
af DGU 's daværende statsgeologer, som 
de ministerielt fast ansatte geologer nu 
kaldtes . Den nye kommission begyndte 
at fungere 1. april 1901. 

Victor Madsen . Chef: 
1913-1937 

I det store og hele betød Victor Madsens 
tiltrædelse blot en fortsættelse af den 
gamle kommissions arbejde. Le Maire 
var nu blevet en ældre herre , og Victor 

Madsen fik mere og mere overdraget af 
den daglige ledelse , og han var ofte den , 
som tog initiativet i forskellige sammen
hænge . Da le Maire døde i december 
1913 var en æra forbi. Kommissionen 
blev ophævet , og Victor Madsen blev 
ened irektør . 

Hele hans embedsperiode blev på 
mange måder en frugtbar tid for DGU . 
Man gjo rde sig mere fri af universitete ts 
rammer og flyttede efterhånden til nye 
lokaler i Gammel Mønt. Victor Madsen 
se lv var fuld af initiativ og energi og 
havde en dyb interesse for kontakt til den 
internation ale geolog-verden. Han var 
ofte på rejse med geologiske formål og 
kunne lide at arrangere sammenkomster 
med udenlandske geologer. Der kom im
pulser til huse. 

Over for personalet var Victor Madsen 
som regel vennesæl og jovial , og de unge 
blev ofte hjulpet af hans støtte , hvis de 
ønskede at videreuddanne sig hos erfarne 
forskere i udlandet. Madsen bragte fo r
øvrigt selv forslag af den art på bane over 
for dem. 

I den daglige ledelse lod han i vid ud
strækning geologerne holde selvjustits 
med hensyn til mødetider og deres egne 
interesser. En ting forlangte han imid
lertid overholdt , og det var fremmødet 
ved det fælles frokostbord til daglig. Her 
fortærede man de medbragte madpakker i 
fællesskab og modtog meddelelser fra di
rektøren , samt - ikke mindst - diskute
rede geologiske problemer, hvad enten 

Victor Madsen (til venstre) sammen med H. 
Munthe ombord på en damper. 
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Louis le Maire (1836-1913). Som for
mand for den i 1895 oprettede »Kommis
sion for Danmarks geologiske Undersø
gelse« blev le Maire chef for DGU , og 
det var han i over 18 år. Han blev nemlig 
sidde nde på denne post til sin død i 1913 , 
da han var 77 år gammel. Le Maires fa mi
lie stammede fra Frankrig og var ind
vandret til Danmark efter ophævelsen af 
det nantiske edikt . Hans karriere var 
først og fremmest militær, men var især 
knyttet til Generalstabens topografiske 
afdeling , og det var hans interesse og sans 
for topografi og kortfremstilling , som , 
foruden hans store lederevner , gjorde 
ham ti l en værdifuld chef for DGU i en 
tidlig fase af dens eksistens som geologisk 
kortlæggende institution. På billedet ser 
man le Maire i al sin militære pragt i 
gallauniform som generalmajor. Hans 
ansigt udstråler både myndighed og elsk
værdighed. 
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Victor Madsen (1865-1947) var med i ar
bejdet på DGU fra de tidligste år, idet 
han blev tilknyttet kortlægningen alle
rede i 1889. Han blev cand.polyt. i 1887 
og var først bryggerikemiker, før han i 
1889 kom til DGU som assistent. Alle
rede i 1897 var han trådt ind i DGU's 
ledelse , da han blev medlem af kommis
sionen , og i 1917 blev han enedirektør , 
hvad han forblev til sin pensionering i 
1937, halvandet år efter at være fyldt 70 
år. Madsens eftermæle tegner ham som 
en »fortræffelig direktør«, som en af 
statsgeologerne, V . Milthers , ofte sagde. 
Han var i et og alt en verdensmand, der 
kunne tale og skrive tysk , fransk og en
gelsk og tillige var fortrolig med italiensk, 
hvilket betød uhyre meget for DGU's 
udenlandske kontakter og satte institutio
nens arbejde ind i et internationalt per
spektiv. Madsens flid, initiativrigdom og 
glødende geologiske inte ressse bar DGU 
oppe på et niveau, som den danske be
folkning synes at have set op til. 

det drejede sig om iagttagelser fra mark
arbejdet eller en nylig modtaget afhand
ling af en fremmed kollega. 

Blandt de interesser , som Victor Mad
sen selv var optaget af, må nævnes hans 
arbejde for at igangsætte undersøgelser i 
Danmarks dybere undergrund efter salt 
og olie. Det var på hans initiativ , at de 
først e geofysiske målinger blev foretaget i 
1930'erne og indirekte at der blev lov
givet om råstofferne i undergrunden . For
uden en levende videnskabeligt oriente
ret geolog var Victor Madsen også en 
flittig foredragsholder og popularisator af 
geologien . Det er ikke for meget sagt, at 
han blev landskendt gennem denne virk
somhed. 

Da Victor Madsen i 1935 skulle fra
træde på grund af alder , opstod der visse 
betænkeligheder med hensyn til , hvem 
der kunne tænkes at blive hans efterføl
ger. Netop på dette tidspunkt var den 
danske geologverden optaget af forhol
dene omkring grønlandsforskeren Lauge 
Koch , rundt om hvilken der havde samlet 
sig en utilfreds skare af kolleger , som 
mente sig forulempet af hans måde at 
omgås de geologiske resultater , de havde 
været med til at fremskaffe på ekspeditio
nerne. D et ser ud til, at man nærede frygt 
for , at man ikke mente at kunne komme 
uden om Lauge Koch, hvis han da var 
interesseret i at blive Victor Madsens ef
terfølger. Til gengæld var der vist ingen 
der med sikkerhed vidste, om han i virke
ligheden se lv var interesseret. Man havde 
i hvert tilfælde ikke på det pågældende 
tidspunkt en kandidat at sætte op mod 
ham , og resultatet blev da , at man fik 
udvirke t , at Victor Madsen kom til at 
fungere ud over sin pensionsalder. 

I 1937 fandt man endelig en løsning på 
direktørproblemet , idet den 37 år unge 
dr.phil. Hilmar Ødum nu fandtes egnet 
til at overtage den ansvarsfulde post. 

Hilmar Ødum. Chef: 
1937-1965 
Det var en dynamisk og energisk ung 
mand , som nu sad i direktørstolen . Han 
kom til at sidde der i længere tid end sin 
forgænger , nemlig i hele 28 år. 

De to DGU-direktører var i visse hen
seender af vidt forskellig natur , de var 
begge gode forhandlere og administrato
rer , blot havde de hver deres måde at 
tackle problemerne på. 

Ødum havde været ansat på DGU si
den sine tidligste studenterdage i 1918 og 
begyndte som sommerassistent for Axel 
Jessen. I 1920 blev han honorarlønnet as
sistent og blev allerede inden sin magi
sterkonferens i geologi i 1923 stærkt in
volveret i DGU's arbejde. Han dupere
de også omgivelserne ved all erede som 
26-årig - i 1926 - at blive dr.phil. på en 
stor afhandling om danske-kalken i Jyl
land og Fyn. 

Stærkest markerede han sig imidlertid 
på DGU ved at organisere instituttets bo
rearkiv på en så praktisk god måde , at 
han blev dets leder i 1926 og grundlagde 

I ældre tid betjente DG U sig af sejlbåd, hvis der 
en sjælden gang skulle finde en transport af 
geologer sted. Her er Victor Madsen yderst til 
højre og Lauge Koch yderst til venstre bog
stavelig talt kommet i samme båd, dog åben
bart under tryg betjening af ukendte, søkyndigt 
udseende personer ved roret. 



DGU's stærke kontakter til landets 
brøndborere og vandforsyningsfolk . 

Ødum havde mange interesser udover 
geologi. Han var således en dygtig flori st, 
der nødigt gik forbi en spændende plante 
uden at standse op. En af hans geologiske 
ærgerrighede r gik ud på , at han ville hav 
sit eget kortblad , og selv om hans em
bedsforretninger ikke altid levnede ham 
tid , lykkedes det ham dog næsten at gø re 
kortbl adet Sorø færdigt. I mange sæsone r 
havde han sit hovedkvarter på universite
tets fe rskvandslaboratorium i Suserup 
Skov ved Tystrup Sø. Her havde han ofte 
store mængder direktionssage r med til af
veksling i ka rteringsa rbejdet - eller om
vendt. 

Naturfredningsforhold var noget af 
det , Ødum gik særlig meget op i, og han 
var i mange år medlem af Naturfred
ningsrådet. Da han havde taget sin afsked 
som direktør var han i nogle år formand 
for rådet. 

Ødum var en kammeratlig mand , der 
havde sit eget , lidt iltre temperament . 
Det kunne undertiden give sig pudsige 
udslag, som da han engang overnattede 
på sofaen i sit arbejdsværelse i det gamle 
rådhus og blev vækket af nattevægteren, 
der bad om hans navn . Ødum bebrejdede 
da irriteret manden, at han ikke vidste 
hvem han var. 

Noget af det tidligste , som hændte , da 
Victor Madsen var blevet afløst af Ødum , 
var en strid o m et gulvtæppe, som lå un
der Victor Madsens bord på Gammel 
Mønt. Det var ualmindelig slidt og alde
les kassabelt. Alligevel tog Madsen det 
med , da han som pensionist fik et værelse 
i Mineralogisk Museums kælder. Madsen 
hævdede, det var hans eget tæppe. 
Ødum , der åbenbart betragtede det som 
en slags direktør-attribut , helmede ikke, 
før han egenhændigt havde fået det listet 
ud af Madsens værelse , en dag han ikke 
var til stede. Han anbragte det derefte r 
under sit eget bord på det gamle rådhus, 

Det højridelige øjeblik , da Victor Madsen (til 
højre) overdrager ledelsen af DGU til den ny 
direktør Hilmar Ødum (til venstre) er her for
eviger på direk1ørkontore1 i Gammel Mønr. 

hvor det i hele hans direktørtid skæm
mede lokalet . 

Ødum var både afholdt og respekteret 
af sit personale, og han var altid uhyre 
hj ælpsom overfor de, der trængte til 
hj ælp . En stor del af si t liv var Ødum 
sp jd rch f , g I t kunn egentlig godt 
spores på hans image som leder af insti
tuttet. Han var også ledende indenfor 
forskellige kristne organisationer , og 
hans livsholdning og tro gav hans daglige 
ledelse en særlig valeur og dybde. Den 
var præget af en vis lys for m for a lvor, 
som undertiden også udløste bestemthed. 

Ole Berthelsen. Chef: 
1965-1983 
Ret uventet meddelte Ødum en dag i 
1965 , at han ønskede at lade sig førtids
pensionere. Han var da 65 år gammel, og 
som sin efterfølger pegede han på chefen 
for borearkivet Ole Berthelsen (f. 1919) , 
de r med betænkelighed lod sig overtale til 
den høj e post. 

I begyndelsen var opgaven for Berthel
sen i det store og hele at fortsætte den 
linie, Ødum havde fulgt , og sådan var det 
stort set også i de første 10 år af hans 
embedsperiode , men der var nu kommet 
talrige nye , større opgaver til DG U, lige
som det var blevet nødvendigt med flere 
kontakter til samfundets forskellige er
hvervsgrene og ad minist rative apparat , 
hvor bl.a. oprettelsen af amtskommu
nerne omkring 1970 kom til at be tyde en 
udvidelse af a rbejdsbyrden for DGU med 
oprettelsen af en ny , stor afdeling , som 
blev betegnet Planlægningsafdelingen, 
der skulle bistå amtskommunerne med at 
udføre forskellig kortlægning på basis af 
DGU 's arkiver. Endvidere va r der som 
følge af, at man i 1971 havde påvist olie i 
kommercielle mængder i Nordsøen på 
den danske sokkel, lagt op til en betyde
li g udvidelse af det geo logiske tilsyn med 
ko ncessionshavere ns virksomhed. Det 
kom efterhånden til at betyde ekspansion 
i DGU 's undergrundsafdeling . Derud
over var der fle re andre for hold som kom 
til at resultere i stærkt øget administrativt 
a rbejde på DGU. Det blev efte rh ånden 
svært for en enkelt mand at overkomme 
denne byrde . 

Ole Berthelse n, som oprindelig var 
speciali st på mosdyr (bryozoer) fra dani
entiden, hvorom han skrev sin disputats 
i 1962, var tillige særlig interesseret i 
grundvandsfo rhold og vandforsy nings
problematik, som han vedblev at arbejde 
med , sa mtid ig med sit direktionsjob. 

DG U var i 1975 blevet overført til mil
jøministeriet , og de tte samt en stor perso-

DGU ' s LEDELSE GENNEM ÅRENE 41 

Hilmar Ødum (1900-1975) blev knyttet 
til DGU allerede det første år , han var 
student. Efter at have taget magisterkon
ferens var han kun et par år om at er
hverve doktorgraden . Ødums stillings
karriere forløb med lignende hurtighed. 
Allerede da han var 38 år, blev han 
DGU's direktør , men lod sig pensione re 
som 65 årig. Til trods for mange års sva
gelighed allerede inden dette tidspunkt , 
gjorde han fortsat en stor arbejdsindsats 
på naturvidenskabernes område , bl.a . i 
nogle år efter pensionen som formand for 
Naturfredningsrådet. 
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Ole Berthelsen, der ses herover, var di
rektør for DGU i 18 år. Under ham ind
traf instituttets største ekspansion, der 
kom til at betyde en stor forøgelse af 
både arbejdsopgaver, personale og ydre 
faciliteter. Selv trak Ole Berthelsen sig 
tilbage fra direktørstolen i 1983, men blot 
for at fortsætte sit eget geologiske ar
bejde i instituttets tj eneste med forøget 
styrke. 

naleudvidelse kom efterhånden til at be
tyde krav om en styrkelse af de admini
strative funktioner på instituttet, ligesom 
der var ønske om mere moderne ledelses
principper. Ole Berthelsen var ydermere 
i perioder ramt af sygdom. Under en af 
disse i efteråret 1982, blev en af de da
værende kontorchefer i miljøministeriet , 
Henning Humme/mose, konstitueret som 
direktør for DGU. Det var første gang, at 
instituttet blev ledet af en ikke-geolog, i 
dette tilfælde en jurist af uddannelse. Det 
indebar en ny ledersti l. Da Ole Berthel
sen i 1983 trak sig tilbage fra direktørpo
sten gik det af ministeriet nedsatte be
dømmelsesudvalg med til , at en ikke-geo
log blev den foretrukne efterfølger efter 
ham. 

Berthelsen har iøvrigt selv fortsat sit 
geologiske arbejde i DGU's tjeneste i en 
konsulentstilling og har kastet sig over 
bygeologi . Det første resultat heraf er 
»Geologi i Aalborgområdet«, som DGU 
udgav i 1987. 

Niels Østergaard. Chef: 
1983-1984 
Valget faldt på en af ministeriets kontor
chefer, Niels Østergaard (f. 1939). Det 
blev helt nye toner , der nu blev introdu
ceret, og hele DGU's administrative ap
parat blev fortsat moderniseret. Øster
gaard forlod imidlertid DGU allerede 
mindre end et år efter sin tiltrædelse for 
at overtage en sti lling som underdirektør 
i planstyrelsen. En af de ting, som han 
nåede at udrette bør også fremhæves, og 
det var en aktivering af DGU's informa
tionsarbejde . Østergaard tog initiativet til 
en fornyelse og forøge lse af DGU's ud
givelsesvirksom hed. 

Hans Henrik Scheibel Nielsen. 
Chef: 1984-
Efter Østergaards fratrædelse var man 
spændt på , om bedømmelsesudvalget 
dennegang ville vælge en geolog som ny 
direktør. Det blev imidlertid atter en af 
ministeriets kontorchefer , H. H. Scheibel 
Nielsen (f. 1944) , til daglig blot kaldt 
Scheibel , som fik jobbet. Han tiltrådte 
den 1. juni 1984. 

Ny direktions-struktur og 
chefgeologer 

Allerede medens Ole Berthelsen var di
rektør skete der væsentlige ændringer i 
DGU's direktion. Som følge af opgave
fordelingen på instituttet var man efter en 
strukturændring i 1978 begyndt at grup-

pere e nergiopgaverne under fælles beteg
nelsen: Undergrundsområdet. Disse op
gaver var integrerede og kunne naturligt 
samles under en overordnet enhed, der 
ski lte sig ud fra DGU's øvrige afdelinger 
og som behøvede koordination for at 
kunne være effektiv overfor statens ener
giadministration. Denne var henlagt un
der energistyrelsen i energiministeriet. 

Ti l at koordinere og lede DGU's ar
bejde i dette regie blev der oprettet en 
sti lling som chefgeolog for undergrunds
området . Den blev i januar 1981 besat 
med Arne Dinesen (f. 1930) , som havde 
været med i hele udviklingen i DGU's 
arbejde med de forskellige koncessions
havere siden 1950'erne. Han havde iøv
rigt været den DGU-geolog, som havde 
sat sig grundigst ind i den mere oliegeolo
gisk prægede del af arbejdet og deltaget i 
en række forhandlinger med først han
delsministeriet og senere energiministe
riet . Som statsgeolog for den nyoprettede 
kulbrinteafdeling fra 1977-81 havde han 
udvidet sin erfaring og indsigt i de for 
energistyrelsens kulbrintearbejde mest 
relevante områder af DG U's virksom
hed. 

Det var til at begynde med vanskeli
gere at definere nogen enhed i DGU's 
øvrige funktioner. Man fik dog samling 
på dem - dvs. de øvrige afdelinger i 1983 
da man analog med undergrundsområdet 
fik oprettet endn u en chefgeolog-sti lling. 
Indehaveren sku lle koordinere og lede 
det DGU-arbejde, som grupperede sig 
under miljøministeriet. Som chefgeolog 
for miljøområdet udnævntes Erik Stene
stad (f. 1933). Han var også en af DGU's 
egne geo loger, selvom han i nogle få år 
forud havde været chef for havbundskort
lægn ingen af råstofforekomster , hvilket 
sorterede under fredningsstyrelsen , som 
igen var en styrelse under miljøministe
riet. Ligesom Arne Dinesen var han en af 
veteranerne fra borearkivet og senere 
prækvartærafdelingen , men havde iøvrigt 
været tilknyttet planlægningsafdelingen 
siden dens oprettelse 1975, hvor han bl.a. 
havde hævdet DGU's interesser i samar
bejdet med amtskommunerne og iøvrigt 
fået god erfaring i forhandlingsteknik og 
organisation af det praktiske arbejde. 

Til støtte for DG U's direktør i ledelses
arbejdet stod nu to chefgeologer , og 
yderligere effektiv støtte var blevet ham 
til del, da man i 1980 fik oprettet en kon
torchefstilling for administrationsafdelin
gen, som man nu under et kaldte de kon
torer , der tog sig af sekretærarbejdet for 
direktøren , DGU 's regnskaber, perso
nale , o.m.m. Man kalder også undertiden 
funkt ionen for sekretariatet, hvi lket yder-



!igere hentyder til en stillingsfunktion som 
direktørens »højre hånd«. 

Den første kontorchef blev cand .jur. 
Jørgen Fredsted, som kom fra departe
mentet, men i en periode havde været 
udlånt fra levnedsmiddelstyrelsen, hvortil 
han iøvrigt i 1982 vendte tilbage som kon
torchef. Han blev erstattet af landinspek
tør Ebbe Holmboe, som helt til 1987, da 
han forlod DGU for at blive uddannelses
chef på forvaltningshøjskolen, arbejdede 
videre med at organisere omskolinger og 
videreuddannelsen af DGU's personale, 
lige fra statsgeologerne til betjentene. 
Der blev afholdt kurser på stribe, og hele 
DGU blev holdt i ørerne gennem pligt for 
hver enkelt til at udfylde timeskemaer 
med angivelse af det antal timer, ja ofte 
halve timer, man havde anvendt daglig på 
de enkelte opgaver. Timesedler og plan
lægningsskemaer indførtes den 1. juni 
1982. 

Efter Ebbe Holmboe kom der en geo
log i kontorchefstolen , idet lic.scient. 
Jens Morten Hansen nu fortsætter, hvor 
Ebbe slap. Han er kendt som en eminent 
geolog med store interesser og evner for 
organiseringen og driften af et velfunge
rende DGU. 

Tilsammen udgør direktøren , de to 
chefgeologer og kontor-(sekretariats) 
chefen DGU 's direktion, som ydermere 
har et støtteorgan i den rådgivende ko
mite. Ideen med denne konstruktion var 
dels at få oplyst hvilke opgaver, der stilles 
af de to ministerier , DGU har intimt sam
arbejde med , og dels at få en vægtning af 
opgavernes indbyrdes forhold til ministe
rierne med henblik på en prioritering. 
Der var nemlig en tydelig tendens til, at 
hvert af ministerierne ønskede løst flere 
opgaver, end DGU havde kapacitet til , 
og der måtte derfor nødvendigvis ske en 
sortering og prioritering. Fra forsknings
verdenen var der også en repræsentant i 
komiteen, samt fra DG U: direktøren , 
chefgeologerne , kontorchefen og en re
præsentant fra samarbejdsudvalget. Til 
brug for komiteen udarbejdes to gange 
om året nogle omfattende statistikker og 
rapporter over det udførte arbejde , ba
seret på de ovennævnte timesedler. Sam
tidig forelægges planlægningsskemaerne 
til godkendelse. 

Den første rådgivende komite blev 
nedsat i efteråret 1980 og kom dengang til 
at bestå af kontorchef Erling Rørdam fra 
miljøstyrelsen , kontorchef Bo Brix fra 

Den rådgivende komite vil ejier l. juli 1988 
blive erslattet af en bestyrelse, når den nyligt 
vedtagne lov om DGU lræder i kraft. 

Niels Østergaard fik kun en kort tid som 
direktør for DGU, nemlig i mindre end et 
år. Han var ikke geolog af uddannelse , 
men landinspektør. På instituttet nød 
man godt af hans administrative erfaring, 
der kom til at betyde gode fremskridt , 
bl.a. i ledelsesstrukturen. 

DG U's organisation 

Den rådgivende 
komite 
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Hans Henrik Scheibel Nielsen er DGU's 
hidtil nyeste direktør - fra 1984. Han er 
ikke geolog, men ligner en rigtig geolog. 
Til gengæld er han jurist og en dygtig 
administrator som er stærkt engageret i 
instituttets anliggender, men under et ud
præget menneskeligt image, som har 
gjort ham afholdt af alle. 

Kvartærgeologisk afd. 

Geokemisk afd . 

Geobotanisk afd. 

Chefgeolog 
- miljøgeologi 

Hydrogeologisk afd . 

Boredata afd. 

Direktør r----,-----t--------,-----, Edb og Grafisk afd . 

Chefgeolog 
Biostratigrafisk afd. 

- undergrunden 
Geofysisk afd. 

Sekretariat 
Reservoirgeologisk afd. 

Regionalgeologisk afd. 

-----------, Færø afd.,Thorshavn 
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fredningsstyrelsen, underdirektør Jacob 
Holmblad fra energistyrelsen, professor 
Henning Sørensen fra det naturvidenska
belige forsk ningsråd , hvortil så kom Ole 
Berthelsen, Jørgen Fredsted , Arne Dine
sen og næstformanden i DGU's samar
bejdsudvalg. Siden er flere personer ble
vet udskiftet med andre, og det overvejes 
for tiden at stille DGU under en besty
relse i stedet. 

Som støtte for DGU's ledelse, der om
fatter den ovennævnte direktions-kvadril
lie og alle statsgeologerne , har man insti
tuttets samarbejdsudvalg, i hvilken en li
gelig repræsentation for ledelse og for det 
øvrige personale har sæde . Det første 
møde i dette udvalg afholdtes den 20. 
november 1972. Udvalget har gennem 
årene vist sig som et meget værdifuldt 
bindeled mellem ledelsen og alle de an
satte iøv rigt. 

Ministe riel tilknytning 

Det er nævnt , at DGU fra sin start blev 
unde rlagt kultusministerie t , som i 1916 
blev spaltet i et kirkeministerium og et 
undervisningsministe rium , hvilket sidste 
derefte r blev DG U's resortministerium 
indtil 1943. 

E n morgen i dette år læste statsgeolog 
Sigurd Hansen i sin avis, at DGU med 
øjeblikkelig virkning var blevet underlagt 
ministeriet for offentlige arbejder. Det 
sagde han til direktør Ødum ved frem
mødet på DGU . Sidstnævnte havde ikke 
bemærket noget og ville ikke tro , man på 
DGU skull e læse sig til sit tilhørsforho ld i 
dagspressen. Han fik imidlertid avise n fo
revist og måtte sande, det var rigtigt. Det 
var den fra besættel sestidens forskellige 
kalamiteter berømte minister Gunnar 
Larsen, som person ligt havde ønsket 
denne overflytning til sit ministerium. 
DGU forblev under ministeriet for of
fe ntlige arbejder he lt frem til 1975 , da 
dets tilhørsforhold blev taget op til revi
sion i lyset af den voksende samfunds
inte resse for dets arbejdsområder. Det 
endte med, at DGU blev overført til mil 
jøministerie t. 

I begyndelsen blev DGU administra
tivt underlagt fredningsstyrelsen, men ef
te r en nyordning af styrelserne i mini
steriet i 1984, overførtes institutte t til en 
se lvstændig placering unde r miljøministe
ri ets departement. 

Arne Dinesen har haft al sin virksomhed 
på DGU helt fra studenterårene. Hans 
erfaringer med kulbrinteefterforskningen 
og dens samfundsmæssige aspekter er be
tydelige, hvad instituttet daglig drager 
nytte af i hans embedsfunktion som chef
geolog. 

Erik Stenestad er siden 1983 DGU's an
den chefgeolog. Han kom på instituttet 
allerede som student og har i de fleste år 
siden haft en række opgaver på både un
dergrunds- og mi ljøområdet. 



Geologerne 

De første 

De første geologer, som efter finanslo
vens vedtagelse i 1888 blev ansat ved 
DGU blev, som ventet , cand.polyt. Kri
stian Rørdam og museumsassistent K. J. 
V. Steenstrup, begge medlemmer af uni
versitetsinstituttets erfarne stab. De fik 
tildelt kortlægningsopgaverne i henholds
vis Nordsjælland og Vendsyssel. Rørdam 
fik tillige som opgave at føre »undersø
gelsens« regnskaber og var iøvrigt den af 
de to geologer, som først gik i aktiv tjene
ste, eftersom Steenstrup var på Grønland 
i sommeren 1888 og derfor ikke kom 
igang i Vendsyssel før i 1889. Lønnen for 
de to geologer var på 200 ,- kr. om måne
den , altså på årsbasis 2.400,- kr. 

K. Rørdam var født i 1860 og derfor 28 
år gammel ved ansættelsen . Han havde 
været assistent på Mineralogisk Museum 
siden 1884 og havde kemi som hovedfag. 

Rørdam gik med energi igang med kar
teringsarbejdet og havde i løbet af de før
ste 7 år allerede kortlagt ca. 2/3 af Sjæl
land. Hans forhold til kollegaerne har 
sandsynligvis ikke været alt for godt. De 
var af helt andre naturer end han selv, og 
det berettes om ham, at »han trak sig 
uvilkårligt tilbage i sig selv , når han følte 
sig ilde berørt af sine omgivelser«. Der 
synes derfor ikke at have været nogen 
tilstand af særlig åbenhed mellem ham og 
hans fagfæller. 

På DGU var Rørdam den, der førte 
den lille institutions beskedne regnskab, 
og han havde vistnok sat næsen op efter 
at blive dens leder efter Johnstrup. I 
hvert tilfælde var Rørdam blevet den, der 
i praksis skulle bestyre institutionen, ind
til der var truffet en afgørelse om leder-

Professor Johnstrup krævede af DC U's geolo
ger, at de skulle tilsende ham månedlige indbe
retninger om arbejdets gang. En prøve på K. 
Rørdams skrivelser til Hr. Professoren er gen
givet her. Rørdam meddeler glædestrålende, at 
han nu har bevist, at Arresø oprindeligt har 
været en saltvandsbugt. 
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skabet. Imidlertid blev Ussing efterfølger 
fo r Johnstrup i professo rstolen, og så 
kom Rørdams skæbne til at blive ande r
ledes. 

V. Milthers fortæller i sine erindringe r, 
at Rø rdam i sommeren 1891 da havde 
betroet ham, »med nogen bitte rhed , at 
der imellem Ussinge rne og Rørdam
merne fra længere tid tilbage havde været 
et spændt fo rhold , som stadig bestod . D et 
gav sig udslag inden fo r både kirken og 
universitetet«. Det var to gamle tonean
givende præsteslægter med fo rskellige 
teologiske opfatte lser , som der var tale 
om, og da DGU's nye ledelsesstruktur 
blev afgjo rt i 1895, følte Rørdam sig for
bigået og henførte tilsyneladende sit ne
derlag til Ussings nye magtposition. 

I mange henseender kørte Rørdam 
også sit eget løb med hensyn til sine geo
logiske arbejder. Han var først og frem
mest kemiker, og de mange kemiske ana
lyser, han bragte frem i sine afh andlinger 
vise r, hvor han lagde en stor del af væg
ten. 

Det va r fo rmodentlig på grund af sin 
skuffe lse , at Rørdam fo rlod sin stilling 
ved DGU alle rede i 1896 og gik over i det 
praktiske e rh vervsliv . Han gik dog til
bage til faget i 1903 og blev professo r i 
agrikulturkemi og jo rdbundslære ved 
Landbohøjskolen , hvo r han forbl ev til sin 
pensionering i 1930. 

Allerede i de første år af sit pro fesso rat 
skrev han en lærebog i geologi, hvor bin
det om Danmarks geologi e r karakteri
stisk ved også at indeholde talrige kemi
ske analyser af danske sedimenter. D et 
var i en lang årrække de eneste , der va r 

Kristian Rørdam (1860- 1939) kan beteg
nes som DGU 's fø rste geolog, og han var 
med fra fø rste dag i 1888 og spillede i 
nogle år en rolle som førstemanden , der 
passede D GU 's regnskaber og den dag
lige »små-administration«. Han synes 
imidlertid at have været af en anden natur 
end ko llegaerne og næppe meget på bøl
gelængde med dem. Som geo log var R ør
dam absolut dygtig, og som uddannet ke
miker lagde han især vægt på sedimenter
nes kemiske beskaffenhed og udførte et 
utal af analyser, som i talrige år var de 
eneste af sin art og derfor blev en guld
grube for senere tider . 

udfø rt af den slags , og de mange værdi
fulde analyser var udført på DGU's be
skedne kemiske laboratorium i museums
kælderen på Øster Voldgade. 

K. J. V. Steenstrup, som var den anden 
pione r på det nye D G U, va r betydeligt 
ældre end Rørdam. H an var født 1842 og 
va r blevet cand .pharm . i 1863 og havde 
været assistent ved det Mineralogiske 
Museum siden 1866. Da han som 47 årig i 
1889 blev ansat ved D GU, havde han 
alle rede længe haft e t navn som Grøn
landsforsker. Han havde omfattende in
teresser inden for en lang række fag ud
over geo logien, var kendt som en fo rtrin
lig videnskabelig samler og havde 
udprægede evner fo r naturi agttagelser. 
Det va r derfo r en begavet og dygtig 
mand , som Johnstup havde overgivet 
DGU . Systematisk kortlægningsarbejde 
lå imidlertid ikke fo r Steenstrup , så det 
fik en kedelig ende med hans ansætte lse 
ved DG U . 

Det hø rte til de karterende geologers 
pligter at afslutte arbejdet med deres 
kortbl ade inden fo r e t fas tsat åremål, som 
det var forudsa t ved DG U's oprette lse. 
A lle rede i Johnstrups tid havde det været 
vanskeligt at få de nødvendige indberet
ninger fra Steenstrup , og det blev ikke 
bedre i de følgende år. Da kommiss ionen 
fo r DGU va r etable ret blev det dens tur 
til at rykke ham fo r manuskripter og kort. 
Nu begyndte det imidlertid at sko rte på 
tålmodighed fra lede lsens side . Steen
strup meddelte optimistisk, at beskrive l
se rne til ko rtblade ne Anholt , Læsø og 
Skagen ville blive a fl eve ret inden den 31. 
december 1896 og beskrive lse rne til bla-

dene H irtshals og Frederikshavn inden 
den 30. april 1897. 

Steenstrups løfter og deres værd var 
imidlertid velkendte, og ganske rigtigt 
var det kun et pauvert materiale, kom
missionen fik af ham, da den rykkede fo r 
manuskript igen i januar 1897. I trykt 
til stand fy ldte Steenstrups materiale kun 
7 sider , og så overdrog kom missionen 
Steenstrups assiste nt , Axel Jessen, at ud
arbejde beskrivelsen til kortbladene 
Læsø og A nholt , medens han selv fik 
yde rligere en fri st med de øvrige beskri
ve lser til udgangen af april. 

Steenstrup blev imidle rtid meget fo r
tø rnet over , at Jessen blev overdraget de 
nævnte beskrivelser og ville ikke give 
ham materialet herti l. Kommissionen 
fas tholdt imidlertid sin beslutning, og den 
10. feb ruar vedtog de n på et møde at få 
en samtale med Steenstrup . Den fa ndt 
sted dagen efter , den 11. feb ruar 1897. 

Selveste »generalen«, le Maire , ledsa
get af V . Pingel, indfandt sig på Steen
stru ps arbejdsværelse og spurgte ham , 
om han havde efte rko mmet den givne or
dre og udleveret materi alet til Jessen. 
He rtil svarede Steenstrup: »Nej«. Til 
gengæld for det kl are svar , meddelte le 
Maire ham, at man så herved måtte med
de le ham afsked og pålægge ham at af
leve re a ll e de ko rt , dagbøge r og samlin
ger , han havde fra sin tid ved DG U . E fter 
et måske sent opstået sagn, var le Maire 
mødt op til denne eksekution iført uni
fo rm og sabel. 

I værelset ved siden af Steenstrup sad 
V . Milthers og hørte »detonationerne« . I 
sine erindringe r nævner han, at »det fo r
løb ikke lydløst for mig, hvis værelse var 
ved siden af retterstedet. Skældsordene 
va r Steenstrups: om og til Pinge l, den 
elendige »Dilettant«, og om hvad han 
se lv - modsat Rø rdam - gjorde fo r at 
vejlede sine assistenter«. 

Steenstrup følte denne afskedigelse 
som en stor forure tte lse, og i en nekro
log over ham be re ttes det , at han »ud
bredte sig senere ved a lle mulige Lejlig
heder over , hvordan han va r bleven 
»smidt ud« - det kan her i Parentes be
mærkes , at man altid fik de n gy ldne Le
veregel af ham, at man aldrig skulde gaa 
godvillig, men bare vente , til man blev 
smidt ud - ligesom han ogsaa beærede 
den daværende Kommissions Medle m
mer med sit døde lige Had , og holdt høj
røstede Taler over dem , baade naa r han 
va r a lene og i Selskab med andre«. 

Steenstrup var imidle rtid blevet øko no
misk uafh ængig ved arv og havde aldrig 
me re en lønnet stilling . Han fik imid lertid 
et a rbejdsværelse til råd ighed på Minera-



logisk Museum . Her kunne man »hø re 
ham på sine æld re dage«, skriver Garboe, 
»holde lange , fo rtørnede e ne taler imod 
»dumme« og »latterlige« mennesker , nå r 
han - dårligt hørende og højt enetalende, 
som han efterhånden blev - gik igennem 
museets sa le til sit være lse«. 

A ssistenter ved DGU hjemme 
og ude 

Alle rede fra 1889 havde man også sat 
kortlægninge n igang på det nordlige Fyn. 
D et blev en tredie af universite tsinstitut
te ts assistente r , de r fik denne opgave , 
nemlig »extrao rdinær assistent«, cand . 
polyt. N . V . Ussing, der , som nævnt , få 
år efter blev Johnstrups eft erfø lge r som 
professor. Man havde fra ledelsens side 
e t ønske om at sætte ind med ko rtlæg
ningen i alle de tre hovedlandsdele på en 
gang. 

T il hj ælp ved markarbejde t fik geolo
ge rne en elle r to såkaldte sommerass i
stente r. Der var næsten udelukkende tale 
om polytekniske studente r , der således 
kunne tj ene en skilling samtidig med , at 
de fik en vis uddannelse i geologisk kort
lægning. Nogle af dem fortsatte år efter 
å r som sommerassistente r og blev efter
hånde n ansat mere permanent. Det gæl
der så ledes cand .polyt. Victor Madsen , 
der var assistent hos Rørdam a ll e rede i 
1889, stud .po lyt . Axel Jessen, de r assi
sterede N . V . Ussing på Fyn fra 1889 og 
exam.po lyt. Vilh . Madsen Bølling (= V . 
Milthers) fra 1890 hos Rørdam i Nord
sjæll and . Axel Jessen flyttedes fra som
me ren 1891 til Vendsysse l hos Steenstrup 
og blev den , de r efterhånden overtog ar
bejdet her , medens V. Milthers kom til at 
fo rtsætte og afslutte det af R ørdam påbe
gyndte arbejde i Nord vestsjæll and . Mad
sen overtog efte rhånden arbejde t på 
No rd fy n, da Uss ing efte r sin professo rud
nævnelse ikke længe re a rbejdede for 
D G U. 

1 forbindel se med kort lægningen blev 
der ret hurtigt brug fo r assistance fra spe
cia liste r , som havde kendskab til forti
dens dyr og planter . D ette var nødven
digt fo r at kunne aldersbestemme de 
jo rdarte r, man stødte på under markar
bejdet , bl. a. hvis man ikke skull e komme 
til at give dem for kerte signa turer på kor
tene. Kendskabet til fo ssile r var ganske 

K.J. V. Stenstrups månedlige indberetninger til 
professor Johnstrup var ganske detaljerede. El 
eksempel på hans skildringer af arbejde1s gang 
i augus/ måned 1889 gengives her. 
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Knud Johannes Vogelius Steenstrup 
(1842-1913) va r den anden af DG U's ge
ologer fra de ts fø rste år . H an var ud
danne t som fa rmaceut (1863) og tænkte 
på at tage studentereksamen, men den 
nåede han ikke al få . Geologisk viden 
skaffede han sig som assistent ved Mi
neralogisk Museum i årene 1866-89 og 
som deltager i ikke mindre end 9 rejser til 
G rønland. Steenstrup var en autodidakt 
med mange forske ll ige interesseområder. 
Systematik og planmæssighed syntes ham 
re t fj e rnt , og det regelmæssige arbejde, 
med kontante resultate r , som ansætte lsen 
ved DGU krævede, lå ikke fo r ham . Det 
endte med hans afskedigelse fra institu
tionen i 1897. Steenstrup var imidlertid 
en meget vidende geolog, som tillige var 
en fremragende iagttager og samler. 
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Niels Viggo Ussing (1864-1911) var kun i 
en kort periode knyttet til DGU og arbej
dede da fortrinsvis på de fynske kort
blade. Han var uddannet som cand . po
lyt. (1886) og videreuddannede sig i mi
neralogi og petrografi i Tyskland og 

Sverige i de følgende to år, hvorefter han 
kom til DGU i 1889. Allerede i 1890 blev 
han docent i mineralogi og geologi ved 
Københavns Universitet , og da Johnstrup 
døde , blev han hans efterfølger som pro
fessor i 1895. Ussing frigjorde sig fra 
DGU ved kommissionens udnævnelse 
samme år. Derimod betød DGU's tilste
deværelse i Mineralogisk Museums kæl
der endnu i mange år , at Ussing gang på 
gang måtte tage stilling til disse relatio
ner. Han var usædvanlig omhyggelig og 
havde en udpræget ordenssans . Derti l var 
han højt begavet. Hans klare og velgen
nemtænkte skrivelser og afhandlinger er 
mønsterværdige frembringelser , men selv 
om han udadtil beherskede sig , træder 
hans irritation og misbilligelse om mangt 
og meget i forhold til DGU ofte ganske 
klart frem mellem linierne i de skriflige 
udtalelser, han fremkom med . 
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En speciel opgave, som DG U's karterende geo
loger også havde fået pålagt under deres ar
bejde i de første år, var at besøge kirkerne og 
især undersøge døbefontene og deres stenma-

teriale, således som del bl.a. ses af denn e del af 
en månedlig indberetning til professor John
strup fra N. V. Ussing under arbejde! på Nord
fyn i 1889. 

naturligt ikke polyteknikkernes stærke 
side, men der var hjælp at hente fra uni
versitetsuddannede . 

Af særlig betydning var studiet af de 
mange skaller af muslinger og snegle i 
havaflejringerne , som dækkede store are
aler af de områder , man var i gang med at 
kortlægge . Her fik man fra 1889 assi
stance af zoologen , dr. phil. C. G. Johs. 
Petersen, som allerede i en årrække 
havde beskæftiget sig med disse ting . 
Imidlertid blev det klart , at en mere per
manent medarbejder på dette særlige og 
ganske omfattende arbejdsområde var 
ønskelig, og her fik man i 1899 en ny 
assistent i den da nybagte magister i zoo
logi , V . Nordmann, som dermed tiltrådte 
sin lange karriere inden for DG U's regie . 

Af ikke mindre værdi for den geologi
ske undersøge lse blev også hurtigt studiet 
af mosernes forskellige tørvelag og andre 
aflejringer med deres indhold af plantere
ster , der sku lle gøre det muligt at be
stemme både alder og udviklingstrin af de 
foreliggende forekomster. Hertil fandt 
man allerede i 1896 den unge magister i 
botanik , N. Hartz, som kom til at yde en 
værdifuld pionerindsats på dette område i 
de 17 år , han var ansat ved DGU. 

Han afsluttede sit studium i 1895, men 
havde allerede som student deltaget i 
flere rejser til Grønland og indsam let 
planteforsteninger, hvorom han skrev be
tydningsfulde afhandlinger. Det var na
turligvis Danmarks kvartærflora, som 
skulle være Hartz' arbejdsområde, og det 
blev det også. Han undersøgte dog også 
vor brunkulsflora , som den forelå den
gang, men ellers lagde han hovedinter
essen i planteresterne i de interglaciale og 
senglaciale aflejringer og mindre i de 
postglaciale lags flora . Det skulle blive 
hans efterfølgers sag, især med indførel
sen af pollenanalysen , som Hartz ikke 
kom til at anvende. 

N. Hartz spillede en stor rolle i de t 
kammeratlige samvær på DGU , og de 
ældre af DGU's geologer kunne fortælle 
levende træk fra de tte samvær, hvoraf 
især e t par enkelte blev overleveret gen
nem Nordmanns beretninger og her skal 
gengives i DGU's tidligere regnskabsfø
rer, N . C. Nielsens , udformning : 

»V. Nordmann har ved en bestemt lej
lighed udtalt , at han - Nordmann - havde 
et forfærdeligt mas med at få skrevet 
Hartz ' doktordi sputats. 

Hartz havde som alle andre - og som vi 
har det den dag i dag - sin »lommemad« 
med hjemmefra , og hertil kogte han hver 
dag selv et æg i en porcelænsskål på et af 
laboratorie rne. Men det var mærkeligt , 
for li gegyldigt hvor kort eller hvor lang 



tid han kogte sit æg, så blev det altid 
stenhårdt. Nå, omsider opdagede han , at 
en spøgefu gl havde kogt æggene i fo r
vejen. Da man imidlertid elskede at drille 
Hartz, måtte man naturligvis finde på no
get nyt. En dag, da Hartz igen skulle 
koge et æg , hørte man pludselig et fo r
færdeligt vræl fra laborato rie t , og han 
kom fa rende ind til Axel Jessen og råbte , 
at »der var noget i vejen med va ndet«. 
Jessen gik med ind i laboratorie t fo r at se 
på porce lænsskålen og ægget. Alt stod i et 
brus; ægget så fa rligt ud og va r alde les 
uspise ligt. Velvillige sjæle havde kommet 
sa ltsy re i vandet . 

Som mosegeolog havde Hartz mange 
genvordigheder. Han var af den gamle 
skole og regnede ikke med »poll en og 
den slags nymodens narrestrege r«. Men 
han va r rigti g i sit es , når han kunne få lov 
til at arbejde direkte i en tørvegrav. Om 
en af di sse genvordigheder skal he r for
tælles . 

Hartz skull e engang undersøge en in
te rglacial mose ved Høllund Søgå rd . Han 
va r samme n med en person ved navn 
Holger Pete rsen , som det ikke har været 
muligt at identifi cere nærmere , men må
ske har det været gå rdens ejer. E n dag, 
da man vendte tilbage til mosen eft er fro
kost , sagde Ho lger Petersen til tørvea r
bejderne: »Nå , i dag skulle vi ge rne finde 
nogle oldsager«, og Hartz, der altid var 
højt oppe efte r en god frokost , lovede 
100,- kr. fo r den første oldsag, de r blev 
fundet. Det har formentlig været under 
fø rste ve rdenskrig, så 100,- kr. var 
mange penge. Pludse lig kastede en af ar
bejderne en sto r klump tø rvejord op til 
overfl aden , og den anden arbejder sagde : 
»Hov, der e r en sten i den klump«. Hartz 
undersøgte fors igtigt klumpen og fandt til 
sin store overraskelse en stenøkse. Han 
berettede selv senere , »at han kastede sig 
på en hest , red til nærmeste te legrafsta
ti on og te legrafe rede til Nation almuseet: 
» l nterglacia le redskaber fundet ved Hø l
lund Søgård - ko m straks«. D et var noget 
af en se nsa tio n , og den første, de r an
kom, va r e tnografen Thomas Thomas
sen, som også beskæfti gede sig med a rkæ
o logi, senere ko m forskelli ge arkæologer 
og til sidst hans stormægtighed , direktø
re n fo r Natio nalmuseet , Sophus Mi.ill e r . 

De/le billede vises ofte som lysbillede i fo r
bindelse med his10rien om Hart z og den fa
møse stenøkse, som meget apropos f remkom 
fra en interglacial tørvem ose, dagen ef ter at han 
ha vde udlovet en dusør på 100,- k r. til finderen 
af et sådant fund. Øksen er den »originale«. 
Nærmere om tildragelsen kan læses i teksten. 

Axel Jessen, som imidlertid havde op
daget , at de t var en sleben ø kse, hentede 
Sophus Mi.ille r på stationen for at forbe
rede ham på ehocket. Direktøren blev 
rasende og vill e stra ks rejse hj em, men 
Axe l Jessen overta lte ham til at tage med 
ud til mosen og »snakke lidt med H artz«. 
Det va r a ltså en ganske a lmindelig sten
økse fra jættestue tid , og da Sophus 
Mi.ille r så øksen , ålede han Hartz og 
sagde: »D e skulle ikke give Dem af med 
a rkæologi, når De ikke kender et så al
mindeligt redskab fra D anmarks oldtid«. 
Stakkel s Hartz var frygtelig slukøret , 
men havde dog mod til at replice re: »Ja-
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Nikolaj Eeg Kruse Hartz (1867-1937) 
var en af DGU's ret farverige geologer. 
H an blev magister i botanik i 1895 og dr. 
phil. i 1909. Til DGU kom han i 1896 og 
tog sin afsked fra institutte t i 1913. Som 
uddanne t botaniker kom Hartz ti l at blive 
D G U's fø rste mosegeolog og var som så
dan en højt estimeret pioner. 

men øksen er jo fundet i den interglaciale 
mose , hvo rdan kan det forkl a res?«. Så 
forl øb Sophus Mi.iller sig , ide t han er
klærede , at det var et falskneri , og at 
a rbejderne havde puttet øksen i tørve
klumpen af hensyn til dusøren. Men ar
bejde rne bandede og svor ved alle he lge
ner , at det var løgn , og at ø ksen havde 
ligget i den opgravede klump . H o lger Pe
te rsen måtte lægge sig imellem og fo rlige 
parte rne, og V . No rdmann ha r senere ud
talt : »I hver fa ld er det sikkert nok, at 
øksen sad i tØrveklumpen , men det e r 
s'gu lige så sikkert , at den aldeles ikke var 
interglaeia l, fo r den var min salighed så 
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Karl Anders Axel Gronwall (1869-1944) 
var skånning og født i Ystad . Sin uddan
nelse fik han i Lund. Fra universitetet her 
blev han fil.lic . i 1895 . To år efter blev 
han fil.dr. - også i Lund . Da var han 
allerede i mellemtiden, i 1896, blevet as
sistent ved Mineralogisk Museum i Kø
benhavn . I 1898 kom han til DGU på en 
særbevilling, og i 1904 fik han ministeriel 
udnævnelse til palæontolog ved DGU. 
Her blev han til 1910 og var derefter 
svensk statsgeolog til 1917, da han blev 
professor i geologi ved Lunds Universi
tet. 

godt menneskebehandlet , som noget kan 
være, og det var som sagt en økse fra 
yngre stenalder, den almindeligste økse i 
jættestuetid . Når man tænker på prisen , 
må det derfor siges at være en af Dan
marks relativt dyreste oldsager«. Øksen 
blev da også vidt berømt«. 

Hartz fratrådte sin stilling ved DGU i 
1913. Årsagen til dette skridt synes at 
have været den, at han var blevet pro
kurist i sin broders forretning (Standard 
Mønsterforretning på Strøget) og i 1919 
blev han meddirektør i den , idet den da 
var blevet omdannet til et aktieselskab. 
Desuden var Hartz lærer i geologi ved 
Statens Lærerhøjskole fra 1899 til 1919 og 
senere igen fra 1931 til sin død i 1937. Det 
berettes om ham, at han kunne være 
stærkt grebet af sit emne og præstere et 
meget intenst arbejde i sin tid på DGU, 
og om hans lærergerning oplyses det, at 
»hans mangesidede Kundskaber i Forbin
delse med hans stærkt personlige Indstil
ling overfor Stoffet gjorde ham til en in
citerende og meget afholdt Lærer ved 
Lærerhøjskolen«. 

Inden århundredskiftet var endnu en 
landsdel kommet i DGU's søgelys , nem
lig Bornholm, hvis geologiske forhold er 
så afvigende fra det øvrige land, at en 
undersøgelse deraf må baseres på en sær
lige geologisk expertise og metodik. 
DGU var så heldig, at der var en person 
til rådighed i 1898, og det var en svensk 
geolog, K. A. Gronwall, som var uddan
net ved universitet i Lund, hvorfra han 
blev fil.lic. i 1895 og to år senere dr. phil. 

Gronwall havde først været ansat som 
midlertidig assistent ved Mineralogisk 
Museum i København fra 1896, men der
efter var han blevet ledig i 1898, og man 
fik da skaffet en særlig bevilling til ham, 
så at han kunne tage fat på at kortlægge 
Bornholms sedimentære aflejringer , især 
de palæozoiske. Gronwall havde særlige 
forudsætninger for netop dette arbejde , 
fordi han var fortrolig med Skånes geo
logi, der ligner Bornholms i betydelig 
grad. I 1904 fik Gronwall ministeriel an
sættelse som palæontolog ved DGU, og 

K.A. Gronwall fotograferet i en karakteristisk 
attitude med mathedens afslappelse lysende ud 
af sit henslængte legeme. Stedet er sandsynlig
vis Mineralogisk Museums kælder. Med til det 
indrammede billede hører Gronwalls egenhæn
dige underskrift, der er placeret under billedet 
og som formodentlig er snuppet fra et af hans 
breve og tilpasset fotografiet. Der står: 



han blev i denne stilling til 1. april 1910, 
da han vendte tilbage til Sverige som geo
log ved Sveriges Geologiska Understik
ning for i 1917 at blive udnævnt til pro
fessor i geologi ved Lunds universitet . 

I den tid Gronwall var ved DGU , be
skæfti gede han sig ikke a len med Bo rn
holms geo logi og fik lave t forarbejdet til 
en del af kortbladet Bornholm, som V. 
Milthers også var medarbejder på , og 
som udkom i 1916 . Hans kendskab til 
Østersøområdets palæozoiske og meso
zoiske lag var til stor værdi for bestem

melsen af de mange fossilførende blokke , 
man fa ndt under karteringsarbejdet 
rundt om i landet , og som Gronwall dels 
kommenterede i kortbladsbeskrivelserne 
e ller selv skrev afhandlinger om. 

Gronwall synes at have været en hygge
lig kollega , som ofte aflagde besøg på 
DGU , når han af og til lagde turen over 
København, efter at han var flyttet til 
Lund . En af hans kollegaer ved DG U har 
senere udtalt , »at i Gronwall fik man en 
hyggelig makker«. Yderligere træk af 
hans karakteristika er gengivet af N . C. 
Nielsen : 

»Gronwall var i mange retninger en 
sjov snegl, og han satte - som så mange 
andre geologer - overordentlig stor pris 
på god mad. Han var ungkarl og spiste i 
et pensionat , hvor man til frokost fik en 
lill e varm ret. D e n holdt han så meget af, 
at han hver dag ved frokosttid styrtede 
hjem til pensionatet for at nyde »den lille 
varme«, hvorefter han glad og mæt 
vendte tilbage til DGU. Engang Gron
wall , Hartz og Nordmann foretog en un
dersøgelse i Ordrup mose , sprang Gron
wall pludselig op af udgravningen , hvor 
man arbejdede, besteg sin cykel og spur
tede ind mod byen. Hartz og Nordmann 

råbte og skreg efter ham , men uden resul
tat, indtil Hartz kom i tanker om, at det 
var »den lille varme« , han skulle hjem til. 
Gronwall blev dansk gift«. 

Poul Harder var den yngste af DGU
geologerne i museumskælderperioden . 
Han var trådt i DG U's tj eneste som »vo
lontær« i 1899, da han endnu var stud . 
polyt. , altså ulønne t , men allerede året 

efter blev han assistent ved institutionen , 
og deltog samme sommer i karteringen 
på bladene Svendborg og Fåborg. 

Harder var en ret alsidig geolog, som 
interesserede sig for både prækvartære og 
kvartære aflejringer og deres forstenin
ger . Kvartæret var næsten godkendt af 
universitetet som DGU's særlige do
mæne , og blandt Harders arbejder var 
afhandlinger både om interglaciale havaf
lejringer i Sønderjylland og israndslinie r i 
Østjylland. Om det sidste skrev han en 

værdifuld doktordisputats i 1908. Med 
hensyn til prækvartæret var han mindre 
heldig i valget af emner , dvs . afh andlin
gerne , som han skrev , var udmærkede , 
men da han i 1906 fik overdraget at be
arbejde store indsamlinger af forstenin
ger fra de oligocæne lag i en nylig etab
leret je rnbanegennemskæring ved Å rhus , 
kom han til at inte rvenere på et tids
punkt , hvor docent J. P. J. Ravn ved uni

versitetet just var i gang med at bear
bejde forsteningerne i de jyske te rtiæraf
lejringer. Ravn var dog ikke den, der 
yppede kiv , og han lod bare med en vis 
stilfærdig undren Harder arbejde ufor
styrre t videre på sit o ligocæne materiale , 
som blev publiceret i 1913. Værre gik det , 
da Harder også gik i gang med at be
arbejde endnu ældre tertiære aflejringer, 
som omkring 1920 blev truffet ved Sund
krogen, nord for Københavns Frihavn. 

Det var Mineralogisk Museum, der 
fø rst fik meddelse om dette fund , og de t 
var J. P. J. Ravn , der besøgte stedet som 
den første geolog, men de t var den unge 
stud.polyt. Alfred Rosenkrantz, som på 
museets vegne foretog indsamling af for
steninger og andet geologisk materiale og 
var gået i gang med bearbejdelsen. Han 
begyndte at publicere allerede i 1920, og i 
1922 kom Harder også med en afhandling 
om emnet. Der var i begge tilfælde tale 
om ret foreløbige ting. Ingen af dem var 
færdigbearbejdede. Der var tydeligt nok 
tale om at markere terræn. I 1923 holdt 
H arder et foredrag om forekomsten i 
Dansk Geologisk Forening, og ved den 
lejlighed bebrejdede Rosenkrantz Har
der , at han var trængt ind på det arbejds-
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Poul Harder (1878-1931) var blevet 
cand.polyt. i 1903 , men var allerede som 
stude nt trådt i DGU's tj eneste , og han 
forblev her til 1916. Det var dog siden 
1912 kun rent forme lt. Dette år b lev han 
nem lig docent i geologi ved Po lyteknisk 
Læreanstalt og fik lov at stå udenfor num
mer i en tid for at afvente en nærmere 
afklaring af aflønningsforholdene med 
hensyn til docentstillingen. Samtidig ven
tede Harder på mulighed for forfrem
melse på DGU. Docentsti llingens for
bedring kom først. H an var blevet 
dr.phil. i 1908 på e n grundig afhandling 
om den østjyske isrand linie. »Grundigt 
arbejde er gjort, men morskabslæsning er 
det jo ikke, dog det forlanges jo ikke af et 
videnskabeligt a rbejde«, skrev Nord
mann i en nekrolog over ham. 

område , han selv var i gang på. D et kom 
til en alvorlig kontrovers om prioritets
spørgsmålet med skriftlige indlæg fra 
kontrahenterne . Sympatien synes at have 
været på Rosenkrantz side. Harder ser ud 
til at have skadet sig selv ved at formul ere 
sig som han gjorde. Han anvendte bl.a. 
konsekvent udtrykket »Student Rosen
krantz« om sin modpart. I Geologisk For
ening var man e ll e rs enige om, på demo
kratisk vis , at sige »hr. « til hin anden, 
uanset livsstilling. 

D enne sag var sikkert medvirke nde til , 
at H arder efter den tid ikke følte sig så 
godt tilpas mell em kollegaerne som tid
lige re . Han me ldte sig ud af Geologisk 
Forening samme år, som fejden fandt 
sted. DGU havde han allerede forladt i 
1911 , da han dette år var blevet docent i 
geologi ved Po lyteknisk Læreanstalt , 
men han tog først sin endelige afsked fra 
institute t i 1916, da der dette år var ind
trådt en sådan forbedring i docentstillin
gens aflønningsforhold , at han kunne 
leve rimeligt af den . 

Om Harder beretter en af hans samti
dige kollegaer, at »han var i Begyndelsen 

af sin Tjeneste en livsglad og stærkt inter
esse ret ung Mand , fuld af gode Idee r 
og med Lyst til at experimc nte re«. Han 
døde i 1931 , men hans afhandling fra 
1922 om paleocænet i Sundkrogen var og 
blev hans sidste . De t mindes man om på 

DGU , når et lill e skuffedarium fyldt med 
glastuber med palæocæne muslinger og 
snegle fra Sundkrogen , alle fo rsynet med 
forskelligt farvede papirstykker af en nu 
glemt betydning, gang på gang dukker op 
som flyttegods under DGU 's geologiske 
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samlings evindelige sk iften plads. DGU 
fik nemlig til opgave at passe på H arders 
Sundkrogsmate riale. 

E n af de geologer , der blev ansat som 
assistent ved institutionen på et tidligt 
tidspunkt af dens tilværelse, nemlig al
lerede fra 1894, hører man ikke så meget 
om. Det var cand .polyt. C. Ottesen. Han 
arbejdede især som assistent for Victor 
Madsen og Ussing på de fynske kortblade 
og synes ikke selv at have været særlig 
aktiv som videnskabe lig dyrker af faget. 
Ottesen forlod da også allerede i året 
1900 sin stilling ved DGU for at indlede 
en livslang karriere som fabriksinspektør. 
Det var hans ledige assistentstilling, som 
Harder overtog samme år , medens han 
endnu var stud .polyt. Kandidat blev Har
der først i 1903. 

Det bør også nævnes, at N. V. Ussing 
ved siden af sin nytiltrådte professorger
ning i vi rkeligheden havde et bijob ved 
DGU som leder af moseundersøgelserne 
samt af de undersøgelse r, som ikke natur
ligt hørte ind under statsgeologernes , der 
først og fremmest var ledere af karterin
gen og publiceringen af deres tildelte 
kortblade. Ussing var således chef for 
Hartz, da denne tiltrådte i 1897, og han 
fratrådte sin virksomhed ved DGU samti
dig med at Hartz blev ministe rielt ansat 
den 1. april 1901. 

Ved DGU var der omkring 1902 ansat 2 
statsgeologer , nemlig Victor Madsen og 
Axe l Jessen, og 3 assistenter: V. Mil
the rs , N. Hartz og V. Nordmann. 

Der var bestemt ikke tale om nogen 
fyrstelig aflønning af nogen af dem. 

Victor Madsen var den bedst aflagte . 
Han var også medlem af kommissionen 
siden 1901 og fik årligt 3.000 ,- kr. som 
statsgeolog og yderligere 400,- kr. som 
kommissionsmedlem. Hertil kom , at han 
holdt geologiske forelæsninger på univer
sitetet og derved yderligere tj ente 600,
kr. Axel Jessen fik 2.700,- kr. om året. 
Assistenternes løn afhang af deres anci
ennitet og var derfor forskellig. V. Mil
thers fik 1.900,- kr. , Hartz l.700,- kr. og 
Nordmann måtte nøj es med 1.200,- kr. 
om året. 

Madsen kunne derfor i en ansøgning 
om forbedring af geologernes løn med 

Victor Madsen er her f otograferet ca. 1930 på 
vej til en repræsentativ funktion , hvilken vides 
ikke, men sådan forestiller man sig DG U's da 
værende direktør må have set ud, når han, som 
så ofte, skulle ud og skaffe penge til et eller 
andet geologisk fo rmål eller hjælpe en ansat 
med et studieophold. 

rette skildre deres kår som »gennemgå
ende meget tarvelige, tarveligere end de 
fleste andre statsfunktionærers. Assisten
terne fortjene mindre end de fl este 
Haandværkssvende i Kj øbenhavn (i de 
fleste Fag er Minimumslønnen fo r en 
Svend 65 a 75 Øre i Timen) , Statsgeolo
gernes Gage er mindre end den Løn , de 
mere betroede af Kontorpersonalet i pri
vate Forretninger erholder. Og dog for
langes der af Funktionærerne et Arbejde, 

der fordrer en første Rangs Uddannelse 
med Studierejser i Udlandet , et Arbejde, 
der for at staa på Højde med, hvad der 
præsteres af Udlandets geologiske Un
dersøgelser, fordrer stadige Studier og 
stadige Rejser. Ved ingen anden geolo
gisk Undersøgelse i Europa , Asien , Af
rika , Amerika og Australien bydes der 
Funktionærerne saa usle og usikre Kaar 
som i Danmark«. Victor Madsen kunne 
dokumentere sine påstande med tørre 



ta l, og pr. 1. april 1904 blev der bevilget 
beskedne lønfo rbedringer til DGU's 
funktionærer. 

Inde n en del af DGU flyttede til Gam
mel Mønt 14 i 1908 var både No rdmann 
og G rbnwall blevet ministeri e lt ansatte 
som assis tenter. Sidstnævnte blev be trag
tet som DGU 's palæonto log, og man 
brugte undertiden denne stillingsbeteg
nelse for ham offi cielt. V . Milthers va r 
endvidere i 1904 blevet udnævnt til stats
geolog. 

Da DGU lejede lokalerne i Gammel 
Mønt fl yttede ikke all e geologerne de rtil i 
1908. Victor Madsen, Axel Jessen, G rbn
wall og Harder flyttede, medens V . Mil 
thers, Hartz og Nordmann stadig holdt 
skansen i museumskælderen , omend hver 
i sin periode . 

Det står ikke kl art , om man mødtes til 
fæ ll es frokost på e t af stederne e ll e r om 
man ho ldt sig på sine respektive adresser , 
hvilke t sidste synes at have været det fo
retrukne. Der har imidle rtid været hyp
pige gensidige besøg af tj e nstlige grunde , 
og mo n ikke man som regel benyttede 
den ko rteste vej gennem Kongens Have, 
når man vel a ltid til fods skull e kontakte. 

Efte r at kommissionen var nedlagt ef
ter le Maires død synes tyngdepunktet fo r 
DG U's virke at være fo rlagt til Gammel 
Mønt. Det va r her den nye direktør , Vic
to r Madsen, havde sit hovedkvarter , men 
da DG U fra 1911 havde skullet huse en 
kalkt ra ngsafdeling inden fo r sine vægge 
og også va r gået igang med merge lunder
søgelse rne , va r pladstrangen blevet vi rke
lig akut , og fre mskaffelsen af nye lo kaler 
blevet meget nødvendig. Splittelsen i to 
fje rntliggende huse vedblev dog at bestå 
helt til 1914. 

Hartz var da blevet efte rfulgt af Knud 
Jessen som mosegeolog, og Nordmann 
va r i 1917 blevet afdelingsgeolog, da en 
ny lønnings lov fo r DGU's funk tio nærer 
var blevet ved taget . Han blev fø rst stats
geolog i 1919 . 

Som nævnt står D GU's tid i museets 
kælde retage kun i et dunkelt lys fo r efte r
tiden, hvad dagliglivet angår , og fle re af 
de dengang ansatte blev efte rhånden re t 
udvisket i mindet hos de geo loger , som 
kom til at befo lke lokalerne i Gammel 
Mønt i he le den periode , da DGU havde 
til huse her. Så meget desto tydelige re 
har de se lv markere t sig fo r efte rt iden. 

Frokostbordets generalstab 

Det var stadig kun et begrænset antal per
soner , som var ansa t ved D GU , da Victor 
Madsen efte rhånden overtog ro ret efter 
kommiss io nen. Af statsgeologer fo ruden 

Madsen selv, der også betegnedes »æld
ste statsgeolog«, var der kun tre , nemlig 
Axel Jessen , V. Milthers og - som den 
sidst udnævnte - V. Nordmann. Det øv
rige personale omfa ttede af egentlige 
DGU-ansatte : kontorass istent Anna 
Ga ll e og endnu en assis tent E ll en Louise 
Olsen, som senere giftede sig til efter
navnet Mertz. Der va r endvidere en inge
niø r H . A lbrechtse n, som udførte den 
praktiske og kemiske de l af mergel under
søgelserne, me n han hve rken var e ller 
følte sig på nogen måde som geolog. De 
øv rige, der havde deres arbejdsplads i 
DGU 's lokaler i Gammel Mønt , hørte til 
kalktrangslabora to riet , som i enhver hen
seende var noget fo r sig, men som ge
nerøst havde fået husly i lo kalerne. H er 
sad en fl ok søde piger og jonglerede med 
reagensglas under kommando af cand. 
pharm . Marie Madsen, der organisato
risk so rterede under Statens Planteavls
udva lg. Resultaterne af kalktra ngslabora
tori ets og mergellaboratori ets analyse r 
indgik i en højere enhed til benefice fo r 
V. Milthers' geo logiske overblik over 
merge lsitua tio nen. 

Skulle man nærme re ind på live t af 
denne stab af ansatte var de r ingen bedre 
mulighed e nd at være tilstede i den dag
lige frokostpause ved den fælles fo rtæring 
af de medbragte madpakker under den 
faderlige ledelse af selve Victor Madsen . 
Frokosten var nemlig ikke alene gemen 
spisning i fællesskab , det var et uformelt 
møde, hvor alskens fælles problemer blev 
bragt frem til diskussion , ofte i e lskværdig 
dril agtig fo rm. Ikke mindst Victo r Mad
sen va r en god inspi ra tionskilde . Ofte 
havde han medb ragt en geologisk afhand
ling e lle r bog , hvis indhold blev både re
fereret og kommentere t med diverse bi
drag fra de øv ri ge til stedeværende. Det 
drejede sig ofte om emner med tilkn yt
ning til D anmarks geo logi e lle r proble
mer, man va r stødt på unde r se lve arbej
det i felten om sommeren og nu skull e 
tage stilling til ved bea rbejde lsen. DG U 's 
geo loger va r levende interesse ret i deres 
fag, og de t var helt naturligt , at geo logi
ske emner stod på dagso rdenen næsten 
hve r dag. A propos »dagso rden«. E n så
dan fandtes naturligvis ikke i mode rne 
fo rstand . Frokosten va r ikke e t stift 
møde , men var en levende , fælles sam
tale, som oft e gav anledning til fo rtælling 
af anekdoter og gensidig godmodigt dril
le ri , så latteren fik frit løb. Lige så ofte 
gik den faglige diskussio n dog hårdt , med 
skrappe gensidige udtale lser , der for 
udenforståe nde nærmest må have lydt 
som ve ritable verbale slagsmål. Man va r 
bestemt ikke fag ligt enige før efte r lange 
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kampe, hvis man overhovedet blev e nige, 
me n det va r typisk fo r DGU-geo logerne , 
at når det havde rigtig videnskabelig be
tyd ning at nå et resultat , løftede man i 
fl ok. E t godt eksempel på dette va r un
dersøgelsen af de interglaciale moser i 
Midt og Vestj yll and . Da der var adskil 
lige ko ntroversie lle synspunkter om disse 
danne lse r, gik man i gang med opgaven i 
fæ ll esskab både i fe lten og ved skrivebor
det. Resultatet blev et fremrage nde ar
bejde , som blev fremlagt i en diger af
handling med Knud Jessen og V. Mil
thers som forfa tte re. 

Victo r Madsen havde en strålende 
evne som anekdotefortæller , og det må 
meget beklages, at anekdoterne ikke fin
des bevarede. De øvrige deltagere i fro
koste n var først og fremmest de øvrige 
statsgeologer og de to kvindelige ikke
geo loger frk . Galle og frk . Madsen, som 
måtte udstå mangt og meget i fo rm af 
tvetyd ige anekdoter og barske beretnin
ge r, der o fte var af et vist dras tisk tilsnit 
til »glæde« fo r damerne . Geologerne var 
rigtigt i deres es, når de t fremgik af da
me rnes ansigtsudtryk, at fo ra rge lsen 
havde nået umiskendelige højdepunkter. 
Ikke mindst frk . Madsen, der va r »mis
sionsk« kunne udstråle en stiltiende, men 
markant misbillige lse, der nok var værd 
at ofre lidt pynt på i sin anekdote . Men 
heller ikke fr k. G alle viste sig fra den 
acceptable side , når bere tningerne var fo r 
drasti ske. 

De rimod synes frk . Olsen - de n senere 
fru Mertz - som den tredie kvinde i denne 
mandsverden af have moret sig usige li gt 
over hele sceneriet og at have været ud
styre t med en vis medfødt robusthed som 
fø lge af sin slagfærdi ghed . Hertil ko m, at 
hun , der var en ung, yndig dame , som 
yde rmere var ve lbegavet og inte lligent , 
appe lle rede til en vis form fo r ridder lig
hed hos de »barske« herrer. Frk. O lsen 
va r blevet int rod uceret på DG U af kemi
keren Albrechtsen, som da boede til leje 
hos he ndes forældre og skaffede hende 
en arbejdsplads i kalktrangs labo ratoriet . 
Herfra gled hun fø rst ind i D GU 's egent
lige regie som kontormedhj ælpe r og ef
terhånden også som assistent fo r geolo
gerne, især for dr. Madsen, som havde 
opdaget hendes begave lse og evner og 
efterhånden protegerede hende ved 
mange lejligheder. Det var også Madsen, 
som arrangerede en specia luddannelse 
fo r hende , da hun havde bestået optage l
sesprøven til Polyte kni sk Læreanstalt , 
me n ikke kunne gå videre til studiet til 
naturvidenskabelig embedseksamen på 
unive rsitetet , fordi hun ikke havde stu
dente reksamen. 
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En forårsdag i maj 1904 kunne man se denne 
dekorative gruppe DGU-geologer ligge og 
kigge ned over kanten af Stevns Klint. Perso
nerne er fra venstre: V. Milthers, Axel Jessen, 
V. Nordmann, K.A. Grdnwa/1 og V. Madsen . 

Når DG U geologerne drog i felten var det både 
med hammer, spade og fotoudstyr. Her ses fem 
af dem segn.et om på stranden neden for Stevns 
Klint ved Højrup en dag i maj 1904. Forrest til 
venstre smiler Nordmann til fotografen (V. 
Milth ers). Bag ved ham i række: Harder, 
Grdnwall (tåget) , V. Madsen og til højre: Axel 
Jessen . 



Efter 1918 var DGU's geologiske stab 
fuldtalligt tilstede ved de daglige froko
ster , idet V. Milthers og Knud Jessen som 
de sidste flyttede fra museets kælder ind i 
Gammel Mønt. Herved fik fru Mertz, 
som frk . Olsen kom til at hedde , en god 
medspille r i Knud Je sen, hvis humori . ti 
ske sans var velegnet i de daglige »kon
frontationer« over madpakkerne. 

Victor Madsen forlangte, at personalet 
skulle være tilstede ved frokosten hver 
dag. Albrechtsen , der ansås for en med
arbejder, der egentlig ikke deltog i det 
geologiske arbejde , havde tilladelse til at 
gå hjem hver dag og spise på sin bopæl 
hos fru Mertz' forældre, men fru Mertz 
selv blev ikke indrømmet denne tilla
delse . 

Dette forlangende var et af de få krav 
med hensyn til daglig fremmøde på ar
bejdspladsen , som man stillede. Madsen 
selv kom i løbet af formiddagen, men gik 
altid kl. 14, og sådan var det hele hans liv . 
Foruden sin egen administrative indsats 
på DGU, havde Madsen også som direk
tør en række møder at skulle deltage i. 
Axel Jessen kom regelmæssigt ved 11.30 
tiden og spiste frokost og gik på sit væ
relse indtil kl. 16. Nordmann var mere 
flagrende , idet han havde alskens ærinder 
hist og her , på Zoologisk Museum , på 
Mineralogisk Museum osv. Fælles for alle 
geologerne var deres store interesse for 
deres fag og deres store flid . De arbej
dede lige så meget med deres geologiske 
opgaver i deres hj em som på DGU , og de 
var alle meget produktive. D ette må man 
tænke på, når man hører om deres korte, 
faste mødetid på selve instituttet. Hertil 
kommer , at de alle var bortrej st på felt
arbejde hele sommeren fra omkring 1. 
maj til omkring 1. oktober , og da var 
deres arbejdsdag meget lang , fra kl. 8 til 
kl. 18 var ikke ualmindeligt, hvortil kom 
arbejde med notater og rentegning af 
kort i kvarteret om aftenen. Om vinteren 
var der ikke alene tale om et betydeligt 

hj emmearbejde , men f.eks. Madsen og 
Nordmann ho ldt talrige populære geolo
giske foredrag rundt om i landet. De var 
nærmest landskendte og skattede for 
denne indsats, der også omfattede talrige 
populære artikler. 

De fire gamle statsgeologer 

Hvis man skulle lære disse geo loger som 
mennesker nærmere at kende , var fro
kostbordet ved DGU en god introduk
tion. 

Der var for det første den ældste efter 
Victor Madsen, nemlig Axel Jessen. Det 
var en høj, slank og rank mand med et 
lyst , alvorligt ansigt. Han var også nær
mest, hvad man kalder alvorlig, men ab
solut ikke blottet for lystighed . Derimod 
var han usigelig korrekt, og det gjaldt 
også hans tankega ng og væremåde iøv
ri gt. Nogle kaldte ham »Fine Jessen«, og 
det kom sig af, at man sagde om ham , at 
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Selv de m est afsides beliggende øer kunne al
drig vide sig fri f or besøg af DC U's personale. 
I 1923 sejlede hele fnrsamlingen til Hesselø i en 
sejlbåd. De ses her i fuld sving med at nyde de 
medbragte klemmer, opblødt m ed effektive 
drikkevarer midt i den herlige natur. Fra ven
stre: Victor Madsen , No rdmann , Knud Jessen, 
V. Milthers, f ru Mertz og f rk. A nna C alle. 

Der var ikke længere vej fra Gammel Mø111 til 
Ti voli end at man kunne nå derhen h vis lejlig
hed og trang tilbød sig. Her er charmøren 
Nordmann fotograferet i aktion i Tivoli 1917 
med to forskellige DC U damer. Til venstre er 
det frk. Olsen (a lias fru Mertz) og til højre f rk . 
Marie Madsen. Det overlades trygt til læseren 
selv at vurdere, h vordan de to damer ser på 
situationen. 
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han kun ne gå ned i den mest plørede 
lergrav , og efter i timevis at have arbejdet 
intenst dernede stige lige så sirligt på
klædt og tilsyneladende ren som fø r, op 
igen. D et var selvfølgelig overdrevent , 
men noget om det , var der nu alligevel. 
Selvfølge lig klædte Jessen sig hensigts
mæssigt på til arbejdet. 

Det er derimod sikkert , at hans geo lo
giske a rbejder var præget af stor sam
vittighedsfuldhed. Jessens beskrivelser og 
iagttagelser er til at stole på. De er korte 
og klare. Utallige af de profiler og grave, 
han ha r beskrevet lagene i, eksisterer 
ikke mere , men man kan ro ligt slå op i 
hans afh andlinger og dagbøger og være 
sikker på at få korrekt in fo rmation . 
Alene dette fo rhold giver Axel ] essens 
arbejdsindsats en særlig stor værdi , som 
altid vil blive stående. 

Han var ikke de fa ntasifulde teori ers 
mand og ej hell er syntesernes . Muligv is 
har det stødt matematikeren i ham at lave 
noget , der var fo r lidt eksakt. Det er der
fo r påfa ldende, at han tidligt i sin geologi
ske karriere interresserede sig for niveau
fo randringer i det sen- og postglaciale 
tidsrum . Disse problemer va r iøvrigt sær
ligt aktuelle i Jessens arbejde i Vendsys
se l, hvo r han tidligt overtog arbejdet med 
kortlægningen efter K. J. V . Steenstrup. 

Det er imidlertid derudover ikke alene 
en lang række fortrinlige bearbejdelser af 
geologiske kortblade med tilhørende be
skrivelse r , som Jessen vil huskes for , men 
endvidere også fo r en række fremragende 
opmålinger af komplicerede klinteprofi
ler , f. eks. Lønstrup Klint. 

På en vis måde var Axel Jessen en 

Axel Hans Jessen (1868-1952) var blevet 
sommerassistent ved DGU allerede i 
1889 som student. H an blev cand.polyt. i 
1890 og bortset fra kortvarig beskæfti
gelse ved Sukkerfabrikkerne og Minera
logisk Museum , samt deltagelse i en op
målingsekspedition til Grønland , altsam
men i 1890'erne, var Jessen knyttet til 
DGU indtil pensioneringen i 1938. 

modsætning til Victor Madsen , som i ud
præget grad va r livskunstner. Han re
spekterede Madsen som chefen og lod sig 
aldrig fo rlede til at benytte sig af , at de i 
sin tid havde været studiekammerater i 
mange år på den po lytekniske læreanstalt 
og iøvrigt som den eneste på DGU var 
dus med Victor Madsen. 

De n næste i række n af de gamle stats
geologer fra den tid var Vilh. Milthers. 
Han var af en helt anden mennesketype. 
Milthers var vestj yde og bar præg deraf, 
ikke mindst i sin jyske sprogtone. Han 
va r bondefødt på Ny Fastergaard i Faster, 
få kilometer nordøst for Skern i Vestj yl
land , og han hed oprindelig Madsen til 
efternavn. I de ældre DG U dokumenter 
kaldes han stedse V . Madsen Bølling, 
muligvis for ikke at fo rveksle ham med 
Victor Madsen. 

Bølling var navnet på nabosognet til 
Faster. Navnet Milthers antog han fø rst i 
1893. 

Der vides en hel del om Milthers slægt 
og om ham selv, da han selv har skrevet 
om begge . H an var ved landbruget indtil 
18 års alderen, da begge hans fo rældre 
døde. Der blev derfo r sent tale om en 
uddannelse for ham . E t ophold på Askov 
Højskole blev afgørende . Højsko lefo r
standeren, Ludvig Schrøder , fo rtalte 
ham, at der ville blive oprettet en geolo
gisk undersøgelse af Danmark , og han 
opfo rdrede ligefrem Milthers til at satse 
på at komme til at de ltage i dette arbej de. 
Vejen dertil var gennem et studium på 
Polyteknisk Læreanstalt. Det medfø rte , 
at V. Milthers begyndte at studere til 
cand.po lyt . i 1888, netop den sommer , 

DGU blev oprette t. Milthers var grundt
vigsk orienteret og en søgende ånd med 
visse poetiske anlæg. Derfor tilfredss til
lede det ham at fo rtsætte en vis ti lknyt
ning til højskolebevægelsen, og han var 
f.eks. igennem 18 år en meget virksom 
fo rmand for Københavns Højskolefore
ning. 

Som polytekn isk studerende var han på 
udkik efter et job som sommerassistent 
ved D G U 's kortlægningsa rbejder. Det 
var som rege l kun æld re studerende , som 
Johnstrup tog i betragtning, så da Mil
thers a ll erede i 1890, før han havde taget 
1. del, hørte om et opslag om sommeras
sistenter , og tog de n dristighed at spørge 
Johnstrup om sine muligheder , regnede 
han ikke med nogen chancer det år. Men 
Milthers havde si ne forbindelser iorden. 
Han havde nemlig året før fo rlovet sig 
med en datter af Sofus Høgsbro, som tid
ligere havde været højskoleforstander i 
Rødding , men nu var en kendt rigsdags
mand og statsrevisor. Høgsbro lagde et 
ord ind for Milthers hos Johnstrup , så 
Mil thers allerede blev taget i betragtning 
i 1890 som sommerassistent , og det havde 
iøvrigt maget sig så , a t de r kun var en til 
foruden ham, der kunne komme i reel 
betragtning. 

V. Milthers blev cand .polyt . i 1894 som 
29-årig og blev heltidsansat som assistent 
ved DG U i 1895, og i 1904 udnævntes han 
til statsgeolog. Han var begyndt som assi
stent hos K. Rørdam i 1890 og havde ham 
som fo resat lige til 1896. Efter et studie
ophold hos den be rømte G . de Geer i 
Stockholm i vintere n 1900--Dl begyndte 
V. Milthers for alvor sit eget selvstændige 
arbejde for DGU , og det blev af stor 
betydning fo r institutionen og fo r opfa t
telsen af D anmarks geologiske udvikling i 
det hele taget . Mest betydning havde nok 
hans arbejde med ledeblokkene , men 
også hans fo rtolkninge r af landskabsud
viklingen og isafsmeltningen i forskellige 
dele af landet blev kl assiske og i mange år 
fre mad den opfattelse , som blev doceret i 
landets skoler og andre læreanstalter. V. 
Milthers va r en mand , der grublede me
get over tingene , før han fremsatte en 
teori . E n af hans fø rste assistenter, Knud 
Jessen, skriver om ham , at det »fo r Mil
thers synes at have været et inte ll ektuelt 
behov gennem kraftig, måske til tider 
stædig opposition at søge det fore lig
gende problem belyst , og fo r hans altid 
spørgende sind var det geologiske ar
bejde som sprængladt med problemer«. 

Det havde vist været svært at få koll e
gerne i den danske geo logiske verden til 
at acceptere den førs te afh andling om de 
skandinaviske ledeblokke i 1909. Man 



havde bestemt, at bogen skulle »refe re
res« på et møde i Dansk Geologisk For
ening, men Milthers meddelte , at han øn
skede at udeblive fra mødet . Der var 
åbenbart ikke tale om, at forfatteren selv 
skulle fremlægge sin bog. En eller anden 
mystisk hensigt lå bag, og foreninge ns 
formand var dengang Poul Harder, der 
endnu var ansat på DGU. Det sårede 
Milthers meget og gav åbenbart anled
ning til en ret alvorlig kontrovers med 
Poul Harder. Der blev holdt et forligs
møde hos »generalen« le Maire , som ud
talte: »Man skal bygge sin fj ende en gyl
den bro«, men der blev ikke noget forlig. 
Milthers synes at være flyttet med DGU 
til Gammel Mønt allerede i 1908, men nu 
- i 1909 - flyttede han tilbage til museets 
kælder. Han skriver ikke selv meget om 
denne episode i sine erindringsbøger, 
men antyder det ovennævnte og fortæl
ler , at sagen gik ham på nerverne. Han 
flyttede først tilbage til Gammel Mønt 
igen i 1917. 

Milthers holdt talrige foredrag og var 
ofte leder af ekskursioner, hvor han be
skrev landskabets udvikling for delta
gerne. Diskussionerne gik ofte højt på 
disse ture. Milthers havde efterhånden 
fundet frem til at postulere forløbet af en 
lang række israndslinier rundt om i lan
det, og de var ikke alle lige tyde ligt mar
kerede i landskabet eller på de topografi
ske kort. Undertiden var de opstillede på 
grundlag af ledeblokkenes forekomster 
alene, så brugte man udtrykket »usynlig 
israndslinie«. Det var en sådan, som en 
mindre artig kollega fra et andet geolo
gisk institut hentydede til , da Milthers 
engang var kørt fast i udredningen af en 
israndslinie, som )1an var ved at demon

strere for nogle ekskursionsdeltagere. 
»Er det mon ikke en usynlig israndsli
nie?«, spurgte kollegaen , hvortil V. Mil
thers heftigt , og med jysk tonefald, sva
rede: »Du skal ikke gøre nar. Dette her 
er slet ikke så let« . 

Den fjerde af de gamle statsgeologer 
var V. Nordmann, som var den yngste af 
dem og ikke var egentlig uddannet i geo
logi. Mede ns de tre andre - Victor Mad
sen inklusive - som bekendt var cand. 
polyt'er, så var Nordmann , som nævnt , 

Vilh. Milthers var i vigeur selv i sin høje alder
dom. Her er han som 90 årig i færd med al 
studere en ledeblok, hentet frem fra stenbunken 
i baggrunden. Den lå på en mark et sted i 
Vestjylland (Sønder Lem, SØ for Ringkøbing), 
og Iransporten af den aldrende sten-entusiast 
var sket i DGU's daværende s1a1ioncar, som 
holder i baggrunden, formodentlig føn af søn
nen , statsgeolog Keld Milthers . 

magister i zoo logi, og han kom til DG U, 
fordi man havde brug for en specialist til 
at bestemme snegle- og muslingeskaller i 
de kvartære havaflejringer, som man 
kæmpede med at finde ud af alderen på 
og sammenhængen i, mange af de steder i 
landet, hvor der blev karteret. 

Nordmann var et sprællevende menne
ske med et bredt interessefelt på både det 
naturvidenskabe lige og det human istiske 
område. Han interesserede sig for kultur
historiske forhold, også i detaljerne , for 
mærkelige dyr og mennesker og for istids
geologi for blot at nævne nogle af de 
mest iøjnefaldende. Som se lskabsmand 
var Nordmann livlig og underholdende, 
med en særegen charme, og dertil dis-
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Vilhelm Milthers (1865-1962) havde i 
virkeligheden et langt navn: Poul Chri

stian Vilhelm Madsen Milthers. Han blev 
cand.polyt. i 1894 og var kommet ret sent 
igang med studierne. Allerede i 1890 var 
han bleve t sommerassistent ved DG U . 
Bortset fra en kort tid som kemiker ved 
Odense Sukkerkogeri i 1885 var han an
sat på DGU til pensioneringen i 1935, 
siden 1904 som statsgeolog. V. Milthers 
var en flittig kvartærgeolog , hvis land
skabsanalyser og syn på de glaciale fore
teelser i Danmark kom til at præge de 
almindelige forestillinger om landets geo
logi i en menneskealder. 

kussionslysten indtil det vedholdende , et 
fund for frokostteamet ved DG U. 

Særlig bemærkelsesværdigt var Nord
manns sans for kvinderne , hvadenten det 
var kalktrangslaboratoriets bararmede 
stab, kølige akademikere, kunstnerinder 
ved den kongelige ballet , professionelle 
pianistinder, e ll er - ikke mindst - middel
a lderens helgeninder med Set. Barbara i 
spidsen - artilleriets, bjergværksfolkets 
og geologernes skytshelgen. Nordmann 
hyggede sig med dem a ll e, og de levende 
fik han til at føle sig godt tilpas i hans 
selskab og til at glemme hans ydre. 

I kredsen af DG U 's geologer og andre 
ansatte satte man stor pris på ham og 
drillede ham gerne ved enhver god lejlig-
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hed. Det kunne hænde , at man selv syn
tes at være gået for vidt og besluttede at 
skåne ham, så blev Nordmann urolig. »Er 
der noget i vejen? I siger ikke noget«, va r 
hans kommentar. 

Selvom Nordmann ikke var geolog af 
fag , blev han det gennem sit arbejde. 
Han var dog først og fremmest en frem
ragende kender af både kvartærets og nu
tidens muslinger og snegle. Selv små uan
se lige fragmenter af ska ller kunne han 
hurtigt og korrekt artsbestemme. Det 
blev da også først og fremmest de lag, 
hvor sådanne ska ll er var til stede som 
f. eks. interglacialtidernes havafl ejringer, 
som havde hans interesse. De tyske geo
loger havde givet ham hædersnavnet 
»Der Eem Nordmann« på grund af hans 
betydningsfulde undersøgelser af Eem
havets fauna . 

Også alle de mange problemer vedrø
re nde istidern es aflej ringer og landskaber 
havde hans levende interesse. Legenda
risk var det kortblad, Nordmann kom til 
at stå for som statsgeolog: Fredericia bla
det. Næsten a ll e tidens danske geologer 
havde på et e ller andet tidspunkt taget en 
tørn på dette blad med Nordmann som 
lærer. Nordmann var en uforlignelig me
ster i vide nskabelig tankegang, og netop 
på dette felt har han haft stor betydning 
for især a ll e de yngre geologer. Han lærte 
dem kritik og se lvkritik og at udtrykke sig 
i et klart sprog . 

Utallige me nnesker vil huske ham for 
hans forklaringe r og ski ldringer af histori
ske tildragelser i forbindelse med fore
visning af kirke r, herregårde, ruiner osv ., 
som man besøgte i tilknytning til geo logi-

Valdemar Johan Heinrich Nordmann 
(1872-1961) kom til at sætte sit præg på 
DGU og dansk geologi i en meget lang 
årrække. Han va r blevet magister i zoo
logi i 1899 og dr. phil. i 1908. Hans før
steoptræden på DGU skete i 1899, og han 
blev fas t ansat her i 1904. Senere fulgte 
udnævnelse til afdelingsgeolog i 1917 og 
til statsgeolog i 1919 . Han blev pensio
neret i 1942. Nordmann opnåede at blive 
kendt af store kredse af befolkningen, 
ikke mindst gennem sin virksomhed som 
populær fo redragsholder og ekskursions
fører , men også gennem mange års til
knytning til hj emstavnsbevægelsen. I a lle 
situat ioner føjede Nordmann en kultur
histo risk dimension ind i sine skildringer, 
især de mundtlige. Hans eminente hu
kommelse imponerede alle , og hans liv
lige fo rtælleform var altid en oplevelse. 

ske e kskursioner. Her fik man gavn af 
hans utrolige hukommelse , fortælleevne 
og sans for mennesker. 

Nordmann holdt også livet igennem en 
mængde foredrag både om geologi og 
kulturhistorie rundt om i landet og selv 
skrev han talrige populære artikler , ofte i 
fo rbindelse med hj emstavnsstævner og 
lignende. Han var derfor kendt af store 
kredse af danskere. 

V. No rdmann og DGU's geologiske samling 
har altid hørt nært sammen. Her står han af
slappet op ad en af skuffedarierne. 

Nordmann havde ikke nogen udpræget 
sans for orden og systematik, og hans 
mange spredte gøremål fik ham til at 
fremtræde som et ret uroligt menneske . I 
virkeligheden var han også et nervøst ge
myt og dertil overmåde servil. Det er 
rammende sagt om ham, at han var alles 
tjener. Al hans store hjælpsomhed ko
stede naturligvis også meget af hans tid. 

Kortbladet Fredericia fik han kun med 
nød og næppe skrevet sammen i sin høje 
alderdom, og da foregik det med fru 
Mertz som jordemoder. 

Nordmann havde som sagt en udpræ
get videnskabelig indstilling og arbejds
måde , men i mindre grad praktisk sans . 
Derfor var der ofte noget se lvmodsigende 
i hans holdninger. Det gav sig især udtryk 
under den tyske besættelse af Danmark , 
hvor det ikke generede ham at under
holde sig hyggeligt med tyske officerer, 
når tilfældet gaves , f.eks. i en togkupe. 
Til gengæld kunne den samme Nordmann 
stå på Dybbøl Skanser og med medfø
lende bitterhed skildre danskernes neder
lag i 1864, mens tårerne løb ham ned af 
kinderne. 

For DGU var Nordmann hele livet en 
opmuntring både i det daglige og ved 
fest lige lejl igheder, også efter hans pen
sionering i 1942. Hans talrige fortællinger 
og anekdoter fik kolorit gennem hans 
hæse røst og hyppige »uhm'er«, og når 
DGU fejrede Set . Barbara - geologiens 

V. Nordmann gik det meste af sit liv med høj, 
stiv flip. Han ses her (til venstre) i samtale med 
Johs. Iversen under et besøg i Borremosen i 
Himmerland. Tidspunktet er maj 1951 i tilknyt
ning til det nordiske geologmøde. 



skytshelgeninde hvert år den 4. december 
ved en lille fest, var højdepunktet Nord
mann 's Barbara-tale, som skildrede hel

genindens levned og skæbne med et kryd
deri af ubevidste underforståetheder. 

En ny generation melder sig 

De fire statsgeologer var naturligvis ikke 
alene om at tegne geologien ved DGU. 
Der var andre , der kom til at høre til de 
toneangivende i Victor Madsens direk
tørperiode. Hartz var blevet afløst af den 
unge botaniker Knud Jessen, som i 1914 
rykkede ind i lokalerne på Gammel Mønt 
efter først at have haft sit arbejdsværelse i 
museumskælderen en årrække. Med ham 
kom et friskt pust ned over skovens kæm
per. Knud Jessen havde ikke alene en 

solid botanisk baggrund og indførte den 
moderne pollenanalyse i si ne mosegeolo
giske arbejder. Han havde tillige geolo
gisk sans og kombinerede sine vegeta
tionshistoriske analyser med geologiske 
perspektiver. 

Knud Jessen var underholdende og 
havde sans for humor. Når han under
tiden blev kaldt »Grove Jessen« var det 

kun for at have et nominelt modstykke til 
betegnelsen »Fine Jessen« (Axel Jessen) , 
for han var selv et fint menneske og en 
flot mand. Han var afdelingsgeolog, men 
nåede aldrig at blive statsgeolog, inden 
han allerede i 1931 blev udnævnt til pro
fessor i botanik ved Københavns univer
sitet og dermed forlod DGU. 

En gang i året 1915 ringede en ung 
dame på i Gammel Mønt 14 og blev mod-
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taget at Victor Madsen. Det var Ellen 
Louise Olsen, den senere fru Mertz . 
Skønt hun ikke havde nogen studenterek
samen eller planer om en geologuddan
nelse, blev hun ret hurtigt anvendt som 
assistent for geologerne og afslørede der
igennem evner for geologiens prakti ke 
side. Hun havde oprindeligt til hensigt at 
blive cand.polyt., men tog kun adgangs
eksamen, før hun af helbredsmæssige år
sager og på grund af giftermål måtte 
standse uddannelsen for en tid . Da fru 
Mertz senere ville fortsætte et studium, 
arrangerede Victor Madsen det sådan, at 
hun kunne deltage i universitetets geolog
uddannelse . Dette studium kunne den

gang ikke afsluttes med nogen embedsek
samen uden forudgående artium , og i ste
det for fagene zoologi og botanik, som 
hørte med til den normale geologuddan
nelse, havde fru Mertz jo sin polytekni
ske adgangseksamen med matematik og 
fysik . 

Engang i 1924 fik fru Mertz af Victor 
Madsen til opgave at referere en afhand
ling af den finske geolog W. Ramsay om 
senkvartære niveauforandringer i Geolo
gisk Forening. Det gjorde hun fremra
gende, og det blev indledningen til fru 
Mertz' egen indsats på udforskningen af 
niveauforandringer her i landet. 

Det helt store vendepunkt i fru Mertz 
karriere indtrådte vel egentlig allerede i 
1920, da Statsbanerne henvendte sig til 
DG U om geologisk bistand til de forbe
redende undersøgelser forud for bygnin
gen af en Lillebæltsbro. Victor Madsen så 
sig fortvivlet rundt i kredsen af statsgeo
loger, og hver enkelt slog øjnene blufær
digt ned, thi det var da en vederstyggelig 
forstyrrelse i arbejdet med den geologi
ske kortlægning og de tilhørende viden
skabelige opgaver. Madsen gav så bolden 
videre til fru Mertz, og hun greb den med 
henrykkelse . Det blev indledningen til 
hendes livslange karriere som ingeniørge
olog og geotekniker ved DGU med sam
tidig tjeneste ved først Statsbanernes geo
tekniske laboratorium og senere tillige 
også ved Geoteknisk Institut. 

V. Nordmann med hat og vat på sine gamle 
dage, da han var en af ekskursions/ederne på 
l y /landsekskursionen under det Nordiske Geo
logmøde i 1951. Her står han ved Voergård d. 
29. maj og forklarer den skønne renæssance
borgs historie for deltagerne . Hatten sidder 
skævt og vattel striuer ud af ørerne. Stiv flip og 
mørk frakke i foråret . Det er Nordmann fuld af 
lune og fortælleglæde, sådan som den nuvæ
rende ældre generation på DGU husker ham. 
(Foto: Gunnar Wennberg). 
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Victor Madsen fo rsøgte enkelte gange 
at få fru Mertz ansat som afdelingsgeo
log, men den manglende akademiske ti te l 
var stadig en hindring. Først i 1958 blev 
fru Mertz udnævnt til afdelingsgeolog. 

Madsen havde protegeret fru Mertz 
næsten lige fra hendes ankomst til DG U. 
Han havde hurtigt og kl art opdaget he n
des evne r, og som oprindelig ikke-akade
miker - og tilmed kvinde - havde hendes 
karrie re næppe haft store chancer inden 
for den akademiske geo logiske mands-

Ellen Louise Mertz og Sigurd Hansen som eks
kursionsledere for et hold hollandske geologer 
I. oktober 1948. 

Knud Jessen (1884-1973) blev på DGU 
den , der førte mosegeologien videre efter 
Hartz, da denne i 1914 forlod DGU. Det 
var Jessen, der indførte den po llensta
tistiske metode ved DGU. H an havde 
selv lært den af den svenske forsker Len
nart von Post , der havde grundlagt meto
den . Knud Jessen var nemlig blevet sendt 
på videreuddanne lse i Sverige af Victor 
Madsen. H an kom til at betyde overor
dentlig meget fo r udviklingen af kend
skabet til den danske kvartære vegeta
tio nshistorie, og han betegnes som en af 
E uropas førende vegetationshistorikere. 
I 1931 blev han professor i botanik ved 
Københavns Universitet . 

verden, hvis ikke en klog og smid ig direk
tør med stædig energi havde vedblevet at 
arbejde fo r hendes sag . 

Fru Mertz gjorde sine psyko logiske 
iagttagelse r i kredsen af geologer og 
brugte sin slagfærdige tunge og sin kvin
delighed i den daglige »kamp« mellem 
kollegaerne , hvo r hun hurtigt kom til at 
stå sig godt . 

Der var langt mellem de tidspunkter , da 
nye geologer dukkede op på DGU's 
arena . I 1918 var en helt nybagt student 
fra Herlufs holm med at karte re på Var
debladet. H an hed Hilmar Ødum og var 
et utro li g energisk ungt menneske med 
vidtspændende naturhistori ske interes
ser. Især havde planterne ikke fred for 
den ihærdige opdager af naturen. Men 
det va r geologien, han havde va lgt som 
fag, og han karterede dygtigt og deltog i 
de geologiske diskussioner med iver og 
en ofte ganske skarp , og i hvert fa ld rask, 
replik . Ødums karr iere skred hurtigt 
fremad . På institutte t var han begyndt at 
organisere et borea rkiv efte r en pra ktisk 
plan , og han blev arkivets leder i 1926 , da 
en ny vandforsynings lov havde pålagt 
den, der fik udført boringer efte r vand , at 
indberette og indse nde prøve r fra borin
ge rne til DGU . Han blev i 1938 Victor 
Madsens eft erfølge r i chefstolen. 

Lidt senere end Ødum blev en anden 
ung mand , der var begyndt som somme
rassistent , jævnligt set på DG U. Det var 
Sigurd Hansen. 

Han va r i 1920 fo r fø rste gang med på 
kortbladet Frederici a som sommerassi-

stent ogåret efter på Ri be bladet på hans 
hj emegn. D a Sigurd Hansen var blevet 
cand .mag. i naturhistori e og geografi i 
1925 var han den følgende vinter , til maj 
1926, hos den berømte professor G. de 
Geer i Stockholm og blev sat ind i dennes 
varvkronologiske system. Han fortsatte 
med disse studier i alle de issø-forekom
ste r, han kun ne overkomme at besøge i 
sit hj emland og blev do ktor på arbejds
resultaterne i 1940. Da havde Sigurd 
Hansen imidlertid allerede gennemlevet 
en karrie re inden fo r DGU og var i 1938 
blevet udnævnt til statsgeolog. 

Sin største indsats i DGU 's tj eneste 
gjorde han vel nok i karteringsa rbejdet . 
På mange måde r mindede Sigurd Hansen 
om Axel Jessen, de r havde været hans 
læremester. Han var o mhyggelig, grundig 
og punktlig. Hæderlighed var også e t af 
hans kendemærker. Selvom hans iagtta
gelser og notater i omhyggelighed sva
rede til Axel Jessens, så var han mere 
indstillet på at prøve fo rskellige fo rkla
ringsmodelle r på istidslandskaberne . Selv 
blev han senere lærer fo r mange unge 
studerende i geologi i karte ringens ædle 
kunst , og da foranledigede han næsten 
dagligt frugtbare diskussio ner om fortolk
ningen af iagttagelserne ved at stille assi
stenterne den o pgave at komme med et 
bud på deres opfattelse af forh oldene . 

Sigurd Hansen havde en stil færdig og 
venlig omgangsform . Mellem koll egaer 
kunne han i diskussioner ofte udfolde en 
sa rkastisk fo rm fo r lune , der afslø rede 
hans vestj ys ke oprindelse . 

Nye medarbejdere fi k DGU ikke hvert 
år. I 1930 dukkede en ung landbrugskan
didat op på D G U 's arena. H ans navn va r 
Werner Christensen og han var fynbo , fra 
Bra hetrolleborg-egnen. H an var uddan
net ved landbruget og havde ikke fået 
nogen videregående skoleuddannelse , 
man takket være sin begavelse og inter
esse gik han efter et årelangt ophold på 
Ko rinth Landbrugsskole i gang med stu
die t til landbrugskandidat på Landbohøj
sko le n og blev kandidat i 1929 . Werner 
Christensen havde her fået en god kemisk 
uddannelse , og det skulle senere vise sig 
at være , hvad DG U havde brug for , ikke 
mindst t il undersøgelse af grundva ndets 
beskaffe nhed rundt om i landet. Det blev 
i begyndelsen hans opgave kun at fo re
tage merge lanalyse r, forøvrigt med assi
stance af endnu en landbrugskandidat , 
som skulle få sin gerning hele sit liv på 
DGU 's kemiske laborato rium , nemlig K. 
Skousbøl Hansen, de r gjorde sin entre 1. 
oktober 1930 , et halvt å r eft er at Werner 
Chri stensen selv var tiltrådt 1. april. 

Werner Christense n kom imidlertid til 



at bearbejde en sto r mængde vandanaly
se r fra det ganske land , delvis i samar
bejde med Ødum . Der blev eft erhånden 
skabt et stort analysearkiv, som især blev 
anvendt i hydrogeologiens tj eneste . 

Imidlertid fik Werner Christensen med 
Liden også andre geoke misk opgaver, 
som han i stor udstrækning se lv va r ide
skaber og initiat ivtager til. H an vil såle
des huskes for sine årelange undersøgel
se r af myremalmsforekomster og for sine 
studier over de kemiske processer, som 
sker i de øvre jordlag under mulden. Be
grebet »den sure front« fik interesse gen
nem Werner Christensen. En særlig ane r
kendelse fik han på et tidligt tidspunkt af 
sin karriere for anvendelse n af kemi
ske undersøgelser , jordens fosfo rsyreind
ho ld , som indikation for tidligere lands
bybebygge lser. U tvivlsomt vil hans på
visning af beliggenheden og udstræknin
gen af den nedlagte landsby Stokkerup på 
E remitagesletten blive stående som klas
sisk, skønt metoden nu er afl øst af andre . 

Personligt var Werner Christensen for
uden at være et beskedent menneske til
lige en kammeratl ig og livlig medvirker i 
det geologiske team ved DG U , og det må 
heller ikke glemmes , at det i virkelighe
den var ham der skabte hele grundlaget 
fo r DG U's senere så blomstrende geoke
miske afdeling. Med beskedenhed og 
med simpelt apparatu r og små økonomi-

Da man gravede ud til anlægget af skibsværftet 
på Lindø, nordøst for Odense, f remkom der 
spændende geologiske profiler, førs t og frem
mest i moræneler med mængder af isskurede 
sten og af en m eget hård konsistens. Fru Mertz 
(i ridebukser) og Keld Milthers (i dansk som
merdragt) udtager prøver engang i efteråret 
1957. 

ske midler viste han, hvad der kunne ud
rettes af betydningsfuldt på det geokemi
ske område inden for DGU's rammer. 
We rner Christensen var blevet udnævnt 
til statsgeolog i 1960 og blev pensioneret i 
1974. 

l 1931 var en ande n ung geolog blevet 
kn yttet nærmere til DGU som assistent. 
Hans navn var S. A. A ndersen. Allerede 
som ung student havde han som så mange 
andre været sommerassistent , ne mlig i 
1922 og 1924. Nu havde han opnået at 
blive ansat som »midlertidig ass iste nt« ef
te r at være blevet magister i geologi i 1926 
og i årene derefter at have været på 
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Ellen Louise Mertz (1896- 1987) havde 
en stor del af sit li v en tredobbelt til 
værelse . Først som D G U 's medarbejde r, 
men dernæst også ved Geoteknisk Insti
tut og endvidere ved D e Danske Stats
bane rs laboratorium . D et e r det sidst
nævnte sted hun her er fo tograferet om
kring 1936 i færd med at foretage en 
tekn isk undersøgelse af en jordprøve . 
Med til fru Mertz specielle metoder hø
rer, at hun ofte smagte på jordprøverne 
fo r at bedømme deres finhedsgrad , og 
hun blev derfo r en uovertruffen mester i 
individuel bestemmelse af danske jordar
ter. Hun har smagt på tusinder af jord
prøver , og det må være et godt tegn på 
den danske jords sundbedsgrad , at da
men opnåede en alder af 91 år. 

studieophold i både Sverige og USA . SA , 
som man kaldte ham til daglig, va r en 
uh yre aktiv og inte resseret geolog, der 
især havde kastet sig over kvartærgeolo
gicn og taget en række opgaver op , som 
han fik ideerne til ved forskellige tilfæl
dige lejligheder. Der skull e såmænd ikke 
mere end f.e ks. en sejltur fr a Kalundborg 
til Århus, fo rbi klinterne på Røsnæs, til , 
fo r at han efter hj emkomsten kastede sig 
over at udrede de res geo logi på grundlag 
af ideer undfa nget under skibets forbi-

Fru Mertz arbejdede ihærdigt videre med sine 
bygeologier i mange år efter pensioneringen . 
Her er den f lit1ige dame fordybet i arbejdet med 
borejournaler i juni 1970. 
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fart. A llerede i 1932 forsva rede han sin 
do ktordisputats om Suså-områdets isaf
smeltningshisto rie, men fik en hård med
fa rt ex audi torio af Nordmann , som op
trådte med megen uforso nlig skarphed . 

Det blev indledningen til et modsæt
ningsforhold , som desværre bredte sig til 
også and re af DGU's geologer. Især 
vakte det irri tat ion hos SA 's kollegaer , at 
han i betragtelig grad va r ukrit isk over for 
sine egne ideer og fo rklaringer , og ikke 
va r særlig tilbøjelig til at lytte til andres. 
Det var noget nær det modsatte af det , 
man var vant til på DG U . 

Der er meget som tyder på, at S. A. 
Andersen ville have kunnet blive en be
tydelig forske r, hvis han havde været 
mere selvkri tisk, fo r de r var mange gode 
visioner i hans ideverden. Nu blev ko lle
gae rne i stedet for præsenteret for det ene 
chokerende synspunkt efter det andet , 
mange på et for løst gru ndlag , og det var 
for besværligt og irriterende at have med 
at gøre. 

Efte rhånden gik der også offentlighed i 
kontroverserne. Aviserne kunne berette 
fo r det måbende publikum om hede geo
logiske stridigheder , og det satte efter
hånden den danske geologverden i en vis 
fo rm for miskredit hos befolkningen, især 
da det samtidig også kom til en offentlig 
sag mellem La uge Koch og en kreds af 
danske geo loger. I begyndelsen af SA 's 
ansættelse på DG U , var Victor Madsen 
pos itiv ove r fo r ham og støttede ham som 
de andre geologer , og da man i begyndel
sen af 1930'erne planlagde at udsende en
ten e n ny udgave af Ussings bog om Dan
ma rks Geologi eller at udarbejde en helt 
ny sådan, fik SA opgaven. Det ser imid
iertid ud til , at netop denne omstændig
hed blev indledningen til SA's definitive 
kontrovers med DGU. E n af de med
virkende grunde var øjensynligt , at SA 
skulle betales for sit fo rfatterskab, og 
denne omstændighed udn yttede han til at 
få fo rskud på betalingen, men det kom 
hurtigt til at knibe stærkt med at få pen
gene tilbage, og det kneb også med at få 
manus)<ript udleveret , hvilket var en for
udsætning fo r forskuddet. Hertil kom 
endvidere, at det også var en forudsæt
ning for godkendelsen af manuskriptet , 
at det skulle gennemlæses og kommen
teres af specia li ster på de enkelte geo logi
ske tidsaldres afl ejringer. SA skulle med 
andre ord modtage kritik , og da synes det 
at være gået ga lt. SA var begyndt med de 
ældste form ationer , nemlig grundfj eldet 
på Bornholm , og på det »sad« en dame, 
der hed Karen Calli sen, som slet ikke 
brød sig om nogetsomhelst , der smagte af 
upræcision og letfærdighed , og selv var et 

I 1918 blev det fø rste skandinaviske geolog
møde afholdt i Danmark. Man var bl.a. på 
ekskursion i Limfjordsområdet. Her venter i 
fo rgrundens midte f ru Mertz sammen med an
dre deltagere på damperen til Nykøbing 
(Mors). Lige til højre fo r hende ses i baggrun
den Sophie Petersen (kendt gymnasielærer) og 

helt til højre med ryggen til: Ad. Clement. 
Begge damerne bærer kjo le med matroskrave. 

På ekskursionen i 1918 sejlede man med dam
per på Limfjorden. Til venstre ses Victor Mad
sen med ryggen til og med kasket. Til højre den 
nybagte student Hilmar Ødum med huen på. 



eksempel på punktlighed og orden. Hun 
malede SA 's manuskript over med søn
derlemmende ko mmentarer og spørgs
målstegn . I noget nær samme grad tra k
te rede docent J . P. J . R avn afsnitte t om 
de pa læozoiske lag på Bornholm. Det var 
de t grundlag , Victor Madsen sad og kræ
vede forlængst udbetalt fors kud tilbage 
på . Der kom aldrig mere manuskript til 
bogen end de afsnit som de to nævnte 
specia liste r havde gennemlæst , og det gav 
anledning til , at man tog opgaven fra SA. 

Ved besættelsen af en ledig afdelings
geologstilling i 1935 blev S. A . A ndersen 
fo rbigået til fo rde l fo r Werner Christen
sen, hvilket sårede ham . Sagen endte som 
fo respørgsel i Folketinget , hvor ministe
re n blev spurgt , hvad grunden var til , at 
en landbrugskandidat blev fo retrukket 
frem fo r en dr. phil. Svaret var ikke van
ske ligt , for DG U havde hele ti den tænkt 
sig stillingen anvendt til ledelsen af sit 

Dette billede kaldes på DGU for »gårdmanden 
og hans karl«. Person.ern.e er imidlertid S igurd 
Hansen til venstre og D G U's boremester igen.
nem mange år, Johs. Spang Nielsen. , ved en 
DG V -boring i Tøndermarsken, jun.i 1956. 

kemiske laborato rium , og hertil va r af de 
to ansøgere kun Werner Christensen kva
lificeret. 

S. A . Andersen udgav selv i 1933 en 
populær bog på Munksgårds Forl ag : »Det 
da nske Landskabs Historie . D anmarks 
Geologi i a lmenfat te lig Fremstilling«. 
Det var e n helt nyskreven bog. De afsnit , 
som svarede til de gamle manuskrip tdele , 
lignede ikke på nogen måde di sse. Kritik
kerne anbefalede publikum at læse bogen 
med kritik , men de n var iøvrigt ve lskre
vet og blev hurtigt udsolgt. SA synes dog 
at have hørt fra Karen Callisen også i 
denne omgang, fo r i et avisin te rview med 
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Sigurd Hansen kendte de geologiske fo rhold i 
det sydlige Sønderjylland som sin egen buk 
selomme og var derfor en skauet ekskursions
f ører til denne egn af landet. Her er han i færd 
med at fo rklare nogle af Dansk Geologisk For
enings m edlemmer om opbygningen af land
skabet i egnen nord fo r klinten Emmerlev Klev 
på vestkysten af Sønderjy lland nord for Højer 
cl. 7. augus1 1965. 

Geologerne kan undertiden ha ve et vis/ rod på 
deres arbejdsvære/ser. Kombination.en af løse 
papirer, bøger, sien og jord kan. give sig ejen
dom melige udslag. Sigurd Hansen var derimod 
et mønster på god, ja næsten asketisk , orden. på 
arbejdsværeIsel, som del f remgår af delle bil
lede. Del lå på 2. sal på del gamle rådhus. 

Berlingske Aftenavis den 2. august 1944 , 
da han havde udsendt 1. bind af en ny 
udgave af den nu stærkt fo røgede bog, 
kom man også ind på 1. udgaven. »Blev 
Deres Bog ikke meget stærk t kritisere t -
dengang?«, spurgte jo urn ali sten , hvo rtil 
SA svarede: »Jo-o Men det va r mest Ba
ga tell e r«. »Har De taget Hensyn til Kri 
tikke n i den nye Udgave af Deres Geo
logi?« - »Nej . Hvorfor skulde jeg dog 
det? Det var især en D ame , der var saa 
nidkær , en Dame, der altid sidder og kik
ke r i Mikroskop og ikke har nogen geolo
gisk Fantasi. Der skal nemlig Ko mbina
tions-Evne til at være Geolog , ell e rs bli
ve r det hele jo bare teoretisk Boglærdom. 
Der er - naa r jeg skal sige min Me ning -
fo r meget A matør-Væsen i dansk Geo
logi«. 

S.A . A ndersen lod sig ikke sådan slå 
ud . Da Danish A merican Prospecting Co 
havde købt undergrunds-koncessio nen af 
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R avlin i 1936, blev han efterhånden ansat 
som geolog hos dette firma og forlod 
DG U. Imidlertid standsede firmaet sine 
aktiviteter i landet som følge af 2. ver
denskrig , og SA blev afskediget. Han for
søgte at søge sine egne græsgange i bl. a. 
flere forgæves forsøg på at slå et levebrød 
op på praktisk udnyttelse af forskellige 
geologiske forekomster , men som altid 
strandede på manglende økonomisk 
grundlag. Han blev heller ikke genansat 
hos DAPCO efter krigen , for han havde 
været så letsindig at offentliggøre nogle af 
firmaets geologiske resultater i 2. udga
ven af sin Danmarks Geologi, og det til
gav man ham ikke . 

Midt i sin daglige kamp for at få noget 
at leve af, opretholdt SA dog sin begej-

Werner Christensen er den egentlige 
skaber af en geokemisk afdeling på 
DGU . Hans arbejder med grundvand
skemi , myremalm , jordbundskemi og 
meget andet er nærmest klassiske. Selv 
var han en livlig og kammeratlig med
arbejder , som på positiv måde prægede 
dagligdagen på DGU. 

string for, og lyst til , geologiske under
søgelse r, og han benyttede enhver lejlig
hed til de ltagelse i diskussioner . Han fort
satte så ledes helt til sin død i 1969 sin 
virksomhed som kriger på de geologiske 
slagmarker. 

Da Knud Jessen i 1931 blev professor i 
botanik og forlod DG U, var der ikke no
gen »kronprins« på instituttet til at tage 
arven op efter ham , men han var ikke 
se lv i tvivl om, hvem han vi lle anbefale 
udefra. Således fik DGU en halvdagsas
sistent samme år ved navn Johannes Iver
sen. Han var sønderjyde, og det kunne lige 
anes på hans talesprog. Iversen var blevet 
magister i botanik i 1930 og var således 

ikke udrustet som geolog, som Knud Jes
sen havde været det, men det blev hurtigt 
anderl edes, for i løbet af nogle få år havde 
han skabt sig et forskernavn på pollenana
lysens område, der nærmest må betegnes 
som berømmelse , og det kom til at kaste 
glans over DGU's renome. 

Iversen blev gennem sit flittige og strin
gente videnskabelige arbejde en ska
bende kraft af høj karat på det vegeta
tionshistoriske område. DGU's ledelse 
afs lørede ved flere lejligheder sin stolt
hed over at have denne forsker iblandt 
medarbejderne. Selv var Iversen beske
den og stilfærdig, men han kunne være 
ivrig og forarget på fagets vegne , hvis 
letfærdigheder lod sig høre i diskussio
nerne. Sådanne foregik nemlig også efter 
Ødums tiltrædelse som direktør ved fro
kostbordet , og Iversen havde foruden 
sine videnskabelige inte resser også 
mange kulturelle. Han blev som den før
ste af DGU's stab medlem af Videnska
bernes Selskab i 1953, og af andre æres
bevisninger kan nævnes, at han blev æres
doktor både i Uppsala og Cambridge . 

En anden betydningsfuld pollenanaly
tiker og mosegeolog, Johs . Troels- Smith , 
har i sine mindetaler over henholdsvis 
Knud Jessen og Johs. Iversen , begge taler 
trykt som nekrologer i 1973, givet en me
sterlig skildring af sine to læremestre og 
deres forskelligheder. Han sammenligner 
dem med henholdsvis et egetræ og et lin
detræ, de træer, som de især har beskræf
tiget sig med , og på så mærkelig en måde 
næsten kom til at være sindbilleder på. 
Det er fristende at citere den indledende 
side til hver af de to nekrologer og der
igennem lade læseren danne sig et billede 
af de to fremragende mænd . Vi lader 
først tankerne gå tilbage til Knud Jessen -
den »grove Jessen« og læser om egetræet 
følgende: 

»Få har vel beskæftiget sig så indgå
ende med skovens træer og deres indvan
dringshistorie i D anmark som Knud Jes
sen. Det kan derfor være nærliggende og 
fri stende at karakterisere ham i Egens -
Quercus robur's lignelse. 

Egens vækst er høj og groft skåret. I 
det tidlige forår , når de fri ske , unge , krøl
lede bl ade folder sig ud , lyser de gyldent 
rød t mod en blå himmel. 

Medens Vilh. Mil!hers (til venstre) demonsrre
rer landskabets indviklede geologiske forhold i 
Vissingbjerg området på Fyn på en af Dansk 
Geologisk Forenings ekskursioner i / 932, hjæl
per S.A. Andersen m ed at holde kortet. I bille
dets nederste højre hjørne ses V. Nordmanns 
ly11ende hoved. 



Om efteråret bliver bladenes overflade 
sø lvgrå . Selv på det unge træ er barken 
grov og sprukken på en karakteristisk 
måde. Det tager tid for Egen at etablere 
sig. Agernet er fyldt med megen næring , 
har en bunden kraft , der gør , at det kan 
spire unde r vanske lige kår. Det sikrer sig 
først med en pælerod; det tager tid, men 
derefter skyder den unge Eg hastigt til 
vejrs med lange skud , ikke blot o m for
året , men også senere ved Set. Hans tid 
og undertiden også sidst på sommeren. 
Ofte udvikles disse skud , der st ritte r ud 
til siderne , til store , næsten stammeagtige 
grene. Men bliver træet gammelt og får 
lys og luft - og Egen er det længstlevende 
træ i Danmark - så vil et væld af mindre 
grene efterhånden medføre , at kronen 
hvælver sig til en lys åben helhed , der 
gavmildt giver lys og plads for en frodig 
opvækst. Det voksne træ giver megen 
frugt i form af agern , og veddet er hårdt 
og næsten uforgængel igt. 

I skovens histo ri e efterfølger Egen de 
kortl evende pionerer: Bævreasp, Birk , 
Fyr, Ene og Hasse l, der bereder jord
bunden. Det er Egen, der udbygger og 
befæster skovens herredømme . Den be
varer sin plads i skoven, også efter at 
klimaxtræet Lind med den store skyg
gende krone har bredt sig og overtaget 
rollen som det dominerende skovtræ«. 

Derefter vender vi tilbage til Johannes 
Iversen og læser følgende om lindetræet : 

»Det va r særlig lindeskoven, der inter
esserede ham . Få har vel glædet sig over 
Lindens skønhed som han , og i eri ndrin
g<!n er de begge mærkeligt forbundne. 

Linden foretrækker den gode jord og 
kan som ung stå som en ydmyg, buet 
ra nke, tålende stærk skygge . Får den lys, 
skyder den til vejrs , bliver høj og rank og 
breder grenene harmonisk ud til siderne. 
Barken vedbliver at være fin glat , og ne
den under ligger de lange, stærke og seje 
basttaver. Løvet ho lder sig fri skt og grønt 
langt hen på sommeren, når de andre 
træe rs e r mørknet og grånet. Linden af
løse r i vegetationshistorien Egen og dan
ner i at lanti sk tid den selvfo ryngende kli
maxs kov. Den giver megen skygge, og 
kun få træer er i stand til at vokse op 
under den. Den blomstrer i sommerens 
fylde, og man kan næsten blive beruset af 
den stærke ho nningduft , der tiltrækker 
bier i mængde. Den står med sine rødder 

Geologernes adfærd har ofte vakl slor op
mærksomhed overall, hvor de færdes. Det 
præger også denne ko. Her studeres løss-af
lejringer i et profil ved Nygård, Sønderhede 
(/-lerup) under en ekskursion i maj 195 1 for det 
nordiske geologmøde. Manden med den lyse 
skjorte under koens mule er S. A. Andersen. 

dybt i den sunde , frugtbare minera lbund . 
Lindens skønhed er blevet prist fra de 

ældste tider , den var et helligt træ. De 
hj erteformede blade er i heraldiken sym
bol på den frie jordbesidder, og de t 
bløde, men seje , hvide svagt gyldne ved , 
der ikke slår revner , var i middelalderen 
fo retrukket til billedskærearbejder af fi
gurer på altertavler , deraf navnet: Lig
num Sanctum. « 

Johannes Iversen var blevet udnævnt 
til statsgeolog i 1942 og døde i denne 
sti lling i 1971. 

En af Vilh. Milthers sønner kom til at gå i 
faderens fodspor og blev geolog. Det var 
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Johannes Iversen (1904-1971) va r til
knyttet DGU i 40 år, fra 1942-71 som 
statsgeolog. H an var næsten idealbilledet 
af en god videnskabsmand: kl ar , skarp
sindig , redelig og konstruktiv . Det var 
derfor ikke tilfældigt , at Johs. Iversen 
blev en inspire rende lærer for sin genera
tion af danske vegetationshistorikere. 

Keld Milthers, som allerede i 1925 var i 
felten som stude nt og assistent hos sin 
fader på kortbladet Vissenbj erg. Han 
vendte hver sommer tilbage til de danske 
landskaber i forskellige landsdele og le
vede sig tidligt ind i landskabsformernes 
skabelseshistorie, først inspireret af sin 
fade r, men sna rt helt selvstændigt, og han 
så på foreteelserne med friske øjne. 

Ligesom sin fade r fordybede Keld 
Milthers sig i ledeblokstudier og skrev sin 
doktordisputats om dette emne . Han gik 
også på dette fagområde sine egne veje , 
og gennem rejser fik han en mængde ind
tryk , som han udn yttede til nye betragt
ningsmåder på fl e re sider af dansk istids
geo logi. 
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Keld Milthers (1907-1960) var søn af 
Vilh . Milthers og magister i geologi fra 
1932. Han kom tidligt i kontakt med 
kvartærgeologien og var første gang ude 
at kartere på Brande bladet i 1925 hos sin 
fader. Han kom hurtigt ind på studiet af 
ledeblokke ligesom faderen , og han blev 
doktor i 1943 på en undersøgelse af »Le
deblokke og Landskabsformer i Dan
mark«. Billedet her er taget i anledning af 
denne begivenhed. Keld Milthers gjorde 
en betydelig indsats på og for DGU , og 
det var et føleligt tab, at han allerede i 
1958 blev alvorligt syg og døde i 1960. 

Feltlaboratoriet i Draved Skov i Sønderjylland 
var udgangspunkt for mangeårige vegatations
historiske forskningsopgaver . Hertil vendte 
geobotanikere fra DGU's m oselaboratorium 
regelmæssigt tilbage år efter år. I dette tilfælde 
er det dog ikke nogen botaniker, som flankerer 
»Dravedhytten«, men en af DGU's kemikere, 
K. Skousbøll-Hansen, som er fotograferet d. 
//. september 1959. 

Det hændte efterhånden, at der blev arrangeret 
f est på DG U. Dertil ydede hall' en på det gamle 
rådhus en imposant ramme. H er er et udsnit af 
glade deltagere. Fra venstre: Svend Thorkild 
Andersen, Viggo Mii.nther, Meta Friis, Keld 
Milthers (med »doktorhat«), V. Nordmann og 
en ukendt person. Nordmann var fast gæst ved 
disse arrangementer og næsten altid leverandør 
af kulturel underholdning. 

Under 2. verdenskrig og i årene der
efter var Keld Milthers initiativtager og 
leder af DGU's systematiske brunkuls
eftersøgning, og han var en meget be
nyttet foredragsholder og ekskursionsfø
rer for både geologer og lægfolk. Af 
begge grupper var han notorisk højt skat
tet for sin levende fortællemåde og viden . 
Han var iøvrigt medlem af modstandsbe
vægelsen i besættelsestiden og udnyttede 
behændigt sine talrige rejser mellem 
landsdelene i sin indsats. 

På DGU nød man i det daglige hans 
hyggelige omgangsform og lune , der i 
kollegaernes kreds affødte en mængde 
morsomt fortalte anekdoter. Han var god 
til at karakterisere de personer, han 
skildrede, og når han sang »Ølhunden , 
der glammer«, Poul Henningsens herlige 
vise , var ikke et øje tørt . 

Keld Milthers blev afdelingsgeolog i 
1942 og statsgeolog i 1946. Desværre blev 
han al lerede i 1958 ramt af et alvorligt 
sygdomstilfælde, som medførte hans tid
lige død i 1960 i en alder af ca. 53 år. 

Favoritterne erobrer DGU 
I 1930'erne begyndte en ny generation af 
geologer at holde deres indtog på DG U. 
Det skete ofte på den måde , at de ældre 
geologer udså sig hve r sin favorit blandt 
de geologistuderende eller nyuddannede 
geologer. Ofte havde de fået øjnene op 
for dem , mens de havde været sommeras
sistenter . Denne protegering af udvalgte 
personer var i mange år et karakteristisk 
træk på de fleste institutioner. Der var 
ikke noget , der hed bedømmelsesudvalg , 
og udsøgningen af velegnede personer 
kunne kun finde sted på denne måde. 
Chefen indstillede de personer , han fik 
melding om , var særligt kvalificerede, til 
de ledige stillinger. D et gjaldt altså om at 
få foden inden for i sine studieår, og det 
var netop hvad der var sket med en lang 
række af DG U 's geologer , allerede i 
1920'e rne. 

I 1930'erne dukkede to studerende op , 
som Ødum pralede af at have fundet. 
Den ene var student fra Sønderborg i 
Sønderjylland og hed Theodor Sorgen
frei, den anden fra Herlufsholm og hed J. 
Troels-Smith. De var blevet studenter i 
1934 og var glødende interesseret i deres 
fag . Sorgenfrei var allerede i sin gym
nasietid sat på sporet af en tertiær fore
komst i Klintinghoved på Als med pragt
fulde fossil er af muslinger og snegle , og 
Troels-Smith havde allerede hovedet 
fuldt af stenalder og mosegeologi. De var 
begge energiske videnskabsmænd alle
rede i deres studietid , var personlige ven-



ner og havde begge tillige kulture ll e in
teresser. De havde deltaget i karteringen 
som sommerassistenter og lyttet til Nord
manns påpegning af vigtigheden af ud

øvelse af kritik og selvkritik i alle viden
skabelige spørgsmål og fremstillinger. 

J. 'J'ro els-Smith fik ret hurtigt det ande t 
ben på Nationalmuseet , hvor han skabte 
dets moselaboratorium , der senere blev 
til museets naturvidenskabelige afdeling. 
Han blev afdelin gsgeo log ved DGU i 
1944, men arbejdede den meste tid på sit 
laboratorium på Nationalmuseet og sås 
derfor mere og mere sjældent på DG U. 
Da han i 1956 var blevet udnævnt til over
inspektør for sin afdeling, var han stil
lingsmæssigt he lt løsrevet fra DGU . 

Da Ødum i 1938 var blevet direktø r så 
han sig om efter en , der kunne ove rtage 
lede lsen af borea rkivet , og han friede 
derfor til A rne Noe-Nygaard og fik ja, da 
denne just var forlegen for et mere fast 
job. Stillingen var i virkeligheden lig med 
»fast videnskabelig assi stent« og altså 
ikke afl ø nnet som en lederstilling . H an 
havde e ll ers nok af andre opgaver, da 
hans hovedinte resse lå i vulkanske bj e r
ga rte r og deres petrografi , men stillingen 
som borearkivar, som den kaldtes , lev
nede også lidt tid til petrografiske under
søge lse r. I 1940 blev han afdelingsgeolog, 
men all e rede i 1942 forlod Noe-Nygaa rd 
DG U, ide t han da var blevet udnævnt til 

professo r i mineralogi efter 0. B . Bøggild 
og således var blevet den femte i rækken 
af geo logi-professo re r her i landet. De 
fire foregående var, som bekendt , Forch
hammer, Johnstrup, Ussing og Bøggild. 
For DG U's arbejde fik Noe-Nygaard 
imidlertid ny betydning ved at starte den 
geo logiske kortlægning af Færøerne i 
1939, men først for alvor fra 1945 , og 
fortsatte med at være lederen af denne til 
1968. 

DG U havde fået andre ydre rammer 
ved fl yt ningen til det gamle rådhus i 
Charlo ttenlund , og Victor Madsen var 
blevet afløst af Ødum som dire ktør. D et 
gamle miljø var blevet historie. Arne 
Noe-Nygaard har rammende skildret dets 
sidste tid i få ord: 

-» Her gik de lyslevende omkring, den 
skare geologer , som havde skrevet mange 
af de grundlæggende afhandlinger om 
Danm arks geologi, som vi havde læst som 
skoledrenge, men måske ikke helt havde 
forstået. He r kunne man høre dr . Victor 
Madsen fortælle anekdote r fra rejse r og 
kongresser i fjern e lande og V . Milthers 
berette om folke lige oplevelser fra sin 
vestjyske hjemstavn , medens A. Jessen, 
»den fin e Jessen«, kommenterede begge 
dele , undertiden le t syrligt. Størst ind-

fl ydelse med hensyn til geologisk kultur 
udøvedes dog helt afgjort af dr. V. Nord
mann , hvis forråd af fordøjet viden om 

geologi , om hi storie, om bopladser, om 
bygningsværker og om kronede og sa l
vede hoveders skæbne til svundne tider 
var næsten uudtømme lig . E n helt særlig 
oplevelse knyttede sig til de frokostpau
se r , hvor Knud Jessen »den grove Jessen« 
og fru Mertz indled te et modsigelsesfelt
tog mod dr. Nordmann o m et eller andet 
emne, hvorom bølgerne tit gik høj t , og 
den fælles latter til sidst løste op for den 
befriende følelse af, at det hele kun var 
me nt som en spøg. Underskoven under 
de store træer bestod af Ødum og Sigurd 
Hansen , som man trygt kunne nærme sig 
om råd og dåd , og hvo r man fik hj ælp til 
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Der blev undervist i faget geologi på gymnasie
skolerne for en del år tilbage. Ødum har her 
kontaktet nogle elever fra Sønderborg stats
skole sammen med deres lærer, Lektor Otter
strøm, for at viderebringe in1eressante geologi
ske budskaber. Drengen nr. 2 fra højre hedder 
Theodor Sorgenfrei, for hvem turen fik livsbe
tydende konsekvenser. Stedet er Klintinghoved 
på Als engang i 1930'erne. 

På en af Nordisk Geologmødes ekskursioner i 
1951 demonstrerer her Theodor Sorgenfrei (til 
venstre), Keld Milthers (i midten med kortet) 
og Sigurd Hansen et jysk landskab for delta
gerne. 
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at forstå de ting , der i begyndelsen gik en 
over hovedet«. 

De nye forhold for DGU i Charlotten
lund betød i begyndelsen ikke nogen ra
dikal ændring i livsvanerne . Man mødtes 
fortsat ved frokostbordet til faglige dis
kussioner og drillerier, men de gamle 
statsgeologers tid var ved at være forbi: 
Axel Jessen blev pensioneret i 1938 og V. 
Nordmann i 1942. V. Milthers var blevet 
det allerede i 1935, før flytningen, og Vic
tor Madsen satte aldrig sine ben på det 
gamle rådhus. Han fandt det klogest at 
holde sig væk , da han kunne mærke , at 
den nye direktør foretrak at være fri for 
indblanding. De øvrige pensionister duk
kede stadig op på DG U af og til. Det 
gjaldt især Nordmann, som beholdt sit 

værelse på det gamle rådhus i flere år. 
Han kom især tilstede ved eftermiddags
kaffen, der blev indtaget i et hjørne af 
biblioteket, og her udfoldede Nordmann 
sig ofte med at fortælle anekdoter og 
kommentere tildragelser på en alt andet 
end kedelig måde . V. Milthers kom ofte i 
begyndelsen , og han havde også sine for
nøjelige bidrag at yde til underholdnin
gen. Axel Jessen indfandt sig tit på sin 
plads i tårnværelset på det gamle rådhus, 
medens han som pensionist arbejdede på 
publiceringen af Sønderborg-bladet , men 
i tiden derefter - efter 1945 - kom han 
kun yderst sjældent på et kort besøg, der 
vistnok mest gjaldt regnskabskontoret. 

De yngre statsgeologer havde en anden 
stil , men i 1944 var det stadigt noget af et 
privilegium for en student at få lov at 
spise sin madpakke i frokoststuen. Man 

»søgte« ikke selv om denne nåde , men fik 
et praj om, at man var velkommen til at 
sidde til bords , og ens chef gik da rundt til 
hver enkelt bordfælle med kandidaten og 
præsenterede denne . Så først fik man an
vist en plads . Det lod ikke til at være 
kutyme, at studenter blandede sig i den 
ophøjede debat. I hvert tilfælde lå det i 
luften , at tavshed ville være at fore
trække, men studenten kunne så i al til
bagetrukkethed nyde den lærerige dis
kussion , som de ældre snart efter kastede 
sig ud i. 

Under den senere del af 2. verdenskrig 
opholdt Ødum sig som flygtning i Sve
rige , og Sigurd Hansen var da konstitu
eret som direktør. Det blev en ret stille 
tid for DGU , når man ser bort fra en 

DG U's geologer var ofte ekskursionsførere, 
bl.a. som her for Dansk Geologisk Forening. 
Det drejede sig da om en fleredages tur på 
Bornholm , hvor Helge Gry, som på billedet, 
demonstrerede geologiske profiler. Han var i 
de år beskæftiget med al udrede sammenhæn
gen og stratigrafien i jura-lagene på øen, hvilket 
ikke tidligere var lykkedes for nogen. DG U lod 
som led i Gry's arbejde udføre en lang række 
boringer på Bornholm . Foto august 1954. 

Der blev efterhånden arrangeret skovtur for 
personalet engang om året. Traktemenret gav 
ofte anledning ri/ overraskende præstationer, 
som her, hvor Helge Gry pludseligt gav sig til ar 
spille imaginær cello, ledsager af vellignende 
11111ndlyde. Foto fra skovturen i maj 1955. 



hektisk brunkulskampagne. Kun få nye 

geologer blev ansat , men der var dog en 

ny gevinst fo r instituttet , og det var Helge 
Gry, der i 1942 fik en stilling som af

delingsgeolog, samme år som Noe-Ny

gaa rd havde forl adt insti tutionen som 

professor. Forøvrigt have.I d begge kon
kureret om professo ratet i 1942. Nu 

havde de byttet arbejdssted . G ry blev 

dog ikke borearkivar , men tog sit speciale 

som sedimentolog med til D GU og fik 

straks sit eget kortblad (Løgstør). Han 
havde fo rsvaret sin di sputats i 1936, om

handlende de danske paleocæne sedi

menters petrografi. Det var en fo r Dan

mark helt ny geologisk disciplin , som der

med blev introduceret. Gry blev udnævnt 

til statsgeolog alle rede i 1946, og han for

blev i embedet til sin pensionering i 1975. 

G ry var på færde i nogle af de geolo

gisk set mest att raktive o mråder i D an
mark : Moler fo rekomsterne ved Limfjor

den og Jura fo rekomsterne på Bornholm . 
Han opnåede betydningsfulde resultate r 

gennem sin fo rskning, bl. a. havde hans 

eminente rumlige fornemmelse og fa ntasi 
givet anledning til nye og bedre fo rtolk

ninger af dislocerede klinter og af de tek
toniske fo rhold på det sydvestlige Born

holm . 
Blandt ko ll egaerne ved D GU havde 

Gry sit eget ansigt. Man kan karakteri

sere ham som den mest akademiske af 

dem . Rent praktiske opgaver og andre 
»forstyrrelser« kunne virke irrite rende på 

ham. Ikke destomindre blev han med ti

den leder af en så praktisk orienteret af

deling som råstofafdelingen på DGU ef

ter Keld Milthers. 
Som kollega va r Gry venlig og hj ælp

som. Han havde en hæs og lavmælt 

stemme, der ikke var ve legnet til fore

dragsformål, men det gav som regel an

ledning til , at tilhørerne hørte så meget 

desto mere efte r. Der va r nemlig altid et 
værdifuldt indhold i hans fo redrag. Hvor 

meget stemmen generede ham , va r van

skeligt at bli ve klog på, for han sang 

gerne med i e t lystigt lag og kunne fl e re 

sange udenad , som han satte forsa mlin

gens høreevne på prøve ved at synge 

solo . 
G ry hørte aldersmæssigt med til den 

generation af statsgeologer, der omfat

tede Sigurd Hansen, Johs. Iversen og 
Keld Milthers. Til den lidt yngre genera

tion hørte Theodor Sorgenf rei. Han var 

Theodor Sorgenfrei (til højre) fo rklarer Sigurd 
Hansen den rette geologiske sammenhæng i 

Sophienlund teglværks grav. De1 foregik på en 
ekskursion i anledning af det nordiske geolog

møde i Københa vn maj 1951. 
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Theodor Sorgenfrei (1915- 1972) kom 

hurtigt til at sætte sit præg på dagligdagen 

på DG U . Han hø rte til dem, der ikke 

holdt sig tilbage i diskussionerne, og hans 

ide rigdo m og initiativrigdom gav, sam

men med hans le ndari sk energi, an
ledning til , at der kom fa rt i udviklingen 

af DG U som institution . 
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sønderj yde ligesom Johs. Iversen, men 
fra en landsby , Avnbøl på Sundeved , og 
søn af smeden. Der havde i nogle år af 
hans barndom været trange økonomiske 
kår i hj emmet , og det kan have med
virket til , at han tidligt udviklede en 
usædvanlig energi og gåpåmod. Sin første 
kontakt til geologien og geologerne 
havde han fået i gymnasietiden i Sønder
borg, hvo r Ødum kendte hans geologi
lærer. E fter at være kommet til Køben
havn i 1934 for at studere geologi, blev 
han hurtigt kn yttet til DGU som assistent 
hos Ødum i dennes borearkiv . Sorgenfrei 
kastede sig med begejstring over sit fag. 
Han havde allerede i gymnasietiden sam
let et stort materiale af forskellige snegle 
og muslinge r fra den ældste del af mio
cæntiden ved sammen med sin broder 
Otto at grave dem ud af Klintinghoved på 
Als, og dette materiale gav han sig til at 
tegne og bearbejde med offentliggørelse 
af en afh andling fo r øje. Dermed var han 
allerede fra starten gået i gang med et af 
sine specialer , der i mange år efter den 
fø rste afhandling førte nye studier over et 
endnu stø rre materiale af miocæne mollu
sker med sig , og som var emnet for hans 
doktordisputats i 1958 . 

Da havde Sorgenfrei imidlertid for
længst taget fat på adskilligt andet inden 
for geologien. I 1942 var han blevet af
delingsgeolog og leder af borea rkivet ef
ter Noe-N ygaard og var i fuld gang med 
at føre forske llige ideer ud i livet . Det 
lykkedes ham at skaffe penge til at an
sætte studentermedhj ælp . 

Den fø rste, han kaprede, var stud . 
mag. Ole Berthelsen , senere kom adskil
ligt fl ere til , og med tiden opbyggede So r
genfrei e t helt lille »imperium« af stude
rende i geologi, der, da de senere blev 
kandidater , fik en fast stilling i borea rki
vet. 

E n del af Sorgenfreis ideer var at an
vende den geoelektriske undersøgelses
metode i opsporingen af grundvandsfø
rende lag. D et havde han læst om i tys ke 
tidsskrifte r. Tanken, der da var ganske 
ny , fængede ham , og han helmede ikke, 
før han havde fået DGU til at anskaffe 
det første apparat. Der blev ansat inge
niør og assistenter , bl. a. geologistude
rende, til at lave feltarbejdet og rapport-

Der er altid noget rekreativt over f eldstationer 
på steder fjern t f ra »civilationen« . Det primiti ve 
dagligliv skaber f rih edsføle/se og glæde hos be
boerne, som det ses her ved DGU's station i 
Draved Skov i Sønderjylland, hvor Inger 
Brandt og Alfred Andersen slapper af fora n 
vask efaciliteterne under det boraniske fe /rar
bejde for DG U's m oselaboratorium . 

udarbejdelsen. Samtidig var Sorgenfrei 
levende optaget af den danske under
grund og efterforskningen efter kulbrin 
ter. Da koncessionshaveren (DAPCo) 
genoptog borearbejderne efter 2. ver
denskrigs ophør blev Sorgenfre i medar
bejder ved firmaet om formidd agen, og 
resten af dagen passede han med fl id sit 
DGU-job fu ldt så godt som de øvrige 
ansatte ved institutionen, der ikke havde 
noget ekstra arbejde. Han organiserede 
geologtjeneste ved boretårnene under 
boringerne. Det var geologistuderende, 
som fik sig et job på denne måde . Tjene
sten fo regik på skift. Hj emme på institut
tet blev de sat til at skrive rapport over 
boringerne og begynde på at bearbejde 
mik rofossilindholdet i boreprøverne. De 
geologistuderende, der var så heldige at 
komme med , fik en enestående lejlighed 
til at komme på nært hold af afl ejringer 
fra en række tid ligere jordperioder, som 
man ikke før havde konstateret i Dan
marks undergrund . Desuden var det 
endnu ikke blevet almindeligt at rejse til 
andre lande og se afl ejringerne i dagfore
komsterne. Krigen havde i mange år af
brudt geo logernes samkvem ove r lande
grænserne, og studerende havde naturlig
vis ikke den gang råd til udlandsrejser. 
Ved at blive sendt ud til boringe rne fik 
man lejlighed til at få stykker af jo rdlag 
og bj ergarter fra f. eks. jordens middelal
der (Mesozoikum) og oldtid (Palæozoi
kum) i hånden og gøre sig fo rtrolig med 
deres udseende , tykkelse, beliggenhed og 
fo re komst i det hele taget. Det va r en 
enestående mulighed fo r en geologisk 
student . 

So rgenfrei fo rsømte på ingen måde 
grundvandsgeologien. Som nævnt havde 

han indfø rt den geoelektriske metode, 
men han udbyggede også kontakten til 
landets brøndborere og vandværker og 
sendte studenter og andre assistenter 
rundt i landet for at lokalisere a lle kendte 
boringer efter vand med henblik på deres 
ko rtlægning. Det indsamlede materi ale 
blev anvendt til at tegne kort over lagenes 
beliggenhed og grundvandets højdefor
ho ld - en fortsættelse af det arbejde , som 
V . Milthers havde starte t på i sin ung
dom. 

Det hører med til billedet af Sorgen
frei, at han var inspirerende som chef, og 
at han gerne diskuterede geologiske pro
ble mer med sine medarbejdere uden per
sons anseelse . De blev tidligt og silde op
ildnet til »at bestill e noget«. 

Selv va r han altid fuld af energi og vir
kelyst og skelnede i virkeligheden knapt 
mellem arbejdstid og fritid . Han var ge
neralsekretær fo r den internationale geo
logkongres i 1960, hvor de no rdiske lande 
var fæ lles om værtsskabet , men hvor Kø
benhavn var værts by. Det krævede en 
særlig stor arbejdsindsats af ham, men 
netop den nære kontakt med udenland
ske koll egaer var en af hans yndede be
skæftigelser. Det gjaldt også rejse r til 
fj e rne lande. 

Sorgenfrei var livlig og venlig ind til det 
hj ertevarme. Han havde en udpræget 
sans for humor. Han delte selv menne
skene i to grupper: dem der sagde de 
morsomme ting og dem der grinede af 
dem. Han hørte til den sidste gruppe, og 
ofte har hans be fri ende latterbrøl fo r
kyndt fo rløsningen på en histori e. 

Det var et stort tab for DGU , da Sor
genfrei søgte professoratet i teknisk geo
logi ved Danmarks Tekniske Højskole i 



1961 og fik det. På grund af manglende 
lokalefaciliteter på højskolen i de første 
år, varede det imidlertid endnu et stykke 
ti d, inden Sorgenfrei korporligt fo rt rak 
fra D GU , men det var hans højrehånd i 
årene som leder af borearkivet , Ole Ber
thelsen, som var bleve t udnævnt i hans 
gamle statsgeologstilling og havde over
taget ledelsen af afdelingen . 

Statsgeologerne anskaffer 
sig videnskabelige assistenter 

E ndnu et nyt kuld af unge geologer havde 
all erede i sidste halvdel af 1940'erne in
vaderet D G U. De havde fortrinsvis grup
peret sig i moselabo ratoriet og i borea rki
vet. I den fø rstnævnte var Alfred Ander
sen og Peter lngwersen blevet ansat med 
hver deres speciale. De var begge vegeta
ti onshisto rikere med po ll enanalyse som 
redskab . Alfred Andersen havde ofte ud
gangspunkt i arkæologiske forekomster , 
og Peter lngwersen koncentrerede sig om 
brunkulsfl oraens pollen. Til gruppen i 
moselaboratoriet sluttede sig få år senere 
Inger Brandt og Harald Krog. Den fø rst
nævnte var botaniker af uddannelse og 
har især arbejdet med D raved Skov som 
forskningsområde. Den sidstnævnte var 
oprindelig uddannet som zoolog, og det 
var derfor oprinde lig pollenanalytiske da
teringer af dyrefu nd fra sen- og postglaci
altid , Krog arbejdede med . Senere blev 
det undersøiske mose r. 

En særstilling indenfor DGU kom en 
anden geolog til at indtage. Det var Viggo 
Munther. Han var den ældste af de n ge

neration af unge , som her e r tale om, og 
han har fo rtrinsvis arbejdet med basalt
lagene i såvel Vest G rønland som på Fær-

øerne, samt med geofys iske (magnetiske) 
og tektoniske undersøgelser på Born
holm , hvorom hans doktordisputa ts, som 
han indleverede til og forsvarede på År
hus Unive rsitet , i 1973 handlede. Mi.in
ther havde så ledes e t ben i G rønland og 
e t i Danmark , hvad der uforsky ldt kom til 
at genere ham i hans karriere ved D G U. 
Han udnævntes til afdelingsgeolog i 1950, 
men kom til at savne et hj emsted afde
lingsmæssigt. I 1977 lod han sig pe nsio
nere. 

I 1940'e rne nærmest strømmede det 
med geo logistude rende til borearkivet , 
men de blev fø rst fæ rdige med studierne i 
1950'erne. Foreløbig blev der ansat nogle 
geo loger , der med undtagelse af Ole 
Berthelsen, som blev fas tansat i 1947, at
ter fo rlod afde lingen ret hurtigt. 

Om Ole Berthelsen er der berettet an
detsteds, idet han fik en særlig karriere på 
DGU og blev instituttes direktø r i 1965. 

I 1947 blev også Henning Wienberg 
Rasmussen videnskabelig assistent. Han 
va r udpræget palæontolog og passede 
ikke ind i tea m'et . Den praktiske geo logi 
havde ikke hans interesse, og så snart der 
blev en mulighed fo r en stilling ved Mi
neralogisk Museum va r han ikke sen o m 

at søge den. Han fo rl od D GU alle rede i 
1949. 

Bent Søndergaard begyndte i borea rki
vet, man blev efte r få år her assistent hos 

Helge G ry og arbejdede med sedimenter , 
især grusfo rekomster. Derudove r havde 

Søndergaa rd samtidig stillinger som geo
log ved Dansk Geoteknik og ved Køben
havns Ko mmune. Hans store viden om 
geologiske for hold har altid været til 
glæde for både kollegaer og udenfo rstå
ende . Sønde rgaard blev afdelingsgeolog i 
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1964 . I sine sidste år ved DGU, fø r pen
sioneringen herfra i 1987, va r han tilknyt
tet bo redataafdelingen og sluttede såle
des i det fago mråde hvor han begyndte . 

E n tredie geo log der blev ansat ved 
bo rearkivet i 1949, var enge lsk-dansk, el
ler omvendt , og hed Peter Baadsgaard. 
Han va r uddannet i Londo n, var af dansk 
afstamning og dansk gift og lige hvad Sor
genfre i havde brug for til arbejdet med 
dybdeboringerne. Baadsgaard kendte den 
engelske geo logiske lagse ri e og havde det 
praktiske greb om undergrundsgeologien, 

som udfyldte et savn. Det blev imidlertid 
kun e t par år , DG U havde fo rnøje lsen af 
ham . A llerede i 1951 blev han ansat ved 
DAPCo og fo rl od DGU, og da G ulf O il i 
1957 opgav koncessionen fulgte han med 
dette se lskab ud i den store verden. 

A ndre afdelinge r på D GU havde også 
fået nye medarbejde re . I 195 1 va r Erik 
Heller blevet heltidsansat , og han va r be
gyndt at a rbejde i kemisk laboratorium 
so m assistent ved Werner Christensens 
myre malms-kampagne. Senere blev Hel
le r assistent hos Keld Milthers og kom 
især til at arbejde med den seneste brun
kuls-kampagne , som han efte r Keld Milt
hers sygdom og død i 1958 kom til at 
fo restå ledelsen af. Hell e r var konstitu
ere t statsgeolog 1958-1960 og fo rtsatte 
med at være geolog i råstofafde lingen, 
som »brunkulsa fdelingen« kom til at 
hedde i tiden de refte r. 

D G U havde efter 2. verdenskrig, så
snart fo rbindelsen til Færøe rne blev gen
oprette t , genoptaget den geologiske ko rt
lægning af øerne . Førstekraften va r stad ig 
A rne Noe-Nygaard , men som sin assi 
stent var han i den heldige situation at 
have en færing, der va r fo rt rolig med 
øerne som få. Det var Joannes Rasmus
sen, der blev magiste r i geologi i 1950, og 
med tiden blev de n førende i dette geolo
giske arbejde. H an blev ud nævnt til af
delingsgeolog ved D GU i 1954, men 
havde sit kon tor i Torshavn , hvor han 
med sto r energi og inspi ra tionsk ra ft blev 
e n ledende skik ke lse på det naturviden

skabelige område . I talrige år va r Joannes 
R asmussen DGU's for bindelses led med 
Færøe rne og hans store arbejdsindsats 

med Færøernes geo logi og de ns pra kti ske 
udn ytte lse kan næppe vurderes højt nok. 

De første biler, DG U anskaffede til personbrug 
i fe lten , var 2 folkevogns-busser (såkaldte »rug
brød«). To arbejds rede geologer fra mosela
bora1oriet står her fo ran det ene »rugbrød« i 
juni 1953. Del er Harald Krog i let sommerar
bejdsiklædning til vens/re og Peter Ingwersen i 
mere »to!alitært« udseende antræk til højre. 
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På selve DGU kom Joannes Rasmus
sen kun i embeds medfør , og da mærke
des suset fra den travle , men hyggelige, 
mand som en ve lgørende brise. Han blev 
udnævnt ti l statsgeo log i 1971 , og det var 
en velfortjent anerkendelse , der blev 
ham til de l, da Københavns Universitet i 
1974 tildelte ham en æresdoktorgrad : 
Doctor scientiarum honoris causa . Joan
nes Rasmussen blev pensioneret i 1980. 

På det mere hj emlige plan invaderede 
omkring 1954 en ande n ung akademiker , 
Svend Thorkild A ndersen, som var magi
ste r i botanik og var blevet pollenanalyti
ker. Han satsede på vegetationshistorien 
i den tidlige del af sidste istid , i de så
kaldte interstad iale pe rioder, hvor isen 
var smeltet bort fra områderne et par 
gange og atter vendt til bage . Svend Thor
kild Andersen disputerede på emnet i 
1961 og fortsatte iøvrigt en intens fo rsk
ningsvirksomhed i å rene derefte r med 
mange betyd ningsfu lde resul tater til
fø lge. Da Johs. Iversen døde i 1971 blev 
han sin gamle chefs efte rfølger i embedet 
som statsgeolog og leder af geobotanisk 
afdeling, som moselaborato riet var kom
met til at hedde. 

Samme år som Svend Thorkild Ander
sen var blevet he ltidsansat fik Sigurd 
Hansen en assistent på helårsbasis, A rne 
Vagn Nielsen, der de ltog i den geologiske 
kortlægning, og som efterhånden blev 
meget engage ret i naturfredningsarbejde. 
Til de t kemiske labo ratorium , der næsten 
»samlede« på landbrugskandidater , blev 
en sådan engageret i 1954, nemlig Hen
ning Kristiansen, de r her indledte den 
karrie re, som senere bragte ham i stolen 
som Werner Christensens efte rfø lger og 
chef fo r laborato riet , som også fik navne
fo ra ndring til geokemisk afdeling. 

Borearkivets studenter bliver 
voksne 

Der er her nævnt tre nye akademikere 
ansat i 1954: en botaniker, en geolog og 
en landbrugskandidat. Dette år var imid
lert id mere frugtbart fo r D G U , idet bo
rea rkivets studenterflok nu var ved at 
blive kandidater , og samme år kunne 
Lars Jørgen A ndersen og Niels Viggo Jes
sen tiltræde som hedtidsansatte . De 
havde begge været med i a rbejdet ved 
boretårnene , men blev efterhånden mere 
og mere engageret i grundvandsproble
matik . Den førstnævnte arbejdede sig ef
terhånden grundigt ind i geohydrologiens 
indviklede mysterier , og da borearki vet 
blev delt i to afdelinge r , blev Lars Jørgen 
Andersen chef fo r de n ene og udnævnt til 
statsgeolog i 1967 . N. V . Jessen , som ikke 

er i fa milie med hverken Axel e ller Knud 
Jessen, var i nogle år aktiv på geoelek
tri kkcns område, me n er iøvrigt også 
endt som chef for en afdeling. Da DGU 
stod over fo r en betydelig opgave med at 
hj ælpe amtskommunerne med bl. a . at 
kortlægge og pla nlægge deres vandres
source r, blev en ny afdeling oprettet un
der navn af planlægningsafdelingen , idet 
bl. a. DG U's borearkiv, der da hørte un
der hydrogeologisk afdeling blev fø rt ind 
under den nye afdeling. N. V. Jessen blev 
med tite l af statsgeolog leder af den nyud
skilte afdeling. 

I løbet af 1955 blev yderligere en geo
log færdig som magister i geologi. Det var 
Leif Banke Rasmussen, som stra ks fik 
fuldtidsansættelse i borearkivet , hvo r han 
ved siden af det daglige arbejde med bo
reprøver og -journa ler bearbejdede fos
sile mollusker fra de yngre miocæne af
lejringer i Danmark . Det var et arbejde, 
som lå i forlængelse af Sorgenfreis med 
de ældre miocæne foss il er. Han dispu
terede på en afh andl ing om emnet i 1966. 
Da va r han allerede året før , i 1965 , ble
vet udnævn t til statsgeolog og leder af 
prækva rtærafdelingen ( undergrundsafde
lingen) , der samtidig blev udski lt fra bo
rearkivet som selvstændig afdeling. 

Samme år, i 1955, men ca. et halvt år 
fø r sin magisterko nferens var A rne Buch 
blevet he ltidsansat i borearkivet som vi
denskabelig assistent. Han blev i årene 
1957-1959 ansat som mik ropalæontolog 

Dee var fø rst hen i ! 950'erne, at DGU arran
gerede skovture for medarbejderne - på egen 
bekostning. En af de tidligste gik til Vintrem øl
ler ved Holbæk. Her står en gruppe deltagere i 
s1ø vregn og ven ter på en geologisk forkla ring. 
Medens de fles te har ø llerne i hovede1, havde 
Keld Milth ers sin o venpå. Fra venstre ses: J . 
Troe/s-Smilh (i profil) , Erik Hel/er, Kate Han
sen, Keld Milthers, M øller-Je11se11 , Birte Fi
scher og Gunnar Larsen (m ed fuldskæg). Fo10 
maj 1955. 

ved D APCo, der i denne periode var 
ove rtage t af Standard Oil of New Jersey, 
og fl yttede til se lskabets center fo r dets 
operationer i Danmark , som var oprettet 
på Helstedgård ved Randers . Her udfør te 
Buch ene mand et pio nerarbejde med da
tering på grundlag af fora minife rer af de 
gennemborede lag i selskabets dybdebo
ringer. Da fir maet indstillede sin virk
somhed i D anmark 1959 vendte han til
bage til DGU og arbejdede her med mi
kropalæontologi helt til sin pensionering i 
1985. Buch udnævntes til afdelingsgeolog 
i 1971 og havde ved siden af sit DGU
arbejde tillige været lekto r i mikropalæ
ontologi ved Københavns Universitet i 
årene 1963-1971. 

En række andre geologer blev i de fø l
gende to år fas tere tilknyttet DGU i bore
arkivet . Det drejede sig om ialt 4, nemlig 
Birthe D inesen, som va r cand .polyt. 
(kemi) , G unnar Larsen, mag.scient . i ge
o logi, Arne D inesen, cand. mag. med ho
vedfag i geo logi og Inger Bang, ligeledes 
cand. mag. (geologi) . Birthe Dinesen ar
bejdede bl. a. med analyser og andre geo
kemiske undersøgelser i de øvre permi
ske inddampningsbj ergarter , der blev på
vist i undergrunden, f.eks. i Sønderj yl
land. Hun tog i 1963 mod e n stilling ved 
det nye institut for tekni sk geologi i 
Lundto fte . 

Gunnar Larsens særlige område var se
dimentpetrografi , især baseret på tungmi
nerale rne. Han di sputerede på en sådan, 
omfa ttende, undersøgelse af bo rekær
nerne fra en lang række oliebo ringer i 
de n danske unde rgrund i 1966 . !øvrigt 
va r Gunnar Larsen D GU's første pro
jektlede r, nemlig fo r instituttets arbejder 
i fo rbindelse med de geologiske under
søgelser af bundforholdene forud fo r pro
jekteringen af dels en Storebæltsbro 
(1963) og dels en Øresundsbro/tunnel 
(1964). Det var omfa ttende undersøgel
se r, som krævede e t betydeligt organisa
ti onstalent og koordinationsevne. DG U 
fik meget ros fo r disse arbejder , og G un
nar La rsen sø rgede tilmed fo r at de sær
ligt spændende resultater vedrø rende fo r
holde ne under Øresund mellem det geo
logisk meget ældre Skåne og det noge t 
yngre Sjæll and blev smukt publice ret 
(1968) . Mange andre geologiske opgaver 
va r gået gennem Gunnar Larsens hæn
der. Et kuriosum kan nævnes: han nyttig
gjo rde sin militærtj eneste i geologiens 
tj eneste ved at udarbejde en lærebog i 
»Terrængeologi fo r ingeniørt ropperne« 
og blev de rmed Danmarks første og ene
ste krigsgeo log. I 1967 blev han , der i 
årene 1963-67 tillige havde virket som 
rejsende lektor i geo logi ved Å rhus Uni-



versitet , Asger Berthelsens efterfølger 1 

professorstolen ved samme universitet , 

og dermed trådte han ud af DGU's regie . 

Arne Dinesen var først og fremmest mi

kropalæontolog med speciale i foramini
ferer og veg ikke tilbage for at udføre 

grundige studier af de mere vanskelige 

grupper som f.eks. de agglutinerende for
mer. !øvrigt har han med interesse , 

energi og stædig gå-på-mod kastet sig 

over en lang række både teoretiske og 
praktiske sider af undergrundsgeologien , 

især i forbindelse med kulbrinteefter

forskningen. Disse evner har DGU ikke 

været sene til at udn ytte til sin fordel ved 

at lade han avancere først til statsgeolog i 
1977 for den da nyligt oprettede kulbrin

teafdeling og ved endelig i 1981 at placere 

ham på toppen af det bjerg, som om
fattede hele undergrundsområdet , idet 

han da udnævntes til chefgeolog. 
Inger Bangs arbejdsområde er først og 

fremmest datering af de ældste tertiære 

aflejringer, især Danskekalken , ved 
hj ælp af planktoniske foraminiferer. Tid
ligere arbejdede hun også med foramini

fererne i de ældre juraaflejringer , men 

det blev snart hendes hovedinteresse at 
undersøge de tertiære. Hun var blandt 

initiativtagerne til , at DGU i 1972 søgte 

og fik det stats lige naturvidenskabelige 
forskningsråd til at installere et scanning 

elektronmikroskop på DGU , og hun har 

lige siden, tro det om man vil, benyttet 
det samme , nu unægteligt noget beda

gede instrument til sin forskning, der er 

meget afhængig af e t godt - og iøvrigt 
mere up to date - eksemplar af et sådant 

mikroskop . 
I 1961 blev yderligere tre geologer fuld

tidsansat i borearkivet. Det var Erik Ste

nestad , Fritz Lyngsie Jacobsen og Gun-

nar Jansson , og i 1964 kom Ole Bruun 

Christensen og Finn Nyhuus Kristoffer

sen. 
Erik Stenestad var også mikropalæon

tolog . Det var især foraminifererne i skri

vekridtet , der optog ham , men iøvrigt ar

bejdede han også med andre opgaver, 
bl.a . undergrunden i Københavnsområ

det i forbindelse med tunnelbaneunder

søgelserne i 1967-72 og han udgav en bog 
herom (1976). Stenestads forhandlings

evne og organisatoriske talent var en af 

årsagerne til , at DGU i 1975 ønskede at 

udnytte ham i den nyoprettede planlæg

ningsafdeling , hvor der netop skulle fo

regå en del forhandlinger mellem DGU 
og amtskommunerne på relevante tekni

ske områder. Herfra blev han imidlertid 

hente t til en kontorchefstilling for hav
bundskortlægningen af råstoffer - et kon

tor , som lå under Fredningsstyrelsen i 
miljøministe riet. Det næste store skridt i 

Stenestads karriere var udnævnelsen til 

chefgeolog for DGU's miljøområde i 
1983. 

Fritz Lyngsie Jacobsen kom til DGU 

som saltmineralog i forbindelse med 
DGU 's indsats ved kaliboringerne i Sul

drup (Himmerland), hvor han samarbej
dede med Gunnar Larsen. Han var iøv

rigt i mange år minera log ved Kryolitsel

skabet »Øresund« samtidig med, at han 

var engageret på DG U. En stor del af 

hans indsats har ligget i arbejdet med det 
meget store materi ale af borekærner, 

som DGU har overtaget fra både gamle 

og nye saltboringer. Han er idag landets 
bedste kender af sa ltminera ler og -bjer

garter. 
Gunnar Jansson arbejdede også med 

prøver og data fra dybdeboringer. Han 

forlod allerede i 1965 DG U for at hellige 
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Efter !945 blev der efterhånden ansat flere og 
flere kvinder på DGU, således at man i 1957, 
hvor billedet er taget, var i stand til al præsen
tere delle udsnit af bestanden. Fra venstre: Birte 
Fischer (kontorassistent), Rigmor Borg (teg 
ner), Ingerborg Hansen (tegner), Helle Larsen 
(assistent), Inge Bech (kontorist), Birte Holm 
(kontorassistent) og Birthe Dinesen (civilinge
niør og geokemiker). 

sig en indsats i gymnasieskolen som lærer 
i sit fag. 

Det var stadig i borearkivets regie , de 

nye geologer trængtes . Det gjaldt også i 
1964, da Ole Bruun Christensen blev an
sat. Hans særlige arbejdsområde var fos

sile muslingekrebs (ostracoder), som er 

meget anvendelige ved datering af især 

mesozoiske aflejringer. Han skrev en 

lang række afhandlinger herom . Senere 
fik han også andre interesser , bl.a. data

logi . I mange år var han tillige rejsende 
lektor i stratigrafi ved universitete t i År

hus, og han forlod DGU i 1976 for at 

tiltræde en stilling i miljøministeriet. 
Finn Nyhuus Kristoffersen, som blev 

heltidsansat på DGU samme år (1964), 

arbejdede først og fremmest med bentho

niske foraminiferer (bundformer) i de yn

gre tertiæraflejringer, men en særlig stor 
betydning for DGU har hans indsats med 

organiseringen af instituttets prøvemaga

sin været. Det drejer sig om borekær

nerne og skylleprøverne fra dybdeborin

gerne i Danmarks undergrund. Nyhuus 
har i årevis kæmpet med indre og ydre 

myndigheder for at opnå tilfredsstillende 

opbevaringsforhold for prøverne , og man 

tør roligt sige, at uden hans ideer og prak
tiske sans, kombineret med et utrætteligt 

arbejde med at nå målet , ville DGU i dag 
ikke have kunne præsentere sit prøvema

gasin så velordnet og hensigtsmæssigt 

indrettet , som det faktisk er blevet. 
Det var ganske vist især i undergrunds

afdelingen , at der var ekspansion i 

DG U's geologbestand i disse år. I 1965 

blev mag.scient. Ib Marcussen imidlertid 

fast tilknyttet almindelig geologisk afde
ling. Han er kvartærgeolog, og å ret efter 

blev cand.mag. Johs. Johansen ansat i pa
læobotanisk afdeling. Han er botaniker 
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og har udført en række videnskabelige 
undersøgelser vedrørende især Færøernes 
vegetationshistorie. 

Samme år, 1966, var undergrundsaf
delingen igen den heldige og fik hele to 
nye heltidsansatte geologer: cand.scient. 
Torben Juul Hansen og mag.scient. Olaf 
Michelsen. Den førstnævnte forlod DGU 
allerede året efter, men den sidstnævnte 
blev. Han var og er ikke alene en flittig 
forsker, der har afsluttet en lang række 
betydningsfulde undersøgelser på grund
lag af forskellige mikrofossil-grupper, så
ledes en detaljeret biostratigrafisk under
søgelse af de ældre jura aflejringer på 
grundlag af ostracoder (muslinge-krebs), 
der i 1975 skaffede ham doktorgraden. 
Han er også en meget benyttet organisa
tor og administrator i forskellige arbejds
sammenhænge på tværs af afdelingerne, 
af hvilke han selv er chef for en. Det blev 
han i 1981 for afdelingen for regionalgeo
logi og sed imentologi. 

Forskellige geologuddannelser 
Vi er nu nået så langt frem i tiden , at en 
ny betegnelse for en geologuddannelse 
havde holdt sit indtog: »cand.scient«, og 
samtidig var en af de gamle , nemlig: 
»mag.scient. « ved at forsvinde. I tiden 
efter 1966 vrimlede det frem med 
cand.scient.'er på DGU, og mange 
cand.polyt'er fandt også ansættelse . Der 
e r endnu ikke tale om historie for di sse 
mange nye geologers vedkommende, og 
er det næppe heller for alle de mange, 
som er omtalt af de foregående efter 
Helge Gry. Man kan dog måske tale om 
e n generarionsgrænse mellem de , der 
blev ansat i årene før ca. 1965 og de, der 
kom til efter, uden at året på nogen måde 
er en fast grænse. 

I tidens løb er de t forskellige typer af 
geologer, som har befolket DGU. De 
første var fortrinsvis uddannet på Poly
teknisk Læreanstalt som ingeniører -
cand.polyt'er - med hovedinteresse i det , 
man kaldte »anvendt naturvidenskab«. 
En egentlig geologuddannelse fandtes 
overhovedet ikke , hverken ved landets 
eneste universitet , det i Købe nhavn , eller 
ved »Læreanstalten«. I fagene botanik og 
zoologi kunne man før århundredskiftet 
tage magisterkonferens, dvs . uddanne sig 
til en universitetsgrad, som specielt dæk
kede et af disse fag og som egentlig kun 
gav adgang til videnskabelig udfoldelse . 
DG U fik en sådan mag.scient. i hvert af 
disse fag i henholdsvis 1896 og 1899, nem
lig Hartz og Nordmann. 

En tilsvarende universitetsgrad i geo
logi var Ødum den første , DGU ansatte , 

som erhvervede (i 1923). EIiers var det 
mere udbredt , at de, der især interesse
rede sig for geologi , tog skoleembedsek
samen med hovedfag i geologi til studiets 
3. del og fik betegnelsen cand.mag. Knud 
Jesse n var cand.mag med hovedfag i bo
tanik , me ns Sigurd Hansen var den første 
DGU-geolog, som fik denne betegnelse 
(i 1925). 

Geologi som fag havde vundet indpas i 
gymnasieskolen , og kandidater med sko
leembedseksamen havde derfor mulighed 
for at blive gymnasielærere. Det var med 
det sigte, at skoleembedseksamen var 
blevet indført. Magistergraden var der
imod kun en grad, ikke en embedsek
samen. Man fik altid førhen at vide , at 
magister-studiet var et brødløst studium , 

For en del år siden lod DGU trykke nogle kort 
til benyttelse bl.a. som officielle julehilsener. 
Forsiden viste en gengivelse af et træsnit af Set. 
Barbara, udført af Albrecht Durer. Man ser 
her også et billede af det tårn, som faderen lod 
hende indespærre i. Legenden om Barbara 
blev først udbredt i 1300-tallet, og hun blev især 
populær i 1400-tallet. Fra omkring 1500 blev 
hun skytshelgen for minearbejdere og artilleris
ter. 

og at det fortrinsvis var folk med egen 
formue og som var økonomisk uafhæn
gige , der valgte dette. En del studerende, 
hvis hovedinteresse var geologi , og som 
var begyndt deres studium i den hensigt 
at afslutte det med skoleembedseksamen , 
kunne undervejs gennem studiet finde på 
at skifte mening , hvis deres tilknytning til 



GEOLOGE RNE 75 

Historien om DGU's skytshelgen 
D a man på DGU i tiderne før omkring 
1960 kun var en lille gruppe ansatte, 
hvoraf de fl este var geologer, havd man 
den skik at samles til en udvidet fro kost 
på Set. Barbaras dag den 4. december. 
Skikken va r »indført« i sin tid på fo rslag 
af daværende direktør Victor Madsen og 
har næppe været tænkt som andet end en 
god undskyldning fo r at hygge sig lidt 
ekstra en gang imellem. Denne skik blev 
bibeholdt i de følgende år , også efter at 
DGU fik fl ere ansatte . Det blev til et 
større arrangement , som tilsidst antog e t 
anseligt omfang. Dagen, den 4. decem
ber , blev stedse bibeholdt , og fejres sta
dig, men fo r mange af de nye medarbej
dere var baggrunden for både be tegnel
sen og datoen ofte noget gådefuld . I 
»gamle dage« hørte det med til dagens 
progra m, at V. Nordmann holdt en Bar
bara-tale, der skildrede helgenindens le
gende . Senere holdt andre en lignende 
ta le, men tilsidst »druknede« selve histo
rien om Set . Barbara i alskens gøgl og 
skæmt og for mange er festens oprindelse 
derfo r noget dunkel. 

D G U 's fo rhenværende regnskabsfører , 
N.C. Nielsen, har i et privattrykt hefte i 
1973 bl. a . genfo rtalt V . Nordmann 's ver
sion af Barbara legenden, og de t pågæl
dende afsnit cite res derfo r til oplysning 
for både den ældre generation , som har 
glemt den og fo r den nye, der ikke har 
hørt den. 

Barbara og DGU 
Ved Danmarks Geologiske Undersøgelse 
havde man i mange år den hyggelige tra
dition , at fh v. statsgeolog, dr.phil. Valde
mar Nordma nn hvert års 4. december 
fort alte personalet legenden om Set. Bar
bara. D r. Nordmann indledte altid sin 
Barbara-tale med fø lgende ord : »Mine 
damer og he rrer; Hvis De kikker i en 
gammel almanak , vil De se , at der ud for 
hver dag står et e ll er andet mærkeligt 
navn, enten på en kvinde elle r en mand , 
og disse pe rsonn avne er nav nene på de 
helgeninde r ell e r helgener , som dagene 
er indviet til. Det kan enten være den 
dag , de led martyrdøden, e lle r - såfremt 
man ikke har haft nøjagtige oplys ninge r 
herom - en anden til fæ ldig dag, som man 
har valgt t il deres minde. Således vil De 
ud for datoen den 4. december finde nav
net Barbara. Det e r navnet på de n helge
ninde, til hvem denne dag er indviet , og 
da hun af visse grunde har betydning for 
os geologer, har man i sin tid bes luttet at 
fe jre hendes dag som en lille fes tdag på 
D GU «. 

Barbara legenden kan normalt ikke fin des i 
middelalderens almindeligste standardbog om 
helgener: »Den gyldne legende« (Legenda Au
rea), men i den nedertyske udgave: »Dat Pas
sionael«, trykt i Lubeck 1492, findes den, til
med fo rsynet med nærværende træsnit, der vi
ser Barbaras fader hugge hovedet af sin datter. 

Såvidt dr. Nordmann 's egne ord. Han 
va r en levende og morsom fortæller , og 
det e r derfor vanske ligt at nedfælde hans 
ord på tryk - fo r slet ikke at tale om hans 
meget særprægede og hæse stemme -
men jeg skal i det fø lgende efte r bedste 
evne fo rsøge at genfo rtælle hans version 
af legenden om Set. Barbara . 

Dr. Nordmann 's version af 
legenden om Set. Barbara 
Barbara va r en smuk jomfru , som va r 
både rig og i besiddelse af en glimrende 
uddannelse. Hun var i sin higen efter at 
finde en mening med tilværelsen besjæle t 
af et oprigtigt ønske o m at lære den ene
ste sande G ud at kende, idet hun ad om
veje havde hørt om de n nye lære , kristen
dommen , og efter overleveringen skal 
hun have modtaget undervisning i den 
kristne lære af ingen ringere end kirkefa
deren O rigenes i Alexandri a. Me n dette 
passede abso lu t ikke ind i faderens, Dio
scorus ', kra m, han var - som dr. No rd
mann udtrykte det en værre hedning og 
dertil en sand tyra n. Da han opdagede 
datte rens interesse fo r kristendommen, 
blev han aldeles desperat og lod hende 
indespærre i et tårn med kun to vinduer. 
Barbara 's førs te handling va r imidlertid 
at lade indsætte yderlige re et vindue i 
tårne t , således at det nu havde tre som 
symbol på den hellige tree nighed , lige
som hun lod opsætte e t kors i sit opholds
værelse i tårnet. Herover blev faderen 
endnu mere rasende , og bevæbnet med 
sit sværd trængte han ind i tårnet for at 

dræbe sin opsætsige datter. Gud reddede 
dog hendes liv på fo runderlig vis ved at 
lade et I n slå ned i tårnet , så de t rev
nede, og hun kunne slippe ud. Et bjerg 
åbnede sig for hende, og hun fandt skjul i 
en klippehule, men en hyrde opdagede 
hendes skjulested og røbede det for fa
deren, som angav hende for dommeren, 
idet han samtidig tilbød selv at henrette 
datteren . Dommeren lod hende piske , 
men Gud fo rvandlede bøddelens pisk til 
påfuglefj e r. Dernæst skar man dybe sår i 
hendes smukke krop med glasskår , men 
også for disse lidelser skånede Gud Bar
bara. D ommeren indså nu , at der intet 
var at stille op , han dømte hende til dø
den, og faderen stod ved sit ord om selv 
at fo retage henrette lsen af sin egen dat
ter. Han fuldbyrdede dommen ved hals
hugning, men Guds straf udeblev ikke , et 
lyn slog atte r ned og dræbte denne gang 
faderen, som blev helt udslette t fra jor
dens overfl ade, mens engle bar Barbara 's 
sjæl til Himlen. 

Disse begivenheder fa ndt ifølge nogle 
fo rskere sted år 303 elle r 306 i H eliopolis 
i Egypten under kejser Galerius, efter 
andre omkring år 235-238 i Niko medeia 
under kejser Maximinus Trax. 

Sammen med den hellige Set. Katha
rina af Alexandri a hører Barbara til de 
såkaldte 14 nødhj ælpere , der anråbes af 
mennesker, som trues af en pludselig 
død . Også Set. Katharina har krav på 
geo logernes bevågenhed , idet hun er vi
denskabernes beskytterinde. Hun var en 
meget klog og lærd dame, og hun var så 
tungerap og slagfærdig, at hun ifølge 
overleveringen kunne sætte 50 fil osoffer 
til vægs på en gang. 

Set . Barbara er beskytterinde fo r artil
le riste r (krudtkammeret i de gamle fran
ske krigsski be kaldtes St. Barbe), kirke
byggere og bjergværksfolk samt alle , der 
er udsat fo r at lide en brat død . Nu vil 
mange måske spørge, hvordan geolo
gerne kommer ind i dette billede? Det 
skyldes , at Set. Barbara gennem århun
drede r har været bj ergværksfolkenes be
skytterinde, og netop derfo r er hun i sin 
tid også blevet beskytterinde fo r geo lo
ge rne, for bj ergværksfolkene var i virke
ligheden fo rgængerne for , hvad man i dag 
forstår ved en geo log, dvs. at de fa ktisk 
var de fø rste pra ktisk arbejdende geolo
ger. 

Dette var hovedtrækkene i gamle dr . 
Nordmann 's version af legende n om Set . 
Barbara, men der fi ndes fl ere andre ver
sioner . 
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DG U i studietiden viste sig at kunne føre 
til et fast forhold. De endte i så fald som 
mag.scient. 'er. Det var allerede tilfældet i 
I 930'erne og fortsatte til helt ind i 
1960'erne. DGU havde i tiden 1920-1967 
ansat ialt 22 geologer med denne univer
sitetsgrad. Tre af disse var dog magistre i 
botanik og blev mosegeologer eller - som 
vi nu kalder dem - geobotanikere. I tids
rummet 1926---1966 var kun 12 cand. 
mag. 'e r med hovedfag i geologi blevet 
ansat, og derudover 1 med hovedfag i 
zoologi og 2 i botanik. Siden 1966 har 
geologerne, som blev ansat på DGU , næ
sten alle været cand .scient. 'e r, men sam
tidigt er tillige flere og fl ere cand.poly
t.'er blevet ansat i stillinger , hvor funk
tionsindholdet er særligt ingeniørpræget , 
som f.eks. på det hydrogeologiske om
råde og i forbindelse med reservoirvur
deringer i kulbrintesammenhæng. 

Før 1960'erne blev der her i landet kun 
uddannet geologer ved Københavns uni
versitet. Undervisningen var først og 
fremmest tilrettelagt for de , der ville have 
skoleembedseksame n, og det drej ede sig 
om et re t bredt naturhistorisk spektrum . 
De særligt interesse rede i geologi sørgede 
for at få fremtidig ansættelse et af disse 
steder. J almindelighed var det personer 
med ganske dybtgående kærlighed til fa
get og lyst til forskning. De fleste dyrkede 
det både på arbejdsstedet , i felten og 
hjemme i fritiden. Nogle sigtede på dok
tordisputats. Af de ialt 25 DGU-geologe r 
som blev ansat i tidsrummet fra 1888-
1947 blev de 18 dr.phil.'er. Af de senere 
ansatte erhvervede kun 6 geologer dok
torgraden. Tre DG U-geologer har opnået 
at blive æresdoktorer. For de to af dem 
skete det først efter deres pensionering . 

De r er sket e n tydelig forskydning i 
forholdet til faget geologi i tidens løb hos 
DGU's geologer. I de første ca. 60 år af 

instituttets eksistens var der tale om en 
meget intens dyrkelse af faget , og DG U's 
geo loger skelnede ikke mellem arbejdstid 
og fritid. Ligesom de magisterkonferens
studerende i årene op til midten af 
1960'erne var fagets dyrkere i betydelig 
grad autodidakter. Universitetets under
visningskapacitet var forholdsvis beske
den , og i mange dele af faget undervistes 
der overhovedet ikke , f.eks. i struktur
geologi, geofysik, mikropalæontologi etc. 
Desværre var det netop disse fag , som 
DG U's geologer kom til at interessere sig 
særligt for , og så måtte de finde vej frem 
på eget initiativ. 

Fra midten af 60'erne skete der imid
lertid en stærk udvikling i undervisnings
kapaciteten på det geologiske område 
både i København og Å rhus , hvor geolo
giundervisningen først startede i 1961. 
Der blev givet undervisning på en række 
nye delområder af faget geologi , således 
at de nye cand .scient . 'er med geo logi som 
hovedfag havde en væsentlig mere velud
bygget baggrund for at arbejde i praksis 
med faget end de ældre geologer. Det 
kunne også mærkes på DGU. 

Der blev også indført en licentiatgrad 
der var en slags »lille doktorgrad«, men i 
stedet for den officielle tiltale »lic.sci
ent .« kunne man godt finde på at sætte et 
diskret »Dr. « foran sit navn . 

De ældre geologer havde endvidere en 
anden holdning til udøvelsen af faget. 
Tidligere var man i højere grad individua
lister end den nye generation. Man var 
opdraget til at skulle præstere videnska
beligt enkeltarbejde, der kunne tåle sam
menligning med kollegaens , og man tålte 
sjældent invasion på det specielle om
råde, man havde markeret var ens eget. 
Det kunne man sidde på i årevis, ja un
dertiden på livstid , og således forhindre 
andre i at gøre de fremskridt, man måske 

aldrig selv fik gjort. Mange gange førte 
det også til kontroverser mellem geo
logerne , hvis de følte sig forstyrrede eller 
simpelthen ikke kunne klare sig over for 
en dygtigere eller hurtigere geolog, for 
ikke at tale om genen ved andres selv
hævdelse . 

Det må derfor være et fremskridt , at 
den nye generation af geo loger praktisk 
taget ikke kender denne individualistiske 
holdning, men i langt højere grad finder 
det naturligt at arbejde i team og ikke har 
ambitioner om at føre sig personligt frem 
i samme grad som tidligere. For DGU og 
for løsningen af dets store geologiske 
samfundsopgaver er det ikke bare et 
fremskridt. Det er også en nødvendig
hed . 

l en historisk fremstilling er det altid 
diskutabelt , hvornår man er for tæt på 
det, som stadig er for aktuelt til at blive 
skildret. Man behøver dog næppe at ud
trykke sig så drastisk som professor Ro
senkrantz i forbindelse med Axel Gar
boes bog om geologiens historie i Dan
mark , hvor han foreslog Garboe at han 
kun skulle omtale »de, der er døde« - og 
så også »de , der burde være døde«. Dette 
princip er ikke fulgt i det foregående , 
hvor vi kun har medtaget de enkelte geo
loger , der i dag hører til de ældre i tj ene
sten på DGU - men som dog ikke derfor 
»burde være døde«. 

Der var forløbet mange år , siden man 
sad ved det daglige frokostbord på DGU 
og diskuterede geologi. Lige siden 
Ødums dage var dette forum blevet enten 
splittet , som da DG U fik flere adskilte 
bygninger , eller umuliggjort på anden 
måde, da man på Thoravej kom til at 
sidde i smågrupper ved enkeltborde. 
Samtidig blev der ansat stribevis af ikke
geologer , som ikke gad snakke geologi. 
Det gamle geologiske miljø døde hurtigt. 



Opgaverne 

Kortlægningens igangsættelse 
og ekspansion 

Allerede de n første sommer i DG U's liv , 
i 1888, drog den første geolog i felten for 
at indlede den danske geo logiske kort

lægning. Det var K. Rørdam, som be
gyndte fra en ende af, nemlig i det nord
lige Nordsjælland. Med sig havde han 
som assistent sin broder stud.polyt. Half
dan Rørdam der således blev DG U's før
ste sommerassistent. Han satsede dog 
ikke på en geolog-karrie re og var kun 
med nogle få somre. Rørdam gik løs på 
Gilleleje egnen og nåede indtil september 
måned at optage 65 stk. profiler til be
lysning af lejringsforholdene og indsam
lede ca. 300 stk. jord og stenprøver. På 
det areal, de to nåede at undersøge , og 
som omfattede ca. 2 kvadratmil , havde 
de stukket håndboret ned til 3 fods dybde 
ca. 6.000 gange . Den geologiske kortlæg
ning var i fuld gang. 

Den anden geolog, som var ansat ved 
DGU , K . J. V. Steenstrup , var på Grøn
land i sommeren 1888 og kunne først be
gynde markarbejdet i 1889. Hans ar
bejdsområde va r Vendsyssel. D et var no
get helt andet, geologisk set , end 
Nordsjælland. Johnstrup havde selv ar
bejdet med havafl ejringer i denne lands
del, og Steenstrup havde dengang assi
steret ham. Det var derfor ikke helt nyt 
for Steenstrup, hvad han så. I hvert til
fælde var problematikken ikke ny, men 
nogen let opgave var det ikke at få rede 
på lagenes alder og rækkefølge. 

I 1889 drog Steenstrup i midten af maj 
måned endelig afsted til D anmarks nord
ligste egne. Han havde V. Neuhaus og H . 

Hj orth med sig som assiste nter. 
Det ser ud til , at genstanden for de 

første undersøgelser ikke va r havafl ejrin

ger , men flyvesand, især klitdannelserne, 

som unægtelig sætter deres præg på 
denne egn. Man kom dog hurtigt i kon
takt med de marine aflejringer , og der
med med de dannelser, som i så høj grad 
præger Vendsyssels geologi. Steenstrup 

Geologernes vigtigste feltudrustning under kar
teringsarbejdet har altid først og fremmest be
stået i et håndbor og en konmappe. C. Ottesen 
præsenterer dem her i fu ld krigsmaling for fo 
tografen. Tilmed har han iført sig hjelm og en 

særlig udsøgt karteringsdragt, som selv ikke 
»Fine Jessen« har kunnet hamle op m ed. 

sendte nogle fyldige skriftlige indberet
ninger om arbejdet til Johnstrup hver må
ned, ligesom også Rørdam gjorde for sin 
part , men det kom til at trække ud fo r 
Steenstrup med de færdige kort og især 
med de tilhø rende beskrive lser, som 

Johnstrup gang på gang måtte rykke for. 
Det endte, som skildret i et fo regående 
afsnit , med at Steenstrup blev afskediget , 
hvorefter det blev overdraget Axel Jessen 
at gøre hans kortlægning færdig og at ud
give den. 

Man var også begyndt arbejde rne på 
Fyn i 1889. Her havde daværende docent 
N. V. Ussing indledt operationerne med 
en stud.polyt. Chr. Lunding og en anden 
stud . polyt., Axel Jessen, som assistenter. 
I 1892 var Ussing det år ude af billedet , 
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og i stedet var cand.polyt. Victor Madsen 
sat på den opgave at stå i spidsen for det , 
man kaldte »den fynske afdeling«. Det 
var især på Hindsholm han arbejdede. 

Året efter var Ussing igen i fe lten og 
denne gang på kortbladet Bogense, hvis 

fynske del blev gjo rt fæ rdig i løbet af 
sommere n, og den følgende sommer, i 
1894, gik manigang med den nordlige de l 

af kortbladet Nyborg. 
I løbet af kun 5 år havde man nået det 

meste af det nordlige Fyn og gjo rt en 
mængde nye iagttage lser i denne egn af 
landet , som kun var dårligt kendt i for
vejen i geologisk henseende. 

På Sjælland havde K. Rørdam ikke 
alene afsluttet karteringen i felten , men 
også fået udgivet kortbladene og deres 
tilhørende beskrivelser inden udgangen 
af århundredet. 

Alt i a lt var der inden 1895 udkommet 
2 blade, 9 var færd igundersøgte og 7 var 
påbegyndte. Ti år efter , i 1905 , var he le 
22 blade udgivet og 7 va r færdig under

søgte, medens 4 var påbegyndte. 
De kortbladsrammer , der er tale om , 

er generalstabens gamle indde ling af lan
det i målestokken 1 :100.000. Der var ialt 
67 sådanne blade. Retfærdigvis må det 
siges, at langt fra a ll e havde li ge meget 
landareal inden for rammerne . På mange 
var der store vandarealer , og det gjaldt 
også en del af de 22, DGU havde klaret 
ind til 1905, men alligeve l var der tale om 

en ret imponerende arbejdspræstation. 
De landsdele , men i 1905 var nået igen

nem , altså 17 år efte r DGU's oprettelse , 
var foruden Vendsyssel , Nord-Fyn og 
Nordøstsj ælland , tillige Nordvestsjæl
land , hvor Rørdam havde forestået arbe j
derne på bladene Sejrø , Nykøbing , Ka
lundborg og Holbæk med V. Milthers 
som assistent og medforfatter , da de blev 
udgivet i 1900. 

På Fyn var V. Madsen i 1905 også 
igang med Sydfyn , og i Jyll and havde V . 
Milthers sat foden på Bækkebladet og 
endda også gået i gang med bladene Fakse 
og Stevns Klint på Sjælland, ja endogså 



78 OPGAV ERN E 

starte t på kortlægningsarbejderne på 
Bornholm sammen med K. A. Gronwall. 

Til daglig hørte man på DGU navnene 
på kortbladene i alle mulige sammen
hænge. Alle geologerne var fortrolige 
med de m og vidste , hvor i landet de lå, og 
alle aktiviteter og placering af geologiske 
forekomster synes at være relateret til 
dem . 

l de følgende år var tempoet i ka r
teringsvirksomheden dalet en smule. D e 
første områder i årene indtil 1905 synes 
ikke alle at have været så detaljeret gen
nemgået , som det nu mere og mere blev 
kotume . Især synes Axel Jessen at have 
indfø rt en vis grundighed på sine kort
blade. Milthers havde mange andre op
gaver med mergelundersøgelser, grund
vand og diverse mineralske råstoffer, 
men han fik alligevel tid til at kartere. 
Nordmann var også efterhånden blevet 
sendt i felten, i begyndelsen som assistent 
for statsgeologen, bl.a. hos Victor Mad
sen, de r var »gået over bæltet« fra Fynssi
den til Fredericiasiden og havde indledt 
aktione rne på kortbladet Fredericia. På 
dette blad kom Nordmann til at øve sin 
»manddomsgerning« som karterende ge
olog, idet operationerne på bladet kom til 
at vare e n menneskealder. Ganske vist 
blev det nogenlunde færdigkarteret inde n 
1926, me n der kunne ustandseligt findes 
grunde til revisionsarbejde , og det var 
efterh ånde n blevet et uddannelseskort
blad for unge geologer , som kom i Nord
manns skole og fik lært at tænke og dis
kutere. Bladet blev først udgivet i 1958, 
og da va r Nordmann pensioneret og 
måtte rode flittigt i sin hukommelse for at 
finde rede i notaterne. 

Axel Jessen var fra Vendsyssel gået 
igang med Vestj yll and og havde sa t sit 
håndbor i jorden på Varde bladet , som 
afs luttedes i 1920 og publiceredes i 1922, 
og dere ft er tog han ganske vist fat på 
Bl åvandshuk , men nu havde Genforenin
gen i 1920 rettet også DGU's opmærk
somhed på det hj emve ndte Sønderjyl
land . Både Jessen og Nordmann gik 
igang med at kartere landsde len i hele 
dens bredde syd for Kongeåen, naturlig
vis under skyldig hensyn til kortbladsram
merne. Sønderj yll and sku lle generobres. 
Nordmann spredte kræftern e ned langs 
vestkysten. Axel Jessen kastede sig også 
over marsken ved Ribe, men arbejdede 
ellers systemat isk på østkysten og ora
nede kortbladet Hade rslev og senere 
også Sønderborg. Haderslev bladet blev 
publiceret i l 935 og Sønderborg bladet i 
1945. 

V. Milthers var allerede i 1925 gåe t 
igang med at kartere Brande bladet, men 

han havde flere jern i ilden, for også det 
fynske kortblad Vissenbj erg havde i 1930 
fået hans bevågenhed . Arbejde rne på 
begge blade blev afslutte t inden for en 
rimelig tid. Brande var færdig i 1932 og 
publiceret i 1939 . Vissenbjerg bladet 
kunne han udsende a ll erede året efter. 
Det gik langsommere med de sydfynske 
kortblade Fåborg, Svendborg og Gulstav , 
som Victor Madsen i sin tid havde satset 
på . Han var forlængst gledet ud af de 
karterende geologers kreds , og da disse 
fynske blade var blevet færdige, kom der 
til at gå både år og dag, inden de så 
dagens lys i trykt form. Efter en revision 
af dem kom de omsider i 1959 med Keld 
Milthers som forfatter. Dermed var også 
hele Fyn dækket ind , omend med noget 
forskelligt trykte kortblade. De ialt 10 
blade som dækker øen spænder over de 
ældste former fra 1897 til de yngste fra 
1959 og ville se besynderlige ud i sam
menklæbet tilstand . 

Efter 1945 blev der karteret flitti gt 
fl ere forskellige steder i landet , men be
tydeligt grundige re end tidligere. På Sjæl
land arbejdede Ødum på Sorø bladet og 
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Sigurd Hansen på Korsør bladet. De nå
ede begge at afslutte arbejdet, me n ingen 
af disse blade er endnu udgivet. I Nørre
jylland karterede Gry i den nordvestlige 
del , og han publicerede Løgstør bladet i 
1979. Keld Milthers udarbejdede Skan
derborg bladet og det meste af Horsens 
bladet , men ingen af dem er endnu of
fe ntliggjort. Sigurd Hansen arbejdede til
lige i Sønderjylland og afsluttede både 
Tinglev bladet og Tønder bladet , men 
hidtil er kun selve kortbladene til Tinglev 
trykt uden de n tilhørende beskrivelse. 
Nordmann og Ødum har forlængst bragt 
Ribe- og Rødding bladene til en fore løbig 
afslutning uden offentliggørelse. 

Mange andre kortblade er imidlertid 
blevet påbegyndt af en række yngre 

Fra den geologiske kortlægnings første dag og 
helt ri/ omkring 1970 holdt DGU sig til den 
kortbladsinddeling, som generalstaben havde 
etableret i forrige århundrede. Det skete af 
praktiske grunde, og navnene på de forskellige 
blade blev også benyttet i det daglige geolog
sprog, når man ville henføre et fænomen eller 
et fund til et sred i landet. Geologerne vidste da 
straks, hvor omtrent området lå. 
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DGU -geologe r, og Randers bladet har 

professo r G unnar Larsen og hans stude

re nde og assistenter i Å rhus taget sig af. 

Ingen af bladene er imidlertid helt af

sluttet e ll e r udgivne . 
Det var kun kommet til at gå langsomt 

fremad med karteringen i årenes løh i trit 

med de andre store opgave r, der efte r

hånden blev væltet ned over DG U, og da 

de nyoprettede amtskommuner fik brug 

fo r hurtigt fremstillede tematiske kort til 

deres fo rskellige fo rmer fo r planlægning, 
blev der sat ekstra tryk på denne pro

duktion . Der blev f.e ks. fremstill et tal

ri ge hydrogeologiske kort med angivelse 

af a lle blot nogenlunde vigtige vand fo r

syningsboringer, og råstofkortlægningen 

er efter de to råstofl oves vedtagelse i 1972 

og 1977 også nået vidt. Andre former fo r 

kort er også under udarbejdelse . Der e r i 

første række taget hensyn til samfundets 

behov fo r grundvand og andre råstoffer , 

og til det brug er den ældre, systematiske 

kortlægning af de øverste jordlag knapt 

så god. 
Det e r imidlertid uhensigtsmæssigt ba

re at standse denne , da også den slags 

ko rt e r et nødvendigt grundlag for jor

dens udnyttelse og for planlægningen af 

mangt og meget . Alle karte ringskortene i 

målestokken 1 :20.000 og 1:25.000 er der

fo r rentegnede , og man sælger kopier af 

dem i denne re t fo reløbige form . 

Selve karteringsoperationerne er for ti

den indskrænket til et få talligt mandskab 

fra en sektion unde r råstofgeo logisk af

deling. Man satse r nu på udgive lser af 

blade i målestokken 1 :50.000 . Den gamle 

kortbladinddeling er opgivet. Ligeledes 

benytte r man nu en mere avanceret me

todik i fe lta rbejdet med fl ere og dybere 

boringer og med omhygge lige tektoniske 

og sedimentologiske analyser af profiler i 

klinter og råstofgrave. Bestemme nde for 

hvilke områder, der bliver undersøgt , er 

ofte e t e ll er andet proj ekt eller anden 

opgave , hvo r det er af betydning, at en 

kvartærgeo logisk kortlægning indgår som 

grundlag. 

Kortlægningen i felten 

Arbejdet med de n geo logiske kortlæg

ning er lige fra begyndelsen udfø rt med 

simple hj ælpemidle r. Det vigtigste instru

me nt var et en-mete r langt hånd bor , som 

på sin nederste ende er fo rsynet med en 

rille, hvori den jordart , som findes i ca. 1 

meters dybde, bliver siddende som en 

prøve , når man trækker boret op. Det er 

no k til , at man kan se , om der e r tale om 

le r, sand , tørv, dynd elle r hvad , og fo r

nemmelsen af, hvad man bore r i, er et 

supplement til bedømme lsen . Geologen 

skulle endvidere have øje fo r karakteri

sti ske fo rho ld i terrænet , fo rekomster af 

sten , det lokale plantesamfund osv . Det 

va r se lvfø lgelig også vigtigt at undersøge 

all e de fri ske udgravninger af enhver art , 

man traf på und -r sin vandrin , o sidst , 

men ikke mindst , skulle man have øje fo r 

landskabets karakter og kombinere sin 

bedømmelse af alle iagttagelser fo r at 

komme til en acceptabel konklusio n. De r 

krævedes således , at man opnåede både 

erfaring og modenhed for at kunne kar

tere. 
Hver type jordart , alt efte r hvilke dan

nelse r, der var tale om , om det var mo

ræneler, sme ltevandsier , hedeslettesand , 

tørv osv . , havde sit særlige tegn, som ind

førtes på målebordsblade (i 1:20.000) , 

opdelt i nie ndedele anb ragt i en samme n

fo lde lig mappe , allerede på selve iagtta

gelsesstedet . E fterhånde n opererede man 

med ca . 35 forskellige tegn. I de første år 

af DGU 's karteringsindsats var signatu

rernes antal kun 10 , men så skulle man 

karakterisere de enkelte dannelser ved at 

bruge bestemte fa rve r til bestemte dan

nelser. Når man kom hj em om aftenen til 

sit kvarter , tegnede man dagens resulta

ter over på et helt målebordsblad , ind

ra mmede o mråder med samme jordarts

tegn, farvelagde dem og planlagde sup

plerende unde rsøgelser e ller ko rrek

tioner. E ndvidere beskrev man dagens 

iagttagelser m. v. i en dagbog, som sene re 

sammen med kortmateri alet udgjo rde 

fundamentet i bea rbejdelsen af hele kort

bladet med publikation for øje . 
Karteringsarbejdet medførte , som om

talt , at geo logen skulle gennemtraske te r

rænet på a ll e leder og kanter. Hver ene

ste mark og hver eneste stump bevoks

ning skulle besøges. De r var imidlertid 
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ingen lovhj emme l, der fo rpligtede grund

ejeren til at lade geo logen betræde deres 

ejendom, og i virke ligheden havde DGU 

anmeldepligt , hvis man skulle se strengt 

på lovgrundlaget. Det ville imidlertid 

være uoverkommeligt og meget fo rsin

kende fo r a rbej det , først at finde ud af, 

hvem der ejede hvilke n jord og derefter 

møjsommeligt at henvende sig hvert sted . 

Man brugte derfor den fremga ngsmåde at 

gå løs på arealerne uden videre og , hvis 

man blev antaste t , så at fo rklare sit 

ærinde og meningen med det hele. I langt 

de fl este tilfælde stillede grundejeren sig 

tilfreds med forkl aringe rne . Til gengæld 

var mange derefte r oplagte til mere eller 

mindre langvarige samtaler om deres jord 

og de problemer, de havde med den . Det 

måtte geologen elskværdigt finde sig i. 

O fte fik de dog i tilgift en del gode op

lys ninger til supple ment af deres egne 

iagttagelser . Mange landmænd har dog 

med åbenbar undren iagttaget det besyn

derlige menneske , som med en je rnstang 

vrikkede sig ned i deres jord på gådefulde 

steder og senere forsvandt ind ove r nabo

ens hegn. I deres stille sind har di sse 

grundejere fo restille t sig alt lige fra en , 

der stikker mus og rotter på afh østede 

marker til en , der i al stilhed udfører bo

nite ringsundersøgelser til brug fo r skatte

væsenet. Det sidste har ofte va kt uro . 

Enkelte grundej ere har dog haft mere 

drasti ske forestillinger. Det kunne f.eks. 

være svært fo r en DG U-geolog a t a rbejde 

i fred , hvis han ved siden af sin adfærd 

med håndboret tillige va r usædvanlig på

kl ædt - og det kunne af og til være til-

Den karterende geologs vigtigste arbejdsred

skab var håndboret, der her ses i Junktion i 

moderne tid, men som altid har været an vend! 

ved DG U's karteringsarbejde i felten. 
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B. Speciel lo Bes temmel ser. 

R eglement 

'" 
de geologiskt' Undersogelser Somnwren 1889. 

HoreJopgaw1n for !Jn<lt'r,;i,igel;;rrnt' i dun nonllig1: Do! af .Jyll:m1l og Sjælland t?r at til\•eie
briug,, ot ufibigtigt Kj..:ndsktl, li li! 1fo ihH'\'.Crt'-lldO Alluvialila1111 tlset', i~ær Car<l i um · l,agone s Ud 
strrekn i ug, Jlægtighetl og Besk afff'nhetl lnng/) Kis(erue, Vig1•nc og Je torlagle Sunde. Deres 
HoidebeJigg"nl;(!(l l)eSt('mmes foreluhigt \••ti Haaud-~iveau t'llt('n i Forhold til dagligt \T:\ndc t•ller til 
l{urnwno (h11l11t Ol ln:!!tt>int angivne l?unktcr) p:i.a Oenera.btnbskorloue; m('n foroud Pt uudorsøgt 
Ternen forlades. r,'\'idt•n\s tlø forelobig,• BestNmnelst1r t>fter A!hlP med GeologPn ved 1•t n.oi aglii,.rt 
.:-.ivolleroeut lit enkelte Punktf'f i de bæveclf' Lag. r,,Jdign Prønu af subfossilo Sknllor iodsoodes 
snarost, muligt. - 'fil A!lt1\'ialdao11elser11e henregu\!s ogsan Havstokdamrnlser og '1'cr rasso r. 

A. Almindelige Bes temme lser. 
1. U ndersogelscrue i Marken ltegy11dc først i Maj og wld\'::tre til ultimo ::leplembor. 

Und('rsegelsl•rllt' omfatUl ikke blot Snlt\'ands- men ogsl\3. Ft"rskvaoils-Alluvium, 
baadl:! $trnd og Ler, Diatomøelag, ,\hl, J\lyrt' 111alm, Kild-0,k:li k og Torv. Med Hensyn til 
den ~idstnæ\ nlc controll<'res Bt•grændsoing:on af 'l'on'l\UlOSJ•rne med den, dC' r er afsat pna O('neraJ . 
stabskorL?ue, l)ybtlen og om muligt Godel' lagcts Hcskntrenhl'll bestemmes nid B-0ring, der !ikalfes 
Oplysning QUJ 'l'Mvemos,,u:.; Art (t;kovH. KJ(ll'• i>ll,..r Lyr1gmose) og om, hvorvidt der er fundet e\l;, r 
tind(•s DyrolrJ11niugcr i 'l'orwn. 

2. Grologeu sorger fo r . at haus Assislr11tC'r ere føn;ynede 1ned alt, hrad Onder.sogeht'rue 
krævø. girer dom deu fornod11e Veilednin~, og paasl'f'r, nt de df'm or~rdragne Arbeid1•r 
udfore:\ forsvarHgt. For Gjoustiuulc, der udlo.\"eres til Brug ved Und!'rsogcbcrne, gi\'~ 
haado Ge-0!-0g<'nie ·· og AssisltintN·ue Kvittf'riugcr \'Cd .lfodtagelsl•n. 

~:ndviderc pnaagl-es allo .Slags Fortid$IO\'ning11 r baado. fra Ul,ltidcn, :;aasom Gravheiti, 
Steusmh:rin_gM , o. J. i l•'od1old ti! Allu\•ialthlnnclsww, og fra. 11n senere 'l'id , som Fund ar ~kib:1· 
rester, Baade, Skibsn11k11 n•, o. s. v. 

S. !Jen daglige Arbeidstid bor ikke \'æn• mindre end 8 'fimer. 

4., Vndorsøgelscrno foNtages i Ornrensslcmmclse tned (lo lier aufortc spetidlo Bcslemmol~,•r, 
og hlgUagelSt1rne med tilhoremle Profiltrgoinger imlfores i sæn•gnc Dagboger. som 
afgil'es li! Museets Arcbiv tilligemed nlle Kott:i.rbeider efl.<,r Afbe11)Uelsc11. 

Hillo \'lnld:u111 else1•11e. Lagtvt. (ll'r i ProgrMuuwt, l(ll' Uudursogobcrno iaar 11a:inno:1t have:1 
for Oie de D,~10 a.f Laudl•t, h\'ori mao knrt veute· at finJe Aolydningt:I' af den i::ienoro Hreniiug , bor 
<log ikkl' de Oilluviald:rnnelSt'r forhigM~. d('r græuds~ umiddelbart op til A.llu\•i1\11agelll'. 

5, Assislentorno tilstille den pangjældcndo 0Mlo~, i Reglt.>11 1.i-.w Maudag, ru lt('drgjort'l:-t' 
ror de ar Jrm foretagne Arbeidrr. b,·or(>ftcr hau iwlsondcr ma.anmllig Ul Alus<'<'ls Be.:;t~·rcr 
en O-.wsigt o\C'r U11dcrsogelser1wi-l Fremskridt og i Oktol;rr et Sammrndrag dorM. 

lllandt Dilluvialdat11111l11NOO udhævos det stoncde sa:n-elsom det ::,ti•nfrie (baa1lo det lagddto 
og ,Jet søoderbrndt.e) Olaf'ialleu og Glacialsands f.eirlngsforhold og Bosknffeuh(•d; om de ere kalk• 
bolcligo; om de inrkholdc m-ganisko Ltn•ningcr, hiilkn charaktoristiske losi• .Sten tier lindes deri, disse!:! 
Mamgde og Størrels1• fra for:;kjl'lligo FornmliOnf>t; om de er1• lrekahtCdl', kantslodle . stribede t!llcr 
rullc>do, o.a. w. 

V. 1anr ArlJeid(•rnc i .MarkPn e1·c sl utf('de, in!l!e,·erer t•nhn•r af Geologerne til d('t miu1•ra
logiskc Muscu11111 H<'styre:r et foldst:eutligt Ucgndkab o,·cr Cdgifwrne, som cre ofh(\!tllc for 
hans eget og do under hani arlJeidendc As~isteuti>r:- Vodkomme:nd1•. Fo1·1mavidt Jt>r gin•11 L(•ilighed detlil, tages og:1at1 Uen:1yn til .lo1•dl: igc11es H•lrniskc Ut>ty1l-

1Li ug, forsruwi<lt den kan bl'IIOuune!i mlrn Analysl!. Uencd sigles nærmesl til Auvendrls<'n af 
.\lrrgel, af Lrr (slcno:-t eller ;;t,•nfrit) lil L1•n-art-r, l'cgbt,eu ellt>r ('eml!nL 11r Son<l, K:dksteu, Kridt 
og 'l'orv, o. s. ~·. GoJ,, Pniwr 1nt1dt:1ges 1.,anrlø af Haamatl'rialet og af del Hl virkede Prot!u kt, og d;:r 
1Jn:;ked OpiJ 'iUiU,!? om \'or<'rne,,, Pris og 1»r0Juktiout.'11s .'.'ltem•lst'. 

7. All(\ 8krh'<'ISC'r og ('olli, der wdrorc l"nderstlgel!wr1w, nrseudes me<l Angiwl~<' ar lnd
lloltl<'t undt•r /\ilressC' : 

Miutro/ogisk Jbi.~1011. 

( r,iit:crsitctet. 

fæ ldet , hvis man ville beskytte sig mod 
vejrliget. 

Det fortælles om en sommerassistent , 
efter sigende C. Ottesen , der arbejdede 
på ko rtbladet Bogense , at han blev an
taget fo r en sindsyg person, der var und
sluppet statshospitale t i Middelfart . E n 
landmand havde iagttaget en mistænkelig 
fremtoning og holdt ham under observa
tion . Det kan ikke nægtes , at den på
gældende havde udstyret sig særpræget , 
idet han nemlig på hovedet havde , ikke 
en normal hat med skygge , men en 
skygge uden puld . Tilmed så bondeman
de n, at fremtoningen - fuldstændig tåbe
ligt - jagede en spids stang ned i jo rde n. 

Her var ingen tvivl. Landmande n 
skyndte sig at underrette politiet om , at 
den pe rson, som nys var undsluppet fra 
Midde lfa rt nu skindbarligen flintrede 
rundt på hans mark og teede sig som et 
slemt tilfælde . Politiet kom straks tilstede 
og medtog den intetanende geolog til po
litistationen, hvor misforståelsen dog 
hurtigt blev opklaret og geologen sat på 
fri fod . 

D et blev ikke den eneste gang, at en 
karte rende geolog blev anset fo r sinds
syg. En ande n gang, det var i Sønder
jylland , gik statsgeolog Sigurd Hansen 
fredeligt og karterede på en mark , da han 

U1•~111IN1 noterC:l! Kililf"r ues B~liggt1nhl}d 1 Te n1 perntur vg V:iudforiug, helst i 
fOr:,kjt• Higo Aar:ilidPr, og i 1•11kelti• Tilla;t<l(I hi.ges l'ro\'Cr uf Kildevund, mmr Jel åntages at v:cre 
nwget j~rn- i>\ler saltholdigt. (J rund v and~h II i 11 en kan beste11nnr3 dels i Brande, 11aar de "gne 
sig ,fortil, d,11R i bo1·cti<' I-foiler, for 01 kere Vundfrækkd i Jol'<llatiill(' nt kjeude, isæ r i KildPrnes 
:NærlW(l. 

l{lilin:.pekloron, Kaoornerhcrro de 'l'hygesou 11nsker Oplysning 0111 Kl1tsandets .Be
:skaffenhod, .\l mgLighoJ og Ouderlag ar Hensyn tit i..>vi•ntne.lJ,.. U(1plant11ingcr; men en (lgm1t!ig 
CnJt.'rsøgelse kan naturligvis fonit fotf'tag~!I i I.nboratørii't. 

så , at der lå et par mænd på lur bag et 
hegn. Sigurd Hansen fo rtsatte imidlertid 
som om intet var hændt. I et øjeblik , som 
åbenbart var det re tte , sprang mændene 
pludse lig frem og overmandede geolo
gen. Den ene af dem var en tilkaldt politi
betjent , og den anden var gårdejeren, 
som me nte at stå overfor en efterlyst 
sindsyg , som havde fo rl adt en af lands
delens anstalter. Det lykkedes Sigurd 
Hansen at få lov til at legitimere sig på 
stedet og fo rklare sit arbejde , hvorefter 
den skuffede po litimand mumlede en 
undskyldning og bebrejdede ham, at han 
ikke havde meddelt gå rdejeren i fo rvej
en, at han skull e kartere hans mark. »Ja, 
det skal De have ret i«, sagde Sigurd 
Hansen og fo rtsatte arbejdet. 

Der va r dog nogle steder , man fa ndt 
det praktisk at anmelde karteri ngsarbej
det til grundejeren , og det var på god
serne , hvor man ofte havde mange dages 
arbejde på samme grundejers area ler. 
Det kunne dog gå ga lt , især hvis uheldige 
omstændigheder var medvirkende. 

Under karteringsa rbejdet på Fyn va r 
Hilmar Ødum , der da arbej dede som as
sistent fo r statsgeolog V. Nordmann på 
det pågældende kortblad så uheldig at 
fo rce re et hegn, som han ikke i forvejen 
anede va r grænsen til et større gods, 

hvortil han ikke havde anmeldt sit kar
teringsa rbejde. Kommet godt og ve l over 
hegnet stod han pludselig ansigt til ansigt 
med et jagtse lskab med en baron som 
midtpunkt. Denne bebrejdede vredt 
Ødum , at han var trængt ind i hans kon
gerige uden till adelse , hvortil Ødum selv 
hævdede at skulle have repliceret , »at 
ma n kunne jo ikke spørge enhver hus
ma nd«. Dette svar skull e have udløst en 
ganske særlig affekt fra baronen og hans 
jagtselskab, hvor bl. a. baronens søn 
skulle have peget på Ødum med sit jagt
gevær og anmodet ham om stra ks at fo r
lade godsets område , hvilket Ødum da 
også fa ndt var det klogeste . 

Det så således ud til at bl ive en van
ske lig sag at få karteret jo rden på det 
pågældende gods, men, siges det , Nord
mann greb så til den for tvivlede udvej at 
kartere området sammen med Ødum i al 
hemmelighed om natten ved hj ælp af en 
lommelygte. Det kan ikke have været 
særlig tilfredsstill ende, og dertil kunne 
også nemt være kommet ulykker . Ødum 
va r nemlig så uhe ldig, da han i mørket 
spra ng over e t hegn at lande på den an
den side oven i e n bunke kvas , som skulle 
vise sig på fo rræderi sk vis at ligge som 
dække over en brønd , ned i hvilken 
Ødum for tsatte sit fa ld . Selvom han blev 
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Kort , J)agb-0ger og l'ro\•~r. Ko1·t-0nl', der skulle rr.:mstillo Ovorfladedannid(HHn-O 

uudor Muldjorden, tilvefobringt!s dels red naturlige l'rMilcr . dols ved Boringer med Hmu1db-0ret 

til a-6 Fods Dybdc. Hemhl bestemmes JorJlagen(>S Beslmttimhed i de gjennewliorede Dybder o~ 
i,5rer dems lfogrændimiog til omgirendo Lag. 

Af cli.arnkh•tisliskc lou stene. især nanr dr <'gne sig til at bcslemmrs , hvorfra de 

:>lamme. uaar de indeholde Forsteninger eller skulle anvendes til tyndslcbne Præparaler, tages ikkt: 

for smaa Stykker. 

lagttagehierne afaætlcs l)aa Generalstabens M1'alebordsblado, og d"1til benyttes 1h1<l('O· 

i;hmflndo '.l'1>g11, 110a emaa som muligt, nifrn d"i ,li>rwd at IJhv11 utpf.-hg<' 

A!lu in1hmmlede Gjcnstaudt for~yuoil mod L1·ykti;, E ti k(,1tte.r, (lør udf,rld"S med do uod

,·endigu Otlfogndser i Henhold til Dagbogsnotitsern(', I'. C:x. 

~t~r:- Sand. 

o,/'0° rullet Grut.. 

kantet do. 

lagdelt Ler. 

knuste Lerlag. 

1'il disse 'fegn anvemles Jer: 

~;..oo l 
('l[er c.A~.o- J stener. Lrr. 

..l. J. 
'l'erv. 

Kild\lkolk 

forsteninger fra kvartoore Danne.Iser. 

r 
J>,,t"m · i1 11 ~\-f 

Prøvens Art o. ~- ,-. 

K. 

Sort Ulæk til Dilu\lialdannelser. 
Blrtat .,.... - _. Saltvaudti Alluvium. 
Hr.ont - • fi'orsk\•ands Allu..,fom. 

Violet - DauMlscr, hvis Oprindelse ma.n ikke 
~er sig istand til at b-iIBietoine. 

ilodt Blæk til Kild<'kalk, fiorsWnioger øg geolo
giske Grændser. 

Kridtformation tietegnes 111etl Urun Fan·c. 
rlyvcsand - gul Farvt'. 

An rn. Da Hefolkniuge11 olfo i!r i Besidtle]s(' af Iagttagelser fra Brondhoriogur. Mergel• 

og Turvegrarning, l)rænings• og Veianlæg o. I., son1 kunne have geologisk Botydniug, ligger det i 

Sag(•ns Joternss~ at trre{h• i Forhindrlse med saadanno Folk, hvoned Geologen lilligo kan bidrage til, 

at saav(•t <le ~drr Stillede som Almu<'n kunnr blive oplyste om ahnindelige Nnturforhold. 

,0., Kæmpehoit•. 

f,ommellogsoptegnchmrne i iJark(•n indforcs Joglig i l!O dertil bestemt Dagllog paa foJ. 
gende AJaado: 

-Øverst paa Sideu anfores :Handk\•artoroL, undt•rstreget med de11 cllagt1 Ulæk (afrexll'ude 

swt, bla.at og rødt ror de forskjellige StandkrnrU'rer), ~om beuyltes til lagttagelser1ws Nr. 11aa Maale

bor,lskortet. Ptta detlo anføres tillige iagttagerens Ka\'ll og Bet_rduingen at J1• aureudtt, Tegn. 

l i\larginon af Dagbogen sættes D:~tum. og ved hver lagttag"lse Nuowret. og 'P<'gnet, 

der c1· anbragt vua Kol'tet. Ved lnwt ~tandkvarter IJegy ndes med et nyt ~r. 1. 

• For 1i'vcr Dag angiws i Dagbogen .hlar,i chrou tcu. 

b'erend Sta ndkrnrte r el forlades, anføres paa en >iærcgeu Shii.' foran L)ptcg1ll'l&?riw 

fra samme : Stamlharteret og Sognets N:l\'11, Ankomst- og Afgaugsdag, og Opkgiu:l::,('rn('::, l'ag-inJ. 

En('r Optegnolwrne eu kort Onirsigt o,·er fagUagcls('rill'. 

Prnvur, der skulle 011bo.ares, tagt•s belst fm naturlige Proliler, men i Maugi•I deraf ved 

Hjælp af Skiwborct. llrondmodshøidcn knn l)(o::,tømuic:s i d~ ,mJ Jettl1 Honmpparat frcmlmlgb• 

Huller, 1,anr de udfores ved ot simpelt Træror og dækkes med et tll;:lwwt Lnag. 

Do forstm.evnte- l:'rin•er ar Lur og fa ststaileudu Stou:.HLM Ul "'"""'""'""''"•''" 
U 'l'ornmor lange og 4 Tourmer lm•di', '.l'il Analyser og Doublelsamlinger tages særegne 

Sand og G ms opbevares i Papirsposer. der <'re lukkede me,1 llessingknunpcr og forsynt>de 
med IJ<l11krifl~ enslydende mc,d Etiketf('11 inden i Posen. 

våd , var kvaset , der fulgte med ned i dy
bet , dog nok årsag til , at uheldet ikke 
blev meget mere end en forskrækkelse. 

Yderligere glimt af geologernes 
feltliv i gamle dage 

Der foreligger nogle yderligere glimt fra 
karteringsarbejdet, som er opnoteret af 
N . C. Nielsen , og da de supplerer billedet 
af »feltlivet« og de agerende DGU-perso
ner , gengives de her med hans tilladelse. 
De er fortrinsvis fortalt ham af V. Nord
mann , hvis fortællerstil af og til skinner 
igennem . 

» Victor Madsen var et udpræget or
densmenneske. Da han og Nordmann i 
begyndelsen af århundredet udførte un
de rsøgelsen ved Røjle Klint , gik man til 
værks efter en forud nøje fastlagt plan. 
Efter en tidlig frokost drog man i felten 
og havde en god lang arbejdsdag foran 
sig. Når man ved fyraften vendte hjem til 
pensionatet , hvor man boede , kunne 
Madsen altid finde på forskellig under
holdning. F.eks. kunne han - som vi i dag 
forstiller os som en stilig, ældre herre i 
mørkt tøj - finde på at stille nogle gamle 
kopper op på kanten af en dør for at 
bombardere kopperne med æble r eller 
andet kasteskyts, en slags muntert køk-

ken a'la Tivoli . Det nævnte pensionat var 
iøvrigt Færgekroen i Røjle, hvor man 
havde et overmåde godt forhold til den 
hyggelige bestyrerinde, frøken Petersen, 
og ofte holdt til i køkkenet , hvor man 
blev beværtet med romtoddyer. Madsen 
holdt meget af toddyer og havde sin ynd
lingstoddy , som han kaldte »dueblod«, 
den bestod af rødvin med en god »sjat« 
rom. Da Madsen og Nordmann i 1914 
afs luttede undersøgelserne af Røjle 
Klint , blev Axel Jessen og V. Milthers 
inviteret til fest Frk. Petersen blev sejlet 
over til Fredericia i en lille motorbåd for 
at proviantere, bl.a. skulle man have 
østers, og det blev en animeret fest sam
men med Frk . Petersen . 

I 1903 arbejdede Madsen , Nordmann , 
Harder og Hartz på Ristinge klint på 
Langeland. Man havde indlogeret sig på 
Ristingegården , og da man en dag var på 
vej ud til klinten , lå der på marken en 
stor, død gæsling. Da man ved aftenstide 
kom tilbage , var gæslingen borte , og 
Madsen blev meget betænkelig, da der til 
middag blev serveret »stegt fuglemad«. 
Man var imidlertid meget nær afslutnin
gen på arbejdet , hvorfor man skyndte sig 
ekstra med at blive helt færdige . Efter 
afslutningen af arbejdet på klinten tog 
man til Svendborg, hvor der også boede 

Reglementet for undersøgelserne i marken blev 
præciseret og trykt - allerede i 1888. Det taler 
for sig selv og indeholdt foruden generelle be
stemm e/ser også en del specielle, der skulle 
sikre en ensartet procedure for både korttegn 
og betegnelser på jordlagene. 

andre geologer. En aften drog man ud til 
traktørstedet »Caroline Amalie Lund«, 
hvor der var en lille variete, som svend
borgenserne kaldte »Rottefælden« hvil
ket man forøvrigt gør den dag i dag, da 
stedet stadig eksisterer. Madsen , Jessen, 
Harder og Nordmann ville altså i »Rotte
fælden«, og da man kom de rud , sad der 
en nydelig og tækkelig ung dame uden for 
varieteen og stoppede strømper. Man 
spurgte , om der ikke skulle være optræ
den . Damen svarede , at det skulle der da , 
men at der ventedes på publikum . Så gik 
geologerne i skoven , og da man kom til
bage , sad damen stadig og stoppede 
strømper. Så sagde Madsen , at han syn
tes, det nu var på tide at begynde fore
stillingen , da man ellers ville gå. Så kom 
der gang i sagerne . Damen viste sig at 
være den eneste optrædende , og »hun 
sled s'gu bravt i det«, som Nordmann 
udtrykte sig. Hun skiftede kostume ikke 
mindre end 4 gange , og fire tallet gik igen , 
for der var kun 4 geologer som tilskuere , 
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men de larmede til gengæld , som var de 
fire hundrede . De var et yderst taknem
meligt publikum. Nordmann og Harder 
løb ud i skoven , hvor de plukkede små 
buketter , som blev kastet op på scenen . 
Efter forestillingen sendte Madsen sit vi
sitkort op til damen og spurgte , og hun 
ville gøre dem den ære og glæde at drikke 
et glas sammen med dem . Damen sagde 
jatak (V. Nordmann: »Gudbevares, i al 
ærbarhed«), og sådan var skæmt med al
vor blandet, Harder gjorde kur, Madsen 
betalte. « 

Engang Jessen og Nordmann arbej
dede på Vamdrup-bladet , arbejdede V . 
Milthers samtidig på Bække-bladet . Man 
var meget uenige om opfattelsen af de 
geologiske forhold netop der , hvor kort
bladene støder sammen , og en dag stod 
man på selve kortbladsgrænsen og dis
kuterede så voldsomt og højrøstet , at alle 
beboerne i et nærliggende hus - en sme
die - kom ud af huset for at overvære 
diskussionen mellem disse »gale menne
sker«. Da man trods mange diskussioner 
aldrig blev enige , er der på de færdige 
kortblade en skarp grænse mellem he
deslette på Vamdrup-bladet og diluvial
sand på Bække-bladet. Men det var ikke 
den eneste lokalitet, som gav anledning 
til diskussioner. Engang før genforenin
gen skulle der karteres et bælte fra øst til 
vest tværs over Sønderjylland umiddel
bart nord for den gamle grænse, og ved 
den lejlighed gav bl.a . nogle moræner an
ledning til store diskussioner. Navnlig var 
der en, som blev kaldt »5 øres morænen« 
på grund af et stort indhold af skånsk 
basalt, som igen er karakteristisk ved sit 
store indhold af olivin, der viser sig som 
5-øre store grønne klatter (gamle 5 ører) i 
den sorte basaltmasse. Også her disku
terede man, så det knagede, dog uden at 
blive enige. « 

»Engang skulle man på ekskursion til 
Sild. Skibsforbindelsen var meget uregel
mæssig på grund af tidevandet , afgangs
tiderne vekslede fra dag til dag. På det 
tidspunkt man havde valgt til turen, faldt 
afgangstiden således sent om aftenen. Da 
deltagerne i turen ankom til havnen , ville 
de gerne ombord med det samme, hvilket 
imidlertid ikke var tilladt, men Madsen, 
Jessen , Milthers og Nordmann gik allige
vel ombord og anbragte sig på nogle tov
ruller. Lidt senere kom en ung dame hen 
til skibet , og Madsen spillede »galant 
pindsvin« og hjalp hende ombord. Da det 
viste sig at være kahytsjomfruen, ville 
man have noget at drikke , men det var 
ikke tilladt før efter afgang. Geologerne 
blev temmelig aggressive , hvorefter 
mandskabet tog kahytsjomfruens parti, 

så det nær var kommet til håndgemæng. 
Nå , omsider blev det afgangstid , man fik 
noget at drikke , og alt endte i fryd og 
gammen, men der blev ikke megen nat
tero i de få timer turen varede. 

En anden gang, mens A . Jessen kar
terede alene på Samsø, var han efter en 
lang arbejdsdag gået til ro kl. 10. Ved 
elleve-tiden kørte en bil op foran huset, 
hvor Jessen boede, og Victor Madsen 
samt en anden geolog kom ind og halede 
Jessen ud af sengen , hvorefter man spil
lede kort og drak romtoddyer resten af 
natten. « 

»Engang arbejdede Nordmann for V. 
Milthers i Sørup, hvor der kun var et sted 
man kunne blive indkvarteret, og det vi
ste sig - reverenter talt - at være hos 
nogle forfærdelige svin. Maden var ikke 
til at spise . Nordmann havde sin kone 
med og hun sultede de første tre dage. Da 
hun imidlertid så , at gemalen tilsynela
dende ikke tog skade af maden , beslut
tede hun - efter at have lidt hungerens 
kvaler i tre døgn - også at gøre et forsøg , 
hvilket resulterede i, at hun blev tykkere 
og tykkere , så hun måtte lægge sine kjo
ler ud. Under et inspektionsbesøg be
mærkede Milthers, at sukkerskålen var 
fuld af flueklatter. Fjorten dage senere 
var den ikke blevet renere , tværtimod, 
der var endnu flere flueklatter. Når man 
fik lagkage til aftenkaffen , undrede man 
sig over , at den var fyldt med uldhår , 
indtil man opdagede, at kanten på lag
kagefadet hver dag blev tørret af med en 
gammel , brugt uldsok. Appetitligt. Vand
karaflen , man havde på værelset om nat
ten, blev kaldt akvariet , da den var fyldt 
med levende daphnier. Opvask af gryder , 
potter og pander foregik i et vandhul , 
hvor man også vaskede fårene. 

Det var - for at bruge fortællerens egne 
ord - »en gruelig historie , men man trive
des alligevel«. 

Mergelundersøgelser og 
kalktrangslabora tori um 
De første større opgaver til DGU udover 
kortlægningen kom fra landbrugets side. 
Det var ganske naturligt , eftersom land
bruget på den tid var landets hoveder
hverv. Man havde opmærksomheden 
henvendt på betydningen af landbrugs
jordens kalkindhold for dyrkningsplan
ternes trivsel. Der var blevet behov for 
mergel eller kalk som tilførelsesmateriale 
til de områder, som led af kalkmangel. 
Netop i tidsrummet omkring århundred
skiftet og senere i årene indtil 2. verdens
krig var påvisningen og udnyttelsen af 
mergellejer en betydningsfuld sag for 
landbruget . Det blev derfor efterhånden 
en vigtig opgave for DGU at finde mer
gelforekomster. 

En af de første henvendelser om mer
gelundersøgelser fik DGU fra Hedesel
skabet, der i 1906 ønskede undersøgt et 
mergelleje ved Rindum ved Ringkøbing. 
Et andet objekt for opmærksomhed fra 
landbrugets side blev rettet mod systema
tiske undersøgelser af jordens kalktrang , 
altså det kemiske grundlag for at tilføre 
mergelen til jorden. 

Det var først og fremmest selve mer
gelundersøgelserne , som blev DGU's 

Staben og laboratoriet for kalktrangsundersø
gelseme fotograferet på DCV i 1921. De to, 
der står bagest til højre er den daglige leder, 
cand.pharm. Marie Madsen (med reagensglas i 
hånden) og Anna Galle (yderst) , DG U's senere 
regnskabsfører i mange år. 



område . I 1909 blev Hedeselskabet som 
formidler for de lokale landboforeninger, 
anmodet om , at Ringsted-egnen blev un
dersøgt med henblik på mergelforekom
ster. Dennegang va r det den lokale land
boforening, som henvendte sig, men i 
1910 skete noget mere betydningsfuldt , 
idet der nedsattes et udvalg, fo ranlediget 
af Det Kgl. danske Landhusholdningssel
skab med henblik på en mere systemati sk 
kortlægning af merge llejer i hele landet. 
Udvalget foreslog , at DGU skulle finde 
mergellejerne , men deres udnyttelse 
skulle va retages af Hedeselskabet. 

Det samme udvalg stillede ligeledes 
forslag om at lade udføre undersøgelser 
til bestemmelse af jordens kalktrang for 
at skaffe viden om det sandsynlige i, at 
enten kalk e ller mergel burde tilføres 
jordarealet. Disse funktioner blev sat i 
værk i året 1911 . Da oprettedes der en 
afdeling fo r mergelundersøgelser ved 
DGU. Geologerne V. Milthers og Poul 
Ha rder skulle foretage markarbejdet , og 
de kemiske undersøgelser af mergelprø
verne skulle udføres af cand. polyt. J. 
Witt ved den po lytekniske læreanstalt. 
Kort efter oprettedes imidlertid et labo
ratorium til dette form ål på DGU , og 
man ansa tte cand .polyt. A. E richsen til at 
udføre analyserne. 

Der blev samme år, altså 1911 , oprettet 
et kalktrangslaboratorium med sæde på 
DGU. Denne afdeling synes ikke at være 
ledet fra DGU's side, men af landbrugs
kandidat Harald R . Christensen, som var 
bestyrer af Statens Planteavlslabo rato
rium . Til at forestå de daglige labo rato
rieundersøgelser ansatte man cand. 
pharm . Marie Madsen. I mange år havde 
dette laboratorium til huse på DGU . For
uden lede ren var der ansat en række da
mer til at udføre de mange rutine under
søgelser . Kalktrangslaboratoriet kom al
drig til at blive en del af DGU's eget 

arbejdsområde , og det synes at have væ
ret en le ttelse, da det i 1921 blev overført 
til Landbohøjskole n. 

Derimod blomstrede mergelundersø
gelserne i mange år fortsat under V . Mil
ther's geologiske overvågning. Senere 
kom de til at spille en mere underordnet 
rolle , me n de udførtes dog stadig helt op 
til årene omkring 2. verdenskrig , og det 
var da udelukkende i det kemiske labora
toriums regie. 

Brunkulsundersøgelser 

Af geo logiske energiråstoffer havde man 
her i landet i ældre tid kun tørv og brun
kul. Man brugte næsten udelukkende det 
førstnævnte, hvis man ikke brugte træ, 

hvilket e ll ers var det mest anvendte. 
Brunkul de rimod ke ndtes kun lokalt i 
Midt- og Vestjylland , hvor man havde 
fundet det på spredtliggende steder. 
Brændværdien var også beskeden. 

Efterh ånden som industrivirksomhe
derne voksede frem ov ra lt i byerne blev 
det nødvendigt at indfø re store mængder 
stenkul fra udlandet til dampmaskinerne. 
Det blev også alminde ligt med store cen
tra le varmeanlæg, som var kulfyrede med 
stenkul e ller koks. Jernbaner, dampskibe 
og gasværker blev forslugne konsume nter 
af kul , stenkul eller koks. Danmark blev 
afhængig af kulimport. Det kom man til 
at mærke under første verdenskrig, og så 
dukkede de danske brunkul op i tankerne 
hos myndighederne. 

DGU fik i 1916 en henvendelse fra He
deselskabet om at undersøge brunkullej
er, og i 1917 foranledigede Brændsels
nævnet udført et større antal boringer i 
Midtjylland af DGU . Systematiske bore
undersøgelse r efter brunkul blev yderli 
gere udført fo r Indenrigsministerie ts tek
niske udvalg i sommeren 1921. Begge 
disse mindre kampagner blev ledet af V. 
Milthers og gav anledning til fundet af en 
del nye brunkulsfore komster. 

Da den næste ve rdenskrig var en 
kendsgerning blev behovet fo r inden
landsk brændsel igen a ktuelt , og det mere 
end nogensinde . På DGU havde Keld 
Milthers i vinteren 1940-41 udarbejdet en 
plan fo r iværksættelse af en syste matisk 
brunkulseftersøgning, og i et foredrag i 
Det Konge lige Danske Geografi ske Sel
skab slog han til lyd fo r planernes igang
sætte lse. 

U ndervisningsministeriet bevilgede 1. 
april 1941 de første 20.000,- kr. til at 
foretage prøveboringer , men det var kun 
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begyndelsen. Få dage senere fik man til
sagn fra Arbejds- og Socialministeriet om 
100.000 ,- kr. til dækning af arbejdsløn, 
hvis de 80.000 ,- kr. , som DG U yderli
ge re havde søgt om, kunne skaffes fra 
andre ministerie r. Det kom til at vare til 
ind i juli måned før hele be løbet , som 
DGU behøvede, var i hus. Da havde 
DGU dog allerede handlet på forh ånd og 
havde ansat N. C. Nielsen den 7. april til 
at udfø re kontora rbejdet og en geologisk 
assistent (Ove H . Petersen) den 15. april , 
som dog a lle rede i juni blev afløst af 
cand .mag. Peter lngwersen. DGU 's bo
remester Kallestrup var gået på jagt efter 
250 m bore rør , en vare der var mangel 
på , og det lykkedes at skaffe 200 m. 

Man havde udset sig Brande til arbej
dets geografi ske midtpunkt og fik lov at 
benytte markedspladsen til opstilling af 
en barak, som var blevet anskaffet og 
leveret i august måned . Med tiden op
byggedes her e t helt lille samfund af ba
ra kker og zigøjne rvogne af lighed med et 
omrejsende cirkus. Her boede fo ruden 
DG U's »embedsmænd«, en stab af arbej
dere, li gesom et markentende ri med en 
økonoma i spidsen sørgede for stabens 
timelige velfærd . 

Selvom ikke alle pengene var bevilget 
e ndnu , havde Keld Milthers og hans 
medhj ælpere all erede sat selve borear
bejdet i gang den 26 . maj med hele tre 
sæt boreværktøj under ledelse af Kalle
strup . Det va r vigtigt at komme igang, 
hvis der skulle opnås resultater. 

Ved DG U's brunkulsaf deling i Brande blev der 
i 1943 opført en srørre barak til dels at huse 
m edarbejderne og dels at indrette en kanrine. 
Opførelsesarbejder er her i gang. 
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Da selve bevi llingen omsider kom , an
satte man en landinspektør (Gustav Bar
foed) til de mange arbejder med indmå
ling af borehuller , nivellementer og kort
tegning, og i august fik man Johs. Spang 
Nielsen som arbejdsformand ved bore
arbejderne. Den sidste person blev leder 
af boringerne i stedet for Kallestrup i no
vember 1942. E ndvidere blev fru Ebba 
Christensen overdraget at forestå marke
tenderie t for egen regning. 

Arbejderne skaffede man gennem 
amtsarbejdsanvisningskontoret i Vejle. 
Man skulle bruge 30 »he nviste« arbejdere 
og den 1. oktober satte man 10 sæt bore
værktøj i gang. Ved udgangen af finans
året 1941-42 (30. marts 1942) havde man 
boret ialt 531 boringer og i løbet af det 
følgende år yderligere 1080. 

I 1943 blev Peter Ingwersen afløst af 
cand.mag. Børge Fristrup , men ellers var 
hovedbegivenheden dette år , at der også 
blev oprettet en afdeling i Videbæk . Her 
ansa ttes inge niør Arne Jespersen , forst
kandidat Bent Bagge og cand .mag. Mo
gens Hoff samt en økonoma. De to første 
fungerede som landmålere og den sidst
nævnte som geolog. Man havde besvær 
med at skaffe arbejdere til den nye af
deling , så det trak noget ud med at 
komme igang. I finansåret 1943-44 ud
førte Brande afdelingen 1251 boringer og 
Videbæk afdelingen 1105 boringer. 

Vanskelighederne med at skaffe ar
bejdskraft blev værre i finansåret 
1944-45. Den tyske besættelsesmagt trak 
folk til anlæg af flyvepladser og andre 
militæranlæg i stor stil. Desuden fik ty
skerne et godt øje til barakken i Brande 
som de svært godt kunne tænke sig at 
bruge til nogle danske »værnemagtsarbej
dere«. Det strandede dog på, at disse ar
bejdere hellere ville tage toget frem og 
tilbage, da deres arbejdstid derved blev 
væsentligt nedsat, uden at det influerede 
på lønnen . Også barakken i Videbæk fik 
flere gange besøg af tyske officerer, der 
ville bes laglægge den , men det lykkedes 
DGU at forhale sagen hver gang, så det 
ikke blev til noget. Et andet alvorligt pro
blem var at skaffe gummidæk til bilerne. 
Man måtte endda en tid lade borefolkene 
bruge toget til Søby området. Boreaktivi
teten gik ned , så at der kun udførtes 636 
boringer af Brande afdelingen og 707 af 
Videbæk afdelingen i fin a nsåret 1944-45 . 

I den sidste tid af den tyske besættelse 
blev brunkulsafdelingens virksomhed 
mere og mere vanskelig. Dækkene var 
slidt helt ned på lastbilerne , så man til
sidst måtte nøjes med kun en bil , hvis 
dæk var stykket sammen af resterne af 
det samlede antal dæk på begge biler . 

Arbejdet gik næsten helt i stå. Den 21. 
april 1945 blev den eneste fungerende 
lastbil tilmed beslaglagt af tyskerne, og så 
standsede arbejdet helt. Efter kapitula
tionen ledte man fortvivlet efter den be
slaglagte lastbil. Den blev omsider sporet 
til en opsamlingsplads i Kolding , hvor 
den stod i temmelig ramponeret tilstand 
og med andre og endnu ringere dæk end 
de tidligere . Efterhånden fik man dog be
vilget dæk til begge lastbiler , og marke
tenderiet i Brande , som var blevet lukket 
tidligere på året, blev nu genåbnet under 
ledelse af fru R . Nicolaisen . Arbejdet 
korn igang igen i begge afdelinger i okto
ber måned . I dette vanskelige finansår 
1945-46 blev det kun til 225 boringer i 
Brande afdelingen, men dog til 628 i Vi
debæk afdelingen. 

I 1945-46 var der blevet ansat to nye 
geologer ved brunkulsafdelingens to sta
tioner i Jylland : cand.mag. Børge Jensen 
og cand.mag. Th . Kliiwer , en landmåler 
mere: ingeniør William Larsen , var til
trådt. Arbejdet gik nu uden hindringer 
efter pl anerne . Antallet af boringer steg 
for begge stationers vedkommende i 
1946-47. Brandeafdelingen klarede 818 
boringe r og Videbæk afdelingen 850. 
Den 1. august 1947 nedlagdes Videbæk 
afdelingen, men der blev samme år mid
lertidigt oprettet en ny station i Sunds 
(nord for Herning) med den opgave at 
gennembore Karup hedeslette. I Sunds 
fandt man nemlig »gode betingelser og en 
yderst velvillig indstilling hos sognerå
det«. Det samlede antal boringer i finans
året 1947-48 kom op på 893. 

Nu var den store brunkulskampagne 
ved at ebbe ud. De sidste systematiske 
boringer blev afsluttet den 30. september 
1949. Personalet blev for størstedelen af-

DC U's brunkulskampagne under 2. verdens
krig medførte etablering af et »Cirkus DCU« 
med bl.a. zigøjnervogne på markedspladsen i 
Brande. 

skediget. Geologerne og ingeniørerne 
(landmålerne) havde fundet andet ar
bejde, men boreformanden J . Spang Ni
elsen blev fortsat knyttet til DGU som 
boremester og leder af instituttets bore
værktøj. Han vedblev af have sin bolig og 
station i Brande , hvor materiellet og last
bilerne forbl ev som en relikt af den tid
ligere så store travle afdeling . Regnskabs
fører N. C. Nielsen skyndte DG U at sikre 

DCU's f ørste personbil var hjemmehørende i 
brunkulsafdelingen og kunne træffes på de 
midtjyske, sandede veje, fremdrevet af genera
torgas . På billedet ses, udover at Ødum har 
placeret sig på taget, noget af gengasanlægget 
fo r og bag på bilen. »Moster Fie«, som bilen 
blev kaldt , blev efter krigen befriet for sit »kak 
kelovnsudstyr« og nød sit otium yderligere i 
nogle år derefter som direktørbil indtil sin kas
sation. Foto fra 1942. 



sig for eftertiden ved at tilbyde ham fort
sa t ansættelse i sit hoveddomicil i Char
lottenlund , og da frk. Anne Galle i 1951 
blev pensione ret , blev han stra ks regn
skabsfører fo r hele institutionen. 

En mere tvivlsom genstand blev også 
overført til D G 's hovedafd eling. Det 
var »moster Fie«, brunkulsafdelingens 
grønne Chevrolet , DG U's første person
bil , som i krigså rene havde rull e rundt på 
de støvede midtj yske veje og på grund af 
benzinsituationen var fremdrevet af et 
omstændeligt »gengasanlæg«: en træfyret 
kakkelovnlignende konstruktion. Nu var 
bilen ført tilbage til sin oprindelige skik
kelse og tilmed ophøjet til direktørbil , thi 
der fandtes ingen begrunde lse for en be
villing til en ny og mere præsentabel vogn 
til dette brug. Man måtte nøjes med den 
gamle »dame« endnu i en årrække, hvil
ket unægtelig indebar en betydelig risiko 
for benytterne og de øvrige vejfa rende . 
En af de situationer i DGU's frokosttid 
på det gamle rådhus, som vil huskes af 
dens daværende klientel, var da N. C. 
Nielsen oplæste »gamle Fies« kassasions
attest med en lang tør beskrivelse af 
»hendes« tilstand. Det var særdeles for
bavsende , at der overhovedet kunne fo 
rekomme så mange skavanke r ved en bil , 
der lige havde rullet rundt på gaderne . 

I forbindelse med den sto re brunkuls
kampagnes afvikling blev der oprettet en 
helt ny afdeling ved DGU. Det var råstof

afdelingen , og det skete den 1. april 1948. 
Ødum skriver herom i instituttets årsbe
retning: »Tanken om denne råstofafde
ling er for såvidt af ældre dato, men det 
har først været muligt at føre den ud i 
livet , da det forcerede arbejde med brun
kulseftersøgningen begyndte af tage af. 
Det vil ses , at råstofafdelingen indtager 
en lidt anden stilling inden fo r D G U end 
de andre afdelinger, idet »råstoffer« om
fa tter så mange fo rskellige ting , der tid
ligere har været bearbejdet af de allerede 
eksisterende afdelinger. Den nyoprettede 
råstofa fdeling er derfor i væsentlig grad 
tænkt som et samlende organ, der i nøje 
tilslutning til såvel direktionen som til de 
øvrige afdelinger varetager ledelse , kor
respondance og arkivering i a lle råstof
spørgsmål, medens det egentlige arbejde 
ofte i hvert enket tilfælde udføres af een 
af de andre afdelinge r. Det er tanken at 
henlægge DG U's boreværktøj og det her
til knyttede personale til råstofafdelin
gens ledelse, når brunkulsboringe rne in
denfor en overskuelig fremtid afsluttes«. 

Der va r kun ro om brunkulsforekom
sterne i nogle år , indtil staten i 1957 atter 
begyndte at focusere på de m, og denne
gang ønskede at få endelig klarhed over 

landets brunkulsreserver. Det gav anled
ning til , at DGU i 1958 fik tilsagn om ialt 
1,5 millioner kr. til efterforskning, fordelt 
over en kortere årrække . 

E n lokal central blev oprettet i H er
ning, hvortil der blev hyret en del medar
bejdere, men det meste borearbejde fik 
man udført af et privat brønd borerfirma. 
Boreprøverne blev i begyndelsen beskre
vet i Herning, men kontrolleret af D GU
geologer , fo rtrinsvis udlånt fra borearki
vet , senere var der ansat personale speci
elt til dette arbejde , samt til rentegning 
osv. 

Stationen i Herning og brunkulsunder
søgelserne ud fra dette sted blev nedlagt 
den 1. april 1963. De havde da strakt sig 
over ca. 5 år, og der va r boret i alt 2142 
boringer og fundet ca . 10, 1 mill. m3 brun
kul fo rdelt på 37 brunkulsfore komster. 
Allerede i denne kampagnes fø rste fase 
var Keld Milthers blevet syg og afgået 
ved døden, hvo reft er E rik Heller havde 
fået overdraget den daglige ledelse af ar
bejdet. 
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Brunkulsafdelingens generalstab i Brande 
1942, fotograferet foran en af zigøjnervognene. 
Fra venstre er det Keld Milthers, i midten N. C. 
Nielsen og til højre Gustav Bar/ oed, som var 
landinspektør og en tid ansat til kortlægningen 
af boringerne. 

Denne kampagne foregik under andre , 
ro iigere , fo rhold end den fo regående og 
synes ikke at have haft et til svarende far
ve rigt forl øb. 

Grundvand og boredata 

På et ti d ligt ti dspunkt af DGU 's historie 
stod det kl art , at indsamling af oplysnin
ger om boringer og brønde og disses 
vandfø ring, og over vandføre nde lag i det 
hele taget , ville være af stor betydning fo r 
et nærmere ke ndskab til jo rdlagene i 
Danmark . Relativt dybe brønde og bo
ringe r var all erede tidligere i e t vist om
fa ng indsamlet af Mineralogisk Museum , 
først og fre mmest med he nblik på at 
bruge til kendskabet om de prækvartære 
lags udbredelse i landet , og i 1922 udgav 
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J. P. J. Ravn et stort farvelagt »Geologisk 
Kort over Danmark. (Dybere liggende 
Dannelser)« som blev trykt i DGU's 
skrifter. 

Et initiativ til mere systematiske og de
taljerede indsamlinger af data, som både 
skulle belyse de prækvartære og kvartære 
lag , samt vandrejsningen og vandmæng
dens størrelse (vandmængde i timen) var 
da forlængst taget af V . Milthers, hvis 
praktiske sans havde givet sig udslag i 
henvendelse til brøndborerne og andre 
med tilknytning til vandforsyning. I 1903 
udsendte han en populært skrevet bog i 
DGU 's skriftrække med titlen : »Grund
vand og vandførende Lag i Danmark , 
særlig med Henblik paa Forsyningen af 
Brønde«. Bogen blev distribueret til alle 
der kunne tænkes at kunne være til hjælp 
i sagen, og Milthers udsendte yderligere 
en tryksag med en gengivelse af et skema, 
som brøndborerne og »andre« blev bedt 
om at udfylde og indsende tillige med 
prøver af de gennemborede lag. 

Milthe rs skrev heri : »I et Sletteland 
som Danmark , hvor disse Lag kun sjæl
dent kommer til Syne over Jordoverfla
den, maa et saadant Kendskab for en stor 
Del bygges paa det Materiale , der kan 
skaffes til Veje ved Boringer foretagne 
med praktiske Formaal for Øje, ved Prø-

Ensomhed og interesseløshed fra publikums 
side synes at præge dette billede af DGU's 
stand på mejeriudstillingen i Forum 1938, hvor 
K. Skousbøl Hansen sidder forknyt i krogen, 
m edens væggene er prydet med diverse inter
essante tegninger og diagrammer. Et billede af 
DGU's dengang nye hjem , det gamle rådhus, 
hænger som et ensomt centrum for opmærk
somheden over et monstrum, der på afstand 
har en vis lighed med et alter med knæfald. 

ver af de forskellige Lag, igennem hvilke 
der bores , samt ved omhyggeligt førte 
Borejournaler med Oplysninger om La
genes Mægtighed og Vandføring, Vand
rejsning osv. , kan der tilvejebringes et 
Grundlag for vor Viden, som det er umu
ligt at skaffe ad anden Vej. For at dette 
Materiale kan udnyttes paa tilstrækkelig 
frugtbringende Maade, er det tillige nød
vendigt , at det samles paa saadanne Ste
der , hvor det kan gøres til Genstand for 
planmæssig Bearbejdelse«. 

Endvidere skitserede Milthers ønsket 
om endnu mere detaljerede oplysninger: 
»Var ma n i Stand til ved »Danmarks geo
logiske Undersøgelse« at tage Opgaven 
op i en mere omfattende Grad, end det 
for Tiden kan gøres, at føre planmæssigt 
Tilsyn med de Boringer, der udføres, 
samt hertil eventuelt knytte en Art Kon
sulentvirksomhed, da vilde Udfyldnings
skemaerne kunne gives en fyldigere 
Form , end det nu er Tilfældet, man vilde 
herigennem kunne tilvejebringe et Ma
teriale af betydelig Værdi for kommende 
Tiders Bestræbelse for at udnytte de Rig
domme og de Muligheder, Landets Un
dergrund ligger inde med , i Videnska
bens og det praktiske Livs Tjeneste«. 

V. Milthers kom selv til at offentlig
gøre et e ksempel på nytten af sådanne 
data allerede i 1919 i en bog om »Brønd
boringer og artesisk Grundvand i det 
sydlige Sjælland« hvor der ikke alene gi
ves oplysninger om de kvartære og præ
kvartære lags højdeforhold , men også om 
grundvandsspejlets højde over havet. Af
handlingen er ledsaget af to smukke far
velagte kort over dels »Den prækvartære 
Undergrunds Højdeforhold« og dels 
»Den artesiske Vandstand«. Det var en 

god og værdifuld begyndelse på det ar
bejde, som senere skulle blive udført af 
borearkivet. 

Til dette blev Hilmar Ødum knyttet 
endnu medens det var i sin vorden under 
V. Milthers regie, men det blev mere og 
mere Ødum som blev dets organisator og 
havde det som særligt arbejdsfelt. Da en 
lov om vandforsyningsa nlæg i 1926 på
lagde at »ved Udførelsen af Boringer, der 
anbringes i Vandindvindingsøjemed , skal 
den , der lader Boringen udføre, til Dan
marks Geologiske Undersøgelse ind
sende Meddelelse om Boringens Belig
genhed , de forefundne Jordlag , Vand
standen og Resultatet af afholdne 
Prøvepumpninger«, blev borearkivet en 
selvstændig afdeling under DG U med 
Ødum som leder, dog ikke som statsgeo
log, men som afdelingsgeolog. 

Ødum organiserede arkivet med om
tanke. Han indførte en nummererings
plan for boringer , der anvendes den dag i 
dag . Hver boring fik et dobbelt nummer 
bestående af først: e t atlasbladnummer 
og dernæst: et løbenummer indenfor det 
pågældende at lasblad. Det var Geodætisk 
Instituts atlasblade i målestok 1:40.000 
som der var tale om. På DGU nummere
rede man disse fra 1 til 247. 

Der var imidlertid en kedelig bestem-

Der var ikke det store avancerede tekniske ud
styr knyttet til DG U's egne boringer. Boringer 
foregik ved håndkraft, og en prøvepumpning, 
som her i Tøndermarsken d . 25. august 1955, 
udførtes ved hjælp af en håndpumpe og en 
zinkspand. Det er boremester J. Spang Niel
sen, som betjener pumpen, og hans to med
hjælpere Bach (til venstre) og Dueholm (til 
højre) der står parat til at assistere ved hans 
side. Selve boregrejet er dog moderne. 



me lse i den nye vandforsyningslov , og det 
var kravet om , at det var »den , der lader 
Boringen udføre«, som skulle indberette 
den. Det var langt de fleste grundejere 
helt uvidende om, og da der heller ikke 
var nogen straffebestemmelser for over
trædelse af loven , så blev resultatet natur
ligvis derefte r. Det var jo brøndborerne 
og vandværksfolkene , som man skulle 
have fat i. Ødum etablerede derfor , hvor 
han kunne komme afsted med det , for
bindelse med disse personer, og det gav 
ofte gode resultater og medførte den 
lange række af bånd , som senere blev 
knyttet me llem personalet ved DGU's 
borearkiv og landets brøndborere, hvil
ket først rigtig tog form under de senere 
ledere af borea rkivet , Theodor Sorgen
frei og Ole Berthelsen. 

Alt DGU's boregrej, tårn, borerør og hvilket 
»instrument«, der ellers var nødvendigt til at 
lave en boring, kunne sagtens rummes på 
DG U's lastbil, som skulle kunne forcere veje af 
alle slags. Her er vi i Tøndermarsken d. 14. juni 
1955, hvor lastbilen skulle gennem et snævert 
led til en mark, hvor studene får sig dagens 
oplevelse i naturlig samklang med boreholdets 
mandskab, der ikke uden betænkelighed ser på 
f orceringsmulighederne. 

Boringerne i Tøndermarsken var under viden
skabelig overvågning af internationalt kendte 
f orskerpersonligheder. Fra DGU var der først 
og fremm est Sigurd Hansen (til venstre) og fra 
»De danske Marsk- og Vadehavsundersøgel
ser« iagttog selveste chefen, professor Niels Ni
elsen (i midten) og hans assistent N. Kingo 
Jacobsen (til højre) de ihærdige anstrenge/ser 
f ra boreholdets side. 
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Imidlertid var det kun et udvalg af 
brøndborerne , som søgte DGU's assi
stance, og derfor forblev visse dele af lan
det dårligt dækket med indberettede bo
ringer. Alt i alt voksede arkivets materia
le dog støt . I 1951 indeholdt borearkivet 
oplysninger om ca . 50 .000 boringer , og 25 
år senere, i 1977, lå antallet på ca . 
150.000 boringer. 

Da Ødum var blevet direktør i 1938 fik 
Arne Noe Nyegaard ledelsen af borearki
vet , men han blev allerede i 1942 ud
nævnt til professor i mineralogi og forlod 
DG U. Derefter blev ledelsen overdraget 
til Theodor Sorgenfrei , først som afde
lingsgeolog ligesom de to forgående, men 
fra 1954 som statsgeolog. Under Sorgen
frei ekspanderede borearkivet ganske be
tydeligt. 

Der blev sat gang i lokaliseringen af 
alle de boringer, som arkivet havde op
lysninger om. Medarbejderne blev sendt 
ud til de forskellige landsdele, medbrin
gende kort og oplysninger . Transporten 
fra sted til sted foregik på cykel, og man 
besøgte gårde og huse , fabrikker, vand
værker , osv. Det var ret langsommeligt , 
men nødvendigt for boringernes kortlæg
ning. De hidtil indgivne oplysninger fra 
brøndborere og private fortalte som regel 
kun om grundejernes navn og adresse , 
foruden om jordlag, vandrej sning, vand
mængde osv. 

Andre nye opgaver var fra 1952 geo
elektriske undersøgelser i forbindelse 
med påvisning af vandførende lag. I 1949 
begyndte man at oprette pejlestationer til 
rege lmæssige målinger af variationer i 
grundvandsstanden på udvalgte stationer 
rundt om i landet. 

Efterhånden blev endnu mere udpræ
get hydrogeologiske undersøgelser taget 
op. Lars Jørgen Andersen indledte i 1954 
studier over kalkboringers ydeevne og 
kalkens permeabilitet , og som årene gik 
dukkede nye og stadigt større hydrogeo
logiske opgaver op. 

L. J . Andersen havde i 1973 , efter at 
han selv var blevet leder af hydrogeolo
gisk afdeling , færdigudarbejdet en me
tode , som bestod i at afbilde de enkelte 
boringers data på e t cirkeldiagram, hvor 
man på en rumlig måde ser boringernes 
dybde , laggrænser og andre geologiske 
data , samt visse hydrogeologiske parame
tre og tekniske data. Hertil kom brug af 
farver, således at et cirkeldiagramkort gi
ver et hurtigt indtryk af lagenes fordeling 
og horisontale udstrækning. 

Disse cirkeldiagramkort blev efterhån
den i udbredt grad anvendt her i landet til 
fremstilling af det, der kaldes geologiske 
basisdatakort. 
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Da amtskommunerne i 1975 stod over 
for at skulle etablere en hydrogeologisk 
kortlægning af deres områder for at 
kunne planlægge deres vandforsynings
forhold, kom DGU ind i billedet med 
bistand til kortlægningen og udarbejdede 
geologiske basisdatakort , som efterhån
den dækker det meste af landet . Kort
grundlaget er Geodætisk Instituts kort
blade målestokken 1:25.000 eller 
1:50.000 . Dette værdifulde materiale er 
hidtil blevet distribueret af amstkommu
nerne, som har betalt fremstillingen . Der 
er også lavet andre tematiske kort i sam
arbejde med amtskommunerne , f.eks. er 
næsten hele landet nu også dækket af 
grundvandskemiske basiskort i målestok
ken 1:100.000, ligesom store dele af lan
det omfattes af kort over grundvandspo
tentiale og transmissivitet (hydraulisk 
ledningsevne) også i 1:100.000. Sammen 
med nogle andre korttyper, der laves på 
DGU i forbindelse med råstofkortlægnin
gen f.eks. over landskabsformer, er alle 
disse kort blevet alvorlige konkurrenter 
til den ordinære geologiske kortlægnings 
kortudgave i praktisk anvendelighed og 
efterspørgsel hos brugerne . Det har været 
en af hovedårsagerne til , at DGU 's al
mindelige kortlægning er blevet nedprio
riteret. 

Med tiden var DGU 's hydrogeologiske 
arbejde blevet mere facetteret. En lang 
række opgaver , foruden den sædvanlige 
daglige rådgivning, optog medarbej
derne. 

En typisk liste over de større arbejds
opgaver fra 1980 viser dette: losseplads
undersøgelser , deponering af flyveaske , 
vandbalancestudier, deponeringsmulig
heder af radioaktivt affald i salthorste, 
sæsonlagring af varmt vand i grundvan
det , nitrat i grundvandet, projekter i sam
arbejde med EF om sårbarhedskort over 
grundvandsressourcer, grundvandsres
sourcernes størrelse , geotekniske proble
mer etc., foruden andre hydrogeologiske 
projekter om grundvandsforhold i be
stemte områder. 

Geokemi 
Kemiske undersøgelser af grundvand be
gyndte DGU at beskæftige sig med i slut
ningen af tyverne , og det var kemikeren 
Joh. Andersen og Ødum , som leverede 
den første afhandling om saltvandsfore
komster (1930). I de følgende år fortsatte 
man med grundvandsundersøgelserne. 
Det var især Ødum , som var drivkraften 
bag dem , og Werner Christensen, der 
havde afløst Johs. Andersen i 1930, var 
hans iderige medarbejder. De to under-

søgte grundvandstyperne i hele landet og 
skaffede et overblik over hele situatio
nen , som er blevet klassisk. Da det blev 
publiceret var man nået frem til 1936. Et 
par år efter gav man sig i kast med under
søgelser af forureningsgraden i brønde 
rundt omkring i landet . Der blev under
søgt ca. 10 vandprøver. Undersøgelsen 
blev påbegyndt i samråd med sundheds
styrelsen og mejeriorganisationerne . 

Andre geokemiske projekter gik ud på 
at eftersøge nyere myremalmforekom
ster. Det foregik specielt i Sønderjylland. 
Man undersøgte også manganindholdet i 
forekomsterne, ialt ca. 4000 analyser blev 
udført. Det var egentlig lige så meget en 
råstofundersøgelse, men den kemiske be
skaffenhed var den væsentligste. De før
ste undersøgelser var begyndt i 1950, og i 
1954 fik DGU bevilling til at foretage 
systematiske myremalmsundersøgelser i 
Sønderjylland , og det var Werner Chris
tensen, der forestod dem . 

Et andet råstof var også i hænderne på 
geokemikerne. I årene 1951-60 blev ca. 
7000 saltprøver fra salthorsten ved Sul
drup analyseret som vurderingsgrundlag 
for en eventuel saltproduktion. 

Et firma i Odense ønskede i 1956 at 
vide noget om forekomsten af titanmalm. 
Det gav anledning til, at Werner Chris
tensen rettede søgelyset mod strandsan
det ved vore kyster, som ofte indeholder 
koncentrationer af mørke mineraler, især 
tungmineraler eller malmmineraler. I 
årene 1956-59 blev der indsamlet prøver 
af strandsand og indholdet blev analy
seret. Gunnar Larsen udførte den fysisk
geologiske og mineralogiske del af analy
searbejdet. Sammen offentliggjorde de to 
DGU-geologer resultaterne i 1960. 

De to hvidklædre herrer, der her ses i alvorlig 
videnskabelig indramning, er til venstre: Wer
ner Christensen og til højre: Hilmar Ødum. 
Stedet er DCU's kemiske laboratorium og ri
den er 1936, formodentlig da de to herrer just 
havde afslu11et deres fælles værk om danske 
grundvandstyper. 

I august 1939 foretoges en række undersøgelser 
på det eneste værfr i den nordslesvigske marsk, 
ved Misthusum nord for Skærbæk. Hele den 
lille landsby gik til grunde under stormfloden 
1634. Geologerne er fra venstre: Johs. Iversen, 
Sigurd Hansen, V. Nordmann (der ikke denne 
dag bar stiv flip) og Hilmar Ødum. Sidst
nævnte var da tiltrådt som direktør for DGU, 
hvilket man næsten kan se på billedet. 



Den mere dagligdags del af geokemi

kernes arbejde var imidlertid stadig vand

analyser , ofte samarbejde med 

hydrogeologerne. 
Efter at den hydrogeologiske kortlæg

ning af Danmark var kommet i gang i 

1975 udarbejdede geokemikerne de 

grundvands-kemiske kort . Andre under

søgelser går ud på at bestemme nitratind

holdet i grundvand og overfladevand , og i 

1970'erne havde man en større undersø

gelseskampagne igang om okkerforure

ningen i brunkulslejerne og Skjernå-sy

stemet. 
Man har også i samarbejde med Grøn

lands Geologiske Undersøgelse foretaget 

organisk-kemiske analyser for at opspore 

moderformationer for olie og gas (source 

rock undersøgelser) . 
Derudover har DG U's kemiske labora

torium udført en lang række forurenings

undersøgelser. 

Undergrunden 

I Danmark har geologerne i mange år 

betegnet alle lag ældre end kvartærtiden 

som undergrunden . Når det skal være 

helt korrekt siger man prækvartæret. 

Dette er imidlertid just ikke nogen folke

lig betegnelse , men det har ikke været 

muligt at finde nogen bedre. Heller ikke 

betegnelsen »dybgrund«, som blev fore

slået af Victor Madsen i 1937 slog an. Når 

man skal forklare sig over for offentlig

heden er man derfor tilbøjelig til at bruge 

udtrykket »undergrunden« om det, som 

ligger under kvartærtidens , dvs. istidens 

og yngre lag. 
Hele Danmark e r dækket af kvartærti

dens lag. Kun ganske enkelte steder rager 

Dette billede er rager i sensommeren 1934 og 

viser Vicror Madsen yders/ ri/ vensrre i samrale 

,ned geofysikerne professor Barsch (i m idten) 

og en hr. Hohl (til højre) . Scenen er roppen af 

den sydlige gra vhøj i Jelling. 

kalk og kridt eller andre ældre lag så højt 

op, at de har kunne udnyttes i brud og 

grave. Der findes praktisk taget ingen fla

der eller arealer , hvor der ikke er kvar

tære lag over. DGU's kortlægningsar

bejde har derfor kun sjældent haft be

røring med undergrundens lag , dv . at 

geologerne ved DG U først og fremmest 

har været kvartær-geologer , som man si

ger. I praksis har det dog tidligt været 

nødvendigt at kaste sig over visse under

grundslag som f.eks. brunkulsførende af

lejringer, og kalkforekomster har også , ja 

endnu tidligere , været noget , DGU har 

måttet tage sig af. 
Særlige undersøgelser af undergrun

dens lag har dog været udført af enkelte 

DGU-geologer. K . Rørdam undersøgte 

mesozoiske lerarter og kaolin på Born

holm samt kridtformationen på Sjælland 

mellem København og Køge . Gronwall 

var direkte ansat ved DGU til at foretage 

undersøgelser af sådanne ældre lag, især 

på Bornholm , men også andre steder , 

f.eks. de ældre tertiære aflejringer i Jyl

land. Hartz undersøgte foruden 

planteresterne i moserne også sådanne i 

brunkulslagene , og Poul Harder kastede 

sig med iver over både ældre og yngre 

tertiære aflejringer og deres fossilind

hold . Senere arbejdede både fru Mertz 

og S. A. Andersen med hver deres afsnit 

af de ældre tertiærformationers aflejrin

ger. 
Den DGU-geolog, som var den første 

til at gøre undergrundslag til et hoved

studium , var Hilmar Ødum , som især in

teresserede sig for kalklagene fra danien 

tiden og deres forsteninger og endvidere, 

som den første , foretog studier over de 

tektoniske forhold i Danmarks under-

OPGAV E RN E 89 

grund ved at sammenligne højdeforhol

dene mellem daterede kalklag fra sted til 

sted. Disse studier afslørede, at lagene 

under istidslagene lå ganske meget for

skudt i forhold til hinanden , men normalt 

var det jo temmelig umuligt at se disse 

forskydninger og strukturer , når tykke 

istidslag lå som et dække henover dem. 

Omkring 1930 var man her i Danmark 

ved at få øjnene op for , at den danske 

undergrund kunne indeholde værdifulde 

råstoffer , sådan som f.eks . stensalt og 

olie . Ødum havde allerede i 1923 offent

liggjort en lille artikel sammen med en 

interesseret ven, Knud Hee Andersen, 

om en mærkelig forekomst af en flora af 

saltplanter langt inde i landet , nord for 

Næstved , som viste , at der var salt i 

grundvandet på dette sted langt fra havet. 

Det gav ham anledning til overvejelser 

over , at der måtte være saltlejer dybt 

nede i undergrunden , hvorfra saltholdigt 

grundvand steg op. Det var imidlertid 

ikke så lige en sag at undersøge sagen 

nærmere. Dertil ville bl.a. kræves en 

kostbar dybdeboring. Fortsatte undersø

gelser af saltholdigt grundvand rundt om i 

landet , som blev publiceret i 1930 (Johs. 

Andersen og Ødum) viste, at der mange 

steder fandtes mineralvand , hvis saltind

hold for størstedelens vedkommende 

mest nærliggende måtte anses for at 

Den første dybere boring, DG U selv stod for, 

lå ved Skærumhede vest for Frederikshavn . 

Den blev lavet i den hensigt at finde ud af, 

hvilken geologisk lagserie, naturgassen i Vend

syssel kom fra . Her ses det indre af DG U's 

feltlaboratorium , hvor V. Milthers sidder og 

skriver, medens Axel Jessen ser til. Fotograferet 

af V. Madsen den 16. november 1905. 
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stamme fra saltforekomster i undergrun
den. Det var blot et spørgsmål om at 
finde dem . 

Netop omkring 1930 begyndte Victor 
Madsen at beskæftige sig med mulighe
den af at finde salt og andre råstoffer i 
undergrunden, og det, som han henledte 
opmærksomheden på, var de fysiske me
toder, man forlængst var begyndt på at 
anvende i udlandet , også i nabolandet 
Tyskland. Madsen skrev en række popu
lære artikler om disse metoder og hvad 
man havde opnået i Tyskland. Her havde 
man påvist lokale områder , hvor stensal
tet på grund af lavere massefylde i for
hold til andre stenarter var trængt højt op 
fra dybtliggende lag og havde dannet 
propper af salt , der nåede op til et par 
hundrede meter under jordoverfladen -
såkaldte salthorste. Hvad mere var: der 
var fundet olie på flankerne af nogle af 
salthorstene. Madsen henviste til et ek
sempel ved Heide kun 75 km syd for den 
dansk-tyske grænse ved Tønder. Lagene 
kunne tænkes at fortsætte op i Danmark, 
så det gjaldt om at finde salthorste og 
måske også olie. Vejen dertil var vist 
bl.a. af tyskerne, der anvendte forskellige 
geofysiske målemetoder . 

Den slags metoder burde anvendes her 
i landet , skrev Madsen . Og det arbejdede 
han derefter på at få sat i gang. 

Det lykkedes først Madsen at etablere 
et samarbejde med Preussische Geologi
sche Landesanstalt i Berlin , som stillede 
en ekspert og det fornødne apparatur til 
rådighed for målinger af variationer i 
magnetkraftens lodrette styrke. I 1929 
påbegyndte dr. A. Ebert fra Berlin så
danne undersøgelser i Sønderjylland. 
Han fik Ødum som assistent og Madsen 
selv holdt et vågent øje med undersøgel
serne. 

Da Eberts undersøgelser var færdige , 
skaffede Madsen penge fra Laurits An
dersens fond til lignende målinger på Fyn 
i 1934, og året efter på Lolland, Falster og 
Møn , dennegang bistået af Arne Noe
Nygaard. Endelig måltes også Sjælland i 
1937 med assistance af Keld Milthers. 
Victor Madsen har selv angivet ideen 
med disse opmålinger: »Man har endnu 
ingen direkte Metoder til Paavisning af 
Olie i Dybgrunden , man maa gaa den 
Omvej at opsøge Salthorste, i disses 
Randzoner kan der forekomme Olie. De 
tyske Salthorste findes som Regel ved 
Randene af Dybgrundsmassiver. Til at 
opspore disse er magnetiske Maalinger 
den hurtigste og billigste Metode« . 

Sådanne magnetiske undersøgelser hø
rer imidlertid ikke til de mest givende 
ved olieeftersøgning, men de må regnes 

blandt de billigste. En anden mindre 
kostbar metode er tyngdemålinger , hvor 
man måler variationer i massefylden af 
jordskorpen under målepunkterne. Man 
kan derfor få et overblik over, hvor der er 
»ansamlinger« af relativt lette og tunge 
lagpakker, altså et groft strukturbillede af 
undergrunden. Sådanne tyngdemålinger 
fik Victor Madsen udført i Sønderjylland 
i 1937, da han havde erfaret, at tyskerne 
havde foretaget målinger på tætliggende 
punkter i Slesvig-Holsten, ja helt fra 
Hannover og op til den danske grænse. 
Madsen havde gjort Statsministeriet op
mærksom på denne undersøgelse i sin be
villingsansøgning, som blev indgivet i 
1936, og anmodede om penge »til at lade 

~ 
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Thyssen gravimeteret ses her anbragt i den der
fil indrettede bil. Bemærk den høje bule på 
taget, som tillader observa1øren al stå bøjet 
over inslrumen/et inden i bilen. Denne holder I 
km. SV for Lyø By den 12. august /937. 

De magnetiske målinger, som på Victor Mad
sens initiativ blev udført rundt omkring i /andel 
foretoges for nagles vedkommende af Elektrisk 
Malmletning. Det er en geofysiker fra detle 
svenske selskab, Bertel Johannsen, som her 
står ved sit magnetometer. En primitivt udse
ende skærm, som blev betjent af personen ti/
højre, skulle dække over instrumentet, når Jo
hannsen kiggede ned i det, mendens han stak 
hovedet ind under skærmen. Målestedet her 
ligger 600 m ØSØ for Skæve Kirke i Vendsyssel 
og datoen er 25. maj 1938. 



I årene 1929- 31 lod Victor Madsen udføre 
magnetisk e målinger i Sydjylland. De blev ud
fø rt af professor A. Ebert fra Berlin. Han ses 
her med sit insLrument i felten. Manden til højre 
er formodentlig hans chauffø r. 

De seismiske undersøgelser i Kolding området i 
1934 var noget nyt for de danske geologer. Især 
Victor Madsen fu lgte dem med stor interesse. 
Han ses her som den yderste til højre af de tre 
iag11agende personer, der fø lger opstillingen af 
et senderapparatur i nærheden af Påby p ræ
stegård i sensomm eren 1934. Firmaet er Seis
mos i Hannover. 

Victor Madsen står på dette billede og kigger 
ned i det drabelige sprænghul efter en seismisk 
sprængning, hvor man, dvs. det tyske firma 
Seismos, lige har fo retaget en scldan på en mark 
i egnen omkring Pclby ved Kolding. Det var i 
det om rclde, hvor man kort efter udpegede ste
det fo r den f ørste dybdeboring efter salt og olie, 
nemlig Harte nr. I . Foto f ra august-september 
1934. 
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udføre Tyngdemaalinger fra Grænsen 
nordpaa i Fortsætte lse af og støttet til de 
tyske Tyngdemaalinger fo r saaledes om 
muligt paa dansk G rund at faa kortlagt 
Fortsætte lsen af den Specialstruktur , hvis 
Oliefore komster ved Heide findes, idet 
den danske Re e rin maatte være inte r
esse ret i, at Efte rfo rskningen efter O lie i 
vor Dybgrund udfø rtes saa raskt som mu
ligt , hvilket aabenbart ikke laa H r. Rav
lin paa Sinde , idet han de n 14. Novbr. 
1936, havde standset sin Bo ring ved 
Harte i en Dybde af kun 961 m og var 
rejst t il A merika, og det saa ledes kunde 
have lange Udsigter med vigtige geofys i
ske Maalinger , som skal danne Grund
laget for Olieefterforskningen , hvilken 
Nølen den danske Stat ikke kunde være 
tjent med . Det viste sig da ogsaa, at eft e r 
at Bevillingen var givet , og Tyngdemaa
linge rne i Sønderj ylland skulde paabe
gyndes, anspo rede dette Hr. Ravlin til 
samtidig at lade det samme tys ke Selskab 
fo re tage Tyngdemaa linger i det sydvest
lige Fyn og senere at lade E lektriska 
Malmletning A kti ebolaget i Stockholm 
udfø re med Tyngdemaa linge r i Vendsys
se l og ved Kolding« . 

Den bedste geofysiske metode i o lie
efte rsøgningen va r imidle rtid de langt 
mere kostbare se ismiske undersøgelser , 
også kaldet »kunstige jordskælv«, hvor 
man måler lydbølgernes tilbage kastnings
tid fra relati vt hårde jordlag. D et kræver 
en række avancerede måle instrumenter , 
og man skull e ta lrige steder bore et hul til 
anbri ngelse af sprængstoffe r. Med hensyn 
til sådanne må linger kom Geodæti sk In
stitut imidle rtid Victor Madsen i forkø
bet. De tte inst itut havde all erede udført 
tyngdemålinger , men på spredte steder , 
fø r Madsens initiativ i 1936. Ikke no k 
med de t. Geodæte rne havde også fået o r
ga ni seret seism iske unde rsøgelser på ud
valgte profiler i åre ne 1932-33 , vistnok til 
en vis irritatio n hos Madsen , som man, 
mærkeligt no k, ikke synes at have samar
bejdet med . Det va r jo dog i den geologi
ske undergrund , man havde a rbejdet. 
Mere moderne fo rmer fo r seismisk kort
lægning af områder, som de magnetiske 
og gravimetriske (tyngde-) målinge r 
havde vist va r inte ressante, blev efte rhån
den udført i sto rt tal efter 2. verdenskrig, 
da der kom ri gtigt gang i o lieefte rsøg
ningen he r i landet , dog udelukkende af 
private selskaber. 

Det vigtigste e lement i opsporingen af 
o lie og gas e r og bliver dybe boringe r, og 
de er tillige også de mest o plysende i geo
logisk henseende. Som de n fø rste af den 
slags boringer regner man boringen , e ll e r 
re tte re bo ringe rne, for den første måtte 
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standses af tekniske grunde i utide, ved 
Harte, vest for Kolding. Det var første 
gang man her i landet nåede ned under 
kridtlagene , som man flere gange før for
gæves havde forsøgt at nå igennem. 

Det var helt klart på DG U's initiativ, 
dvs. Victor Madsens , at der kom gang i 
eftersøgningen af værdifulde råstoffer i 
Danmarks undergrund, og det var også 
på Madsens initiativ, at der blev gennem
ført en »lov om efterforskning og indvin
ding af råstoffer i Kongeriget Danmarks 
undergrund« (lov nr. 27 af 19. februar 
1932). 

Statsministeriet gav i 1935 en amerika
ner, F. F. Ravlin , eneret til at foretage 
efterforskning af samtlige de råstoffer , 
undergrundsloven omfattede , for et tids
rum af 2 år. Ravlin anførte i sin ansøg
ning, »at han var en af de mest benyttede 
Olieeksperter i USA og lige havde fuld
ført og financieret Olieboringerne i Syd
Florida«. Det viste sig senere, at han kun 
havde haft med en enkelt boring at gøre , 
og det var en såkaldt lineboring og ikke 
en rotary-boring, som Harte boringerne 
blev udført som. EIiers var han uden no
gen afsluttet uddannelse. Han havde stu
deret så forskellige ting som jura og arki
tektur. Det var derfor en højst tvivlsom 
olieekspert , man her havde fået inden for 
døren , og i det hele taget må han nærmest 
betegnes som »forretningsmand«. 

Victor Madsen var imidlertid fyr og 
flamme. Han havde udpeget området 
som geofysisk lovende , og det havde ikke 
været muligt at skaffe dansk økonomisk 
interesse for sagen. 

DGU skulle have tilsyn med borin
gerne. Victor Madsen selv var statsmini
steriets konsulent og besøgte ofte borin
gerne . Som udstationeret ved boringerne 
fra DGU sad imidlertid andre geologer 
på skift: H. Ødum , Sole Munck og Arne 
Noe-Nygaard. Den 13. november 1936 
blev der kærneboret , og der viste sig at 
være et stykke stensalt i den optagne 
kærne. På det tidspunkt anede næppe no
gen af DGU's geologer , at der kunne 
være tale om svindel. Senere blev der 
rejst tvivl om saltets ægthed. Det skete 
allerede under besættelsen, men først ef
ter 2. verdenskrig , i 1946, blev der nedsat 
et udvalg til at forberede en revision af 
undergrundsloven og tillige at undersøge 
saltfundets ægthed . DGU var repræsen
teret i udvalget ved Ødum og Sigurd 
Hansen. Konklusionen af udvalgets un
dersøgelser blev, at saltstykket, der fand
tes i borekærnen , ikke hidrørte fra Harte , 
og at Ravlin havde begået et bedrageri 
overfor den danske stat for at opnå kon
cessionen. Det var sandsynligt , at han 

Målinger af variarioner i tyngdekraften rundt 
om i landet giver oplysninger om massef orde
lingen i den dybere undergrund. Metoden er 
relativ billig. Man behøver kun at være et par 
mand til at udføre målingerne, og instrumentet, 
i deue tilfælde et Thyssen gravimeter, kan. let 
transporteres fra sted til sted. Her sker trans
porten i bil, og to geofysikere fra det tyske 
firma Seismos i Hann o ver, Bakmann og Jager, 
kigger her ned i apparatet og foretager en af
læsning. Stedet er på vejen syd for Munke By 
på A vernakø den 12. august 1937. 

Da man den 13. november 1936 foretog en 
kærneboring i Danmarks f ørste boring, som 
nåede ned under skrivekridtet, lå der et smukt 
srykke srensalr i den optagne borekærne. Det 
var meget belejligt, for det gav eneretshaveren, 
Fred. F Rav/in, en koncession. 

Siruation fra boringen ved Harte, hvor der er 
besøg på boresteder af bl.a. Victor Madsen og 
Hilmar Ødum. 



Danish American Prospecting Co . anvendte i 

de første år efter 2. verdenskrig et m eget effek

tivt boreaggregat, monteret på en lastbil, til at 

bore mindre boringer, maximalt ned til om

kring 860 m's dybde, på de geologiske struk

turer, som geofysiske målinger (især tyngdemå

linger) havde vist var interessante. Billedet her 

viser et sådant boregrej (typen »Sulli van«) i 

funktion ved Middelfart i 1950. DGU's ud

stationerede geolog havde fælles arbejdsplads 

med firmaet i skuret. Det er tankevækkende, at 

dette boregrej kun var mindre end en uge om at 

nå ned i 860 m 's dybde, som var samme dyb

deområde, Carlsbergfondets dybdeboring på 

Frederiksberg i 1896 -1911 var 13 årom at nå. 

havde købt et stykke salt i Kruuses ma
terialhandel i Odense og ubemærket 

havde set sit snit til at anbringe det i 

kærnehenteren , hvor de intetanende geo

loger så det ligge mellem forskelligt far
vede lersten fra den seneste del af trias

perioden , hvor saltforekomster i øvrigt 

ikke ville være udelukket. 
I 1938 blev DAPCo overtaget af Gulf 

Refining Co. , og dette selskab begyndte 
allerede i september samme år på detal
jerede tyngdemålinger, og i 1939 påbe

gyndtes endvidere seismiske undersøgel
ser i det små. Også borevirksomheden 

blev indledt i 1939, idet man dette år også 

udførte 6 stratigrafiske boringer med et 
mindre boretårn , monteret på en lastbil , 

nemlig Viborg nr . 1-6. Ved den tyske 

besættelse af Danmark 9. april 1940 blev 
alle disse operationer suspenderet og 

først genoptaget i 1946. Den systematiske 
og grundige måde Gulf Oil gik til værks 

på stod i skærende modsætning til Ravlins 

noget forhutlede foretagende ved Harte , 

og selvom der kan gisnes om mangt og 
meget i forbindelse med Ravlins salg af 

koncessionen , var Gulf Oils fremtræden 

så præget af seriøs efterforskningsvirk
somhed , at den danske stat ikke havde 
ønske om at lægge hindringer i vejen for 

DAPCo's nye indehaver , selv om man i 

1946 havde rejst tvivl om, at sælgeren af 

selskabet havde rent mel i posen. 
DGU blev naturligvis straks involveret 

i statens tilsyn med DAPCo fra 1946, 

men dette indebar i de første par år kun 

lejlighedsvis besøg ved arbejderne i fel
ten. Først i 1950 blev der tale om at etab
lere udstationering af en geolog ved de 

enkelte dybdeboringer. Det synes at være 

Sorgenfrei, der som leder af DG U's bore

arkiv, og i øvrigt samtidig som delansat 

En anden type af Danish American Prospec

ting Co 's boretårne var »Cardwell«riggen, som 

her er opsiillet i Pederstrup ved Ringe på Fyn i 

1951 . Delle boretårn var dimensioneret til dyb

der på op til 2000 m. For DGU's udstatione

rede geolog var forholdene her lige så primitive 

som ved den lille Sullivan rig. Man udførte sit 

arbejde i skuret til højre, og - i dette tilfælde -

var DGU-geologen endvidere indkvarteret på 

gården , der ses i baggrunden af billedet. 

Af de tre typer af boretårne, som Danish Ame

rican Prospection Co. betjente sig af, var 

Emsco boreriggen det stateligste. Det kunne nå 

4 km. ned i dybet. Her er det opstillet nord for 

Tønder for at bore Tønder nr. I , hvor man 

fandt oliespor i perm-lagene i ca. 3 km 's dybde. 

Foto af Mogens Hoff i sommeren 1951. 
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Det var ofte primitive forhold , som blev budt 

geologerne ved Danish American Prospecting 

Co's mindre boringer rundt om i landet. H er 

ordner Frode Christoffersen , en tid overbore

mester og »geolog« ved firma et, dagens kærne

prøver i aflange zinkbakker på græsset. Stedet 

er Kavslunde ved Middelfart. 



94 OPGAVERNE 

ved DAPCo, der fik ideen til denne form 
for geologtjeneste. Ordningen etablere
des derfor gennem borearkivet , der dertil 
behøvede pengemidler til aflønning af 
mere personale. Resultatet blev , at det 
blev muligt at ansætte flere timelønnede 
studerende i geo logi i borearkivet , og 
disse assistenter kom til at udføre tjene
sten ved boringerne på skift i en årrække. 
»Tårngeologerne«, som de kaldtes i dag
lig tale, fulgte dybdeboringerne både 
med hensyn til de rent tekniske foreteel
ser og udtagning af boreprøver , samt 
drog omsorg for tilsendelse af disse til 
instituttet. D G U's officielle tilsynsfø
rende var direktør Ødum. 

I 1957 overtog Standart Oil of New 
Jersey D APCo efter Gulf Oil og havde 
koncessionen i to år til 1959, hvorefter 
også dette selskab opgav den. Det var 
ikke lykkedes at finde udvindelige kul 
brinter i den danske undergrund . På 
DG U var de pågældende geologistude
rende imidlertid blevet kandidater og an
sat i geologsti llinger, og da det kunne 
forudses, at kulbrinteeksplorationen ville 
blive genoptaget inden for en overskuelig 
årrække, ønskede D GU at ruste sig hertil 
ved at uddanne et antal geologer til at 
blive fortrolig med biostratigrafien i hvert 
sit tidsafsnit , fortrinsvis på grundlag af 
foraminiferer , samt at kunne give en 
mere professionel beskrivelse og petro
grafisk undersøgelse af lagene i den dan
ske undergrund . Materi alet fra oliesel
skabernes aktivitet lå nu i DGU's arkiver 
og magasiner , og det skulle naturligvis 
bearbejdes. Arbejdsgruppen som skulle 
bearbejde disse boringer blev nedsat i 
slutningen af året 1961 og kom til at bestå 
af 8 geo loger med hvert sit speciale og 
skulle ledes af Sorgenfrei, der samme år 
var blevet udnævnt til professor i teknisk 
geologi. Han havde dog endnu i nogen tid 
sit arbejdsværelse på »Taffelbay« , og Ole 
Berthelsen, der var blevet statsgeolog og 
leder af borearkivet efter ham samme år 
havde sin hovedinte resse indenfor grund
vandsområdet. Berthelsen var derfo r ind
stillet på at udnytte Sorgenfreis særlige 
erfaring og kompetance på undergrunds
geologiens område til at være vejleder og 
igangsætter for de unge specialister. 

De 8 geologers arbejdsområder var 
fordelt således, at en bearbejdede sedi
menternes tungmineralforhold (Gunnar 
Larsen) , en tog sig af saltmineralogi 
(Frits Lyngsie Jacobsen), fire af foramini- ' 
fe rerne (kalkskallede former i nedre 
kridt: Arne Buch , bundformer i nedre 
kridt : Arne Dinesen, kalkskallede for
aminiferer i jura: Inger Bang og kalkskal
lede foraminiferer i øvre kridt : Erik Ste-

nestad), medens en tog sig af ostraco
derne (dvs . muslingekrebs) i rhaet-nedre 
kridt (Ole Bruun Christensen). Endnu en 
sedimentolog blev hurtigt knyttet til pro
jektet , nemlig Gunnar Jansson. 

Det er karakteristisk for Sorgenfrei, at 
gruppens arbejdsplan fik som første 
punkt: »Oprydning i arbejdsværelserne 
og bortlægning af alt uvedkommende ma
teriale«. Iøvrigt blev der afholdt møder 
hver måned. Det første fandt sted den 5. 
januar 1962. Man holdt ud med møderne 
til den 4. marts 1966, da det 24. og sidste 
fandt sted. I mellemtiden var der ind
truffet et par begivenheder , der havde 
stor indflydelse på dette arbejde. Den 
første af disse fandt sted i 1963, da DGU 
blev engageret i fo rbindelse med bund
undersøgelserne fo rud for planlægning af 
en bro over Storebælt , hvor der udførtes 
ialt 13 boringer af Geoteknisk Institut fra 
en boreplatform. DGU's team bestod af 
me llem 10 og 15 personer , hvoraf en del 
var blevet ansat specielt til at følge bore
arbej det på skift , medens andre arbej
dede i DGU's laboratorier , bl.a. med for-

aminiferundersøgelser (Inger Bang) af 
kridt- og tertiærlagene . Teamet blev ledet 
af mag .scient . Gunnar Larsen. E t andet 
hold DGU-geologer arbejdede med disse 
unde rsøgelser på Geoteknisk Institut. 
Det var fru Mertz , Lars Jørgen Andersen 
og Erik Stenestad. Man vil blandt disse 
navne gen kende tre fra DAPCo-arbejds
gruppen , og flere andre medlemmer var 
engageret med tj eneste på boreplatfor
men . Boringerne varede fra 23. juni til 
21. september 1963 . 

Det blev ikke det eneste afbræk i ar
bejdsgruppens bestræbelser for at fuld
føre den oprindelige plan. Allerede året 
efter , i 1964, kom en ny stor opgave til 
DGU af lignende karakter. Dengang var 
det en anden kommunikationslinie , der 
var i søgelyset, nemlig mellem Helsingør 

I 1986 anskaffede DGU et nyt boregrej (en 
Pilcon Tra veller 30) , som her ses i Junktion en 
kold januardag 1987 med instituttets nuvæ
rende boremester, Bjarne Laugesen, ved ma
skinen og medhjælper Hans Jensen ved bore
stangen. Man er i færd med at skifte borerør. 



og Ha.Isingborg, tværs over Øresund. Bo

rearbejdet foregik i samarbejde med 

svenskerne men det var DG U, som skulle 

udføre det geologiske arbejde og bear

bejde boreprøver. Det var også denne

gang Gunnar Larsen, som stod i spidsen 

for D G U's arbejdsandel og ful gte su c s

en op med koordinationen af endnu et 

hårdt arbejdende hold DGU-geologer. 

Det geologiske forhold mellem Danmark 

og Skåne viste spændende videnskabelige 

aspekter. Foruden Gunnar Larsens egen 

betydelige geologiske indsats deltog Ole 

Bruun Christensen, Inger Bang og Arne 

Buch med vigtige undersøgelser. De ialt 

19 boringer, der var tale om, blev udført i 

perioden fra juni til november 1964 af 

Geoteknisk Institut, og bagefter gik der 

et par måneder med udarbejdelse af rap

porten , der forelå i januar 1965. Den er 

senere udgivet som bog af DGU i 1968. 
Det kom efterhånden til at gå langsomt 

med arbejdsgruppens fremskridt. I 1965 

var borearkivet blevet delt op i to selv

stændige afdelinger: hydrogeologisk af

deling , der arbejdede med grundvand og 

boringer efter vand og prækvartær afde

lingen, som koncentrerede sig om under

grunden, dvs . alle lag under kvartæret. 

Denne sidstnævnte afdeling kaldtes i dag

lig tale undergrundsafdelingen, og i 

denne indgik som medarbejdere Arne 

Buch, Arne Dinesen , Inger Bang, Erik 

Stenestad, Fritz Lyngsie Jacobsen og Ole 

Bruun Christensen, som alle havde været 

engageret i arbejdsgruppen. Ledelsen af 

afdelingen fik den i 1965 udnævnte stats

geolog Leif Banke Rasmussen , medens 

Gunnar Larsen , som disputerede i 1966 

på en afhandling om mesozoiske sedi

menter i en række dybdeboringer, base

ret på tungmineralindholdet , i 1967 var 

blevet udnævnt til professor i geologi ved 

Aarhus Universitet og dermed havde for

ladt DG U. Han havde i øvrigt som den 

eneste af arbejdsgruppen opfyldt sin del 

af gruppens målsætning. 
Det havde med tiden vist sig klart , at 

bearbejdelsen af mikrofossiler i boreprø

verne var en tidskrævende affære, der 

stillede sine udøvere overfor store forsk

ningsmæssige problemer, bl.a. i retning 

af et nøj e kendskab til hver enkelt art af 

foraminiferer eller ostracoder. Nu kom 

imidlertid en ny kæp i hjulet i form af en 

genoptagelse af dybdeboringerne efter 

kulbrinte i Danmarks undergrund. I slut

ningen af året 1965 startede det nystiftede 

selskab , Dansk Undergrunds Consortium 

(forkortet DUC) sin første store boring 

ved Rønde i Djursland. DGU's prækvar

tærafdeling stillede geologer til rådighed 

for udstationering ved boretårnet under 

boringen, og denne vagttjeneste gik på 

skift mellem afdelingens geologer. 
Man havde oprindeligt den ambitiøse 

plan at vill e levere en hel bog, fyldt med 

specialafhandlinger af hver enkelt med

arbejder, om hver af de nye dybdeborin

ger. Det viste sig ret hurtigt at være for 

uove rkommeligt. Hver geolog arbejdede 

med sit »eget« tidsafsnit , og det var me

get forskelligt, hvor godt materiale hver 

enkelt havde at arbejde med , så man 

måtte vente længe på hinanden. Da der 

efterhånden kom flere boringer igang 

samtidig, blev det umuligt at passe både 

udstationeringer og bearbejdelser af et 

stærkt voksende materiale samtidigt. Den 

første bog om Rønde nr. 1 blev rimeligt 

tidligt udsendt, men allerede den næste 

om Nøvling nr. 1 blev stærkt forsinket og 

kaldt »Snøvling« i det interne omgangs

sprog. 
Helt galt blev det , da der foruden bo

ringer til lands også blev boret til søs i 

Nordsøen. Det skete første gang i 1966, 

og man prøvede fra afdelingens side at 

gennemføre udstationering af en geolog 

på boreplatformen. Det lykkedes indtil l. 

maj 1968. Da forbød ministeriet DGU at 

fortsætte med denne vagttjeneste som en 

følge af, at det havde vægret sig ved at 

give de udstationerede geologer et pas

sende løntillæg , som geologerne krævede 

gennem deres fagforening. Dermed blev 

der ganske vist mere tid til bearbejdelsen 

af materialet fra boringerne, men nu 

skulle man have boreprøverne sendt fra 

koncessionshaveren i stedet for selv at 

udtage dem på borestedet , og desuden 

måtte man savne den gode kontakt med 

borepersonalet. 
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Afdelingens geologer var først og frem

mest mikropalæontologer , men der var 

også ansat en sedimentolog og en salt

mineralog. Et meget stort materiale af 

geofysiske data i form af seismogrammer 

og kort af forskellig art, var der ikke rig

ti mandskab til at tage sig af. Fra af

delingens start havde man haft gavn af en 

geologistuderende med interesse for geo

fysik , men han var efterhånden blevet 

færdiguddannet og havde søgt videreud

dannelse hos koncessionshaveren med 

det resultat , at han fik stilling der. DGU 

stod derefter reelt uden geofysiker indtil 

den 1. april 1972, da man endelig fik en 

sådan (J. C. Baartman), direkte impor

teret fra Holland. Han gik med energi 

igang med det næsten uoverskueligt store 

materiale , og takket være hans store ar

bejdsindsats og dygtighed kunne afdelin

gen i den følgende tid præstere en række 

fremskridt på den geofysiske front. 
Til afdelingen hørte et laboratorium, 

hvor boreprøverne blev præpareret til 

brug for mikropalæontologerne, som 

modtog dem i form af slæmmerester. Den 

videre proces bestod derefter i at få fra

sorteret de mikrofossiler - især foramini-

Det nyeste af de tekniske vidundere, som DGU 

har anskaffet har bragt instituttets muligheder 

for en bedre kortlægning af de kulbrintefø

rende strukturer et betydeligt skridt fremad. 

Det drejer sig om en seismisk arbejdsstation til 

tredimensionale kortlægningsopgaver. Den ses 

her betjent af geofysiker Joannis Abatzis. På 

skærmene ses henholdsvis et tværsnit og et ho

risontalsnit gennem en geologisk struktur. 
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ferer - som måtte forekomme i disse 
slæmmerester. Til det arbejde blev der 
også ansat laboranter. Endelig tog afde
lingen sig også af registreringen og opbe
varingen af boreprøverne fra dybdeborin
gerne, men til det arbejde rådede man i 
årevis kun over en enkelt medarbejder 
ansat som laborant , så at den konserva
tor, der stod for slæmningen af prøverne , 
også var med til magasinarbejdet. 

Et skel i undergrundsafdelingens ar
bejdsområde blev indledt, da handelsmi
nisteriet pr. 1. april 1974 overtog admini
strationen af eneretsbevillingen , som hid
til havde ligget under ministeriet for 
offentlige arbejder. Det har tidligere væ
ret nævnt, at DGU's tilsynsførende med 
koncessionshaveren var direktør Ødum. 
Efter ham blev det direktør Berthelsen , 
indtil han i 1974 bad sig fritaget , og L. 
Banke Rasmussen blev udnævnt istedet. 
Samtidig dermed blev daværende fuld
mægtig Hagen Jørgensen handelsministe
riets tilsynsførende. 

Der blev nu - ikke mindst i lyset af den 
netop opståede oliekrise - indledt aktio
ner med det formål at skabe den bedst 
mulige forsyningssikkerhed for landet. 
Til støtte for tilsynet , som manglede den 
nødvendige ekspertice hyrede man kon
sulentbistand fra det amerikanske firma 
De Golyer & Mac Naughton . Under
grundsafdelingen fik en aktie med i arbej
det med at vurdere koncessionshaverens 
virksomhed indtil udløbet af efterforsk
ningsperioden, som Dansk Undergrunds 
Consortium havde opnået ved koncessio
nen af 1962. Denne periode udløb den 8. 
juli 1974. 

Det gav anledning til talrige møder 
samt pukkelarbejde , der fra DGU især 
blev leveret af Arne Dinesen. Tilsynet 
afleverede en diger rapport over under
søgelsen den 17. oktober 1975. En af 
konklusionerne blev , at koncessionshave
ren burde have iværksat en indvinding af 
gas og kondensat fra de gjorte fund i 
Nordsøen , og tilsynet mente derfor ikke, 
at bevillingshaveren kunne opretholde 
sin ret til at vedblive efterforskning og 
indvinding efter disse kulbrinter. 

Handelsministeren drog dog ikke den 
drastiske konsekvens at inddrage konces
sionen for naturgassens vedkommende, 
men brugte i stedet situationen som gun
stig for en ny forhandling over den. Det 
førte frem til en ny aftale mellem be
villingshaveren og handelsministeren den 
15. juli 1976. En del af gassen skulle til
bydes det nyoprettede statslige Dansk 
Olie & Naturgas AJS (DONG) og man 
skulle helst undgå at afbrænde gas på 
oliefelterne. Bevillingshaveren havde 

hidtil haft koncession på hele det danske 
område, både til lands og til søs. Nu blev 
det indeholdt i aftalen , at arealerne blev 
opdelt i blokke , som delvis skulle gives 
tilbage til staten over en længere år
række . Der blev bl.a . også indgået aftale 
om, at f.eks . DGU's geologer kunne få 
en vis form for uddannelse hos konces
sionshaveren eller hans partnere. 

De nye aftaler kom til at betyde en stor 
vækst i arbejdet i undergrundsafdelingen 
på DG U . I 1976 blev der dannet et særligt 
»kulbrinteteam« i afdelingen, som skulle 
være med til at vurdere de danske kul
brinteforekomster i samarbejde med den 
i 1979 oprettede energistyrelse. Dette 
team blev ledet af Arne Dinesen , og det 
omfattede foruden ham geofysikeren 
Baartman og to geologer. En ganske sær
lig opgave bestod i at kopiere og afsende 
store mængder af geologiske data , især 
seismogrammer , til De Golyer & Mac 
Naughton i USA . Det drejede sig om 
kæmpestore formater som i dagevis hang 
til tørre fra turen gennem kopimaskinen 
og beklædte det tidligere mødelokales 
vinduer og møbler, samt udsendte en 
hørm af forskellige kemiske dampe til 
fornøjelse for hele 3 . salen på DGU. 

Der blev også arbejdet med proble
merne om mulighederne for at deponere 
højaktivt affald fra kernekraftværker i 

Blandt DGU's nyeste investeringer i teknisk 
avanceret apparatur er denne EDB-styrede 
44-tommers farve-raster-plotter, som bl.a . kan 
udregne farvekort. Laborant Birte Hammer
strøm beundrer fænomenet. 

Danmarks undergrund , og der blev ned
sat en arbejdsgruppe til at vurdere , om 
der kunne findes og udnyttes varmt vand 
(geotermisk energi) fra den dybere un
dergrund. Disse arbejdsområder fortsatte 
DGU at tumle med endnu i en de l år 
fremover. 

Den 1. oktober 1977 blev »kulbrinte
teamet« udskilt som en ny afdeling , der 
blev kaldt kulbrinteafdelingen med Arne 
Dinesen som chef. Til afdelingens regie 
blev også overført arbejdet med de dan
ske salthorste og den geolog, Fritz 
Lyngsie Jacobsen , som tog sig af det. Til
bage i undergrundsafdelingen var stadig 
den største del af personalet , men man 
fordelte opgaverne i to sektioner: 1. Stra
tigrafisk sektion, som tog sig af datering 
og beskrivelse af lagene og 2. Regional
geologisk sektion , som især beskæftigede 
sig med sedimentologiske og geotermiske 
opgaver. Den sidstnævnte havde Olaf Mi
chelsen som daglig leder , og det var hen
sigten, som navnet på sektionen i øvrigt 
hentyder til , at sektionen efterhånden 
skulle have lejlighed til at udarbejde kort 



over undergrunden , udfra resultater af 

både den geofysiske tolkning af det store 

se imiske materi ale og af den viden , man 

kunne få af de geologiske resultater fra 

bo ringerne . Disse skønne forhåbninger 

er stadig ikke blevet indfriet, heller ikke 

efter at sektionen d n 1. ja nuar 1981 blev 

adskilt fra undergrundsafdelingen som 

den tredie nyoprettede afdeling med Olaf 

Michelsen som chef. Tilbage blev så en 

stratigrafisk afdeling. 
Den geofys iske arbejdsgruppe, som 

alle undergrundsafdelingerne havde brug 

for, men som først og fremmest havde til 

opgave at kortlægge de kulbrinteførende 

lokalstrukturer i Nordsøen , førte i nogle 

år en omflakkende tilværelse fra først 

kulbrinteafdelingen til dernæst regional

geologisk afdeling og endelig til en se lv

stændig tilværelse som geofysisk afdeling 

i 1982. Energistyrelsen lægger til tilsyns

brug og til diverse andre forvaltningsop

gaver med bevillingshaverne så meget be

slag på denne afdelings arbejdskraft , at 

den regionale kortlægning af undergrun

den har måtte vente til bedre tider. Re

gionalgeologisk afde ling er derfor døbt 

om til »afdelingen for sedimentologi og 

regionalgeologi«, idet arbejdet med stu

diet af de store geologiske bassiner og 

deres aflejringer står øverst på program

met. Dette er naturligvis også regional 

geologi , men man savner utvivlsomt at 

kunne fremstille de regionale kort , som 

geofysikerne kunne være jordemødre til. 

Kulbrinteafdelingens eva lueringsopga

ver med de kulbrinteførende strukturer 

er blevet betydeligt udvidet i de senere 

år . Det foregår i samarbejde med ener

gistyrel sen og omfatter først og fremmest 

studier over rese rvoirernes størrelse og 

rumfang og over indholdet af kulbrinte

mængder. Afdelingens navn er derfor æn

dret til »reservoirgeologisk afdeling« og 

fik som chef Ole Winther Christensen, 

der er civilingeniør med teknisk geologi 

som speciale. 
Stratigrafisk afdeling blev omdøbt til 

»Biostratigrafisk afdeling«. 
Alle de 4 afdelinger, som er udgået fra 

undergrundsafdelingen ( = prækvartæraf

delingen) udgør nu tilsammen under

grundsområdet. Denne konstruktion blev 

foreslået i forbindelse med , at man i 1977 

havde nedsat et strukturudvalg til at finde 

frem til en ny struktur fo r DGU i lyset af 

de mange nye opgaver , både af energire

lateret og milj ørelateret art, som inst itut

tet stod overfo r at skulle løse . Resultatet 

af udvalgets arbejde forel å i 1978 og an
befalede bl.a. oprettelse af et særligt un

dergrundsområde med en chefgeolog til 

at varetage koordin ationen og den over-

ordnede ledelse af undergrundsafdelin

gens arbejde, der tilsammen belyste lan

dets energi-geo logiske problemer fra for

skellige synsvinkler , og som tillige var en 

vigtig del af energistyrelsens forvaltnings

og tilsynsarbejde . Som chefgeolog blev 

udpeget Arne Dinesen i december 1980 . 

DG U's arbej de med undergrunden er i 

årene siden da vokset yderligere . Det så

kaldte »personlige til syn« med konces

sionshave ren , hvori Arne Dinesen også 

var indtrådt i 1975 , var blevet afløst af et 

energiministerielt do . hvor energistyrel

sen var ene om at være tilsynsmyndighed. 

Forskning 

Ordet forskning er et helligt ord for en

hver , der arbejder med og er glødende 

interesseret i en bestemt videnskab, og 

det kan he ller ikke nægtes, at al udnyt

telse af viden, der kn ytter sig til et fag , og 

al rådgivning, som skal præsteres, er af

hængig af viden , og den skaffer man sig 

ved forskning og dataindsamling, hvis 

man da ikke blot tanker op fra et allerede 

eksisterende arkiv og udsuger dets data. 

På DG U har der lige siden institutte ts 

oprettelse været drevet forskellig form 

for geologisk forskning. De gamle geo lo

ger gjorde deres iagttagelser i felten og 

indsamlede sten , prøver og opmålings

data, og de var flittige til at bearbejde 

deres udbytte og publicere dem i afh and

linger, som blev udgivet i instituttets egne 

skriftrække r. Dette gælder alle DGU's 

geologer i ældre tid. 
Størsteparten af forskningen på DGU 

blev udøvet i for bindelse med kortlæg

ningsa rbejderne. Man ser derfor, at de 

fl este afh andlinger, inklusive kortblads-
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beskrivelserne selv , omhandler kvartær

geologiske emner: landskabsanalyser og 

paleæontologiske emner om enten kvar

tære planter eller dyr. Undersøgelser af 

prækvartære aflejringer og deres fossil

indhold udførtes tidligere kun af få DGU 

geologer som K .A . Gronwall og Poul 

Harder. I 1920'erne lagde Hilmar Ødum 

nogle afhandlinger om kalk- og kridtlag 

og deres forsteninger på bordet. Arbej

det med de prækvartære emner blev af 

nogle betragtet som noget , man kun 

kunne tillade sig , hvis man havde tid til

overs, eller også var det fritidsarbejde. 

Begrundelsen for denne holdning var 

den, at DGU's tj enestearbejde først og 

fremmest lå på de områder, som havde 

nær tilknytning til hovedopgaven: kort

lægningen. Man kunne langt op i tiden 

høre kollegaerne på f.eks. universitetet i 

fuld alvor bemærke, at de og de fund eller 

forekomster var kvartære , og det måtte 

være noget for »undersøgelsen«, som 

DGU ofte blev kaldt, medens man tyde

ligt nok brugte andre anledninger, hvor 

der var gjort prækvartære fund , til at gøre 

opmærksom på, at det jo »ikke var noget 

for DGU «. 
At man så også måtte høre på bemærk

ninger om , at videnskabelige studier ikke 

var DG U's sag, ja, ligefrem at DGU ikke 

var noget videnskabeligt institut , kunne 

godt virke irriterende til tider. 

Et laboratorium for analyse af borekærner hø

rer til de nyere indretninger på DGU. Det bli

ver en del benyllet af olieselskaberne og ind

tjener således valuta til statens og DG U's kasse. 

Et afsnit af laboratoriet ses her før f lytningen til 

Rentemestergården med dets daglige leder, geo

log Niels Springer, ved et af bordene. 
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Man lod sig dog som regel ikke gå på af 
denne form for nid , og noget egentligt 
uvenskab, endsige fjendskab, har der 
næppe nogensinde været mellem institut
terne. Det må naturligvis indrømmes, at 
DGU havde andre vilkår at arbejde un
der. Selv om karteringen kunne gå lang
somt, var der dog tale om en målsætning, 
og den var man først forpligtet over for. 
Desuden fik DGU pålagt adskillige prak
tiske opgaver i tidens løb , der ikke alene 
hæmmede en fri forskningsudfolde lse, 
men endogså virkede bremsende på kar
teringsopgaverne. 

Geologerne var dybt interesserede i 
de res fag , og med denne form for »be
lastning« i sig , kunne der nås ekstra me
get, især når fritiden toges med. Man ser 
derfor , at de gamle geologer i tiden før 
1940 publicerede stribevis af afhandlin
ger, hvis resultater eftertiden har kunnet 
tære på. 

Efterhånden voksede datamængderne 
på DGU, det være sig i borearkivet , i 
mergelarkivet , i råstofarkivet , i analyse
arkivet, i geokemisk afdeling eller i un
dergrundsarkivet med dets enorme 
mængder af afleveringspligtige data fra 
koncessionshaverne . Ødum karakterise
rede engang rammende DGU som »lan
dets geologiske hukommelse«. Det er 
måske endnu ikke gået op for befolk
ningen, hvor værdifu ld en datamængde , 
der her er sam let på et sted , og som de 
EDB programmer og -baser, der er fær
diglavede eller under arbejde, vi l gøre 
endnu lettere anvendelige til alle mulige 
kombinationer af både praktiske og 
forskningsmæssige opgaver. 

Det er imidlertid en forudsætning , at 
de data , som står til rådighed , er kor
rekte, f.eks. at jordarterne er ri gtigt be
stemte til type, er daterede rigtigt osv . 

Hertil kræves både tid og mandskab , 
og det har der ikke været i de sidste 10-15 
år , hvor samfundsudviklingen har været 
for hovedkuls til at man har kunnet gøre 
blot nogenlunde rent bord på disse ar
bejdsom råder. 

På et af de mange kurser, som har væ
ret arrangeret de seneste år for DGU's 
ledelse , blev lanceret et slogan der vist
nok især skulle gælde arbejdsresulta
terne: »Det skal være godt nok«, altså 
ikke »godt«, men »godt nok«, underfor
stået at hvis man ustandeligt lader sig 
bremse af, at man lige skal lave lidt mere 
ved det , før man synes det er »godt«, 
bliver man aldrig færdig - og et kardinal
punkt i ethvert projekt eller rekvireret 
opgave er , at man skal være færdig til den 
aftalte tid . 

Den afdeling på DG U , hvor forskning 
har præget arbejdet mere end i andre af
delinger , er geobotanisk afdeling , det tid
ligere moselaboratorium . Både i Hartz' 
og Knud Jessens tid , men især i Johs. 
lversens tid , blev der her udført en strin
gent vegetationshistorisk forskning , som 
også er fortsat med succes af Svend Thor
kild Andersen og hans medarbejdere. Si
den Iversens tid er DGU internationalt 
kendt gennem ham og hans elever og ef
terfølgere for det høje stade på pollena
nalysens område. Ikke mindst direktør 
Ødum fredede om denne forskningsoase, 
der høj nede DGU 's ry . 

På det marine kvartærs område var V. 
Nordmann i sin tid en betydelig forsker , 
som i hvert fald var kendt for sin indsats i 
hele Nordeuropa . Han var f. eks. en emi
nent kender af kvartære muslinger og 
snegle, ja selv de mindste fragmenter 
kunne han bestemme til art. I moderne 
tid har Kaj Strand Petersen overtaget 
dette arbejdsområde og selv offentlig
gjort talrige afhandlinger, der bygger på 
disse dyrerester. 

Andre kvartære aflejringer er blevet 
undersøgt af praktisk talt a lle de gamle 
statsgeologer, hvoraf Sigurd Hansen i 
1940 disputerede på sine årelange studier 
over issøaflejringer. Keld Milthers tog i 
1942 doktorgraden på studier af lede
blokke, og S. A. Andersens disputats fra 
1931 omhandlede studier over isafsmelt
ningens forløb i Susås vandområde. 

Talrige andre afhandlinger om kvar-

tære forhold vidner om hovedinteressen 
hos DG U's geologer. Siden Poul Harders 
dage var Ødum den første , der rigtigt 
kastede sig over undersøgelser af præ
kvartære aflejringer, nemlig kalk og kridt 
i Jylland og på Fyn. Det disputerede han 
på i 1926 . 

Da Theodor Sorgenfrei dukkede op på 
arenaen , blev det yngre tertiær og dets 
indhold af mollusker i en del år det tema, 
både han og hans assistent , L. Banke 
Rasmussen, ofrede både arbejdstid og 
fritid på, indtil de begge blev doktorer på 
tykke afhand linger om sådanne emner i 
henholdsvis 1958 og 1966. 

I disse år begyndte man også på DGU 
at forske i sedimenter og mikrofossiler. 
Gunnar Larsen (sedimenter) og Arne Di
nesen (foraminiferer) lagde i 1954 ud 
med en omhyggelig unde rsøgelse - i fæl 
lesskab - over Vejle Fjord Formationen 
fra oligocæn-tiden. 

Man var efterhånden kommet ind i de 
mere og mere hektiske år på olieeftersøg
ningens område, og den type studier , som 
Gunnar Larsen og Arne Dinesen for ter
tiærets vedkommende og Arne Buch 
nogle år før endnu (1954) på det marine 
kvartærs område, havde indledt, blom
strede nu op, og beskæftigede mange 
DGU-geologer. D et er tidligere skildret, 
hvordan disse aktiviteter efterhånden 
blev »forstyrrede« af andre DGU-aktivi
teter. 

I de seneste år er der, trods den sti
gende koncentration om mange , og om
fa ttende , samfundsgeologiske opgaver , 
alligevel udført en ikke ubetydelig fo rsk
ningsindsats på DGU gennem en række 
udefra financierede forskningsprojekter , 
hvor både DGU-geologer og midlertidigt 
ansatte har deltaget. Det gælder f.eks . 
EFP-projekter , blandt hvi lke kan nævnes 
et , der har omfattet tidsafsnittet jura
nedre kridt i Centraltruget i Nordsøen. 
Dette projekt blev ledet af Olaf Michel
sen og har affødt en række værdifulde 
afhand linger, som også har vakt opmærk
somhed uden for landets grænser. 



Arbejdets organisering 

Før der blev afdelinger 

Da DGU før i tiden kun bestod af 7-8 
geologer og mindre end en håndfuld tek
niske medhjælpere , var der naturligvis in
gen særlig intern organisation af institut
tet. Der var en direktør og tre statsgeolo
ger, samt nogle få videnskabelige 
assistenter eller afdelingsgeologer. De le
dende var direktøren og statsgeologerne , 
som alle havde ansvaret for et geologisk 
kortblad , og de ledede fortrinsvis sig selv , 
højst et par sommerassistenter. Af egent
lige enheder kunne man kun tale om det 
kemiske laboratorium, moselaboratoriet 
og, fra 1926, borearkivet. De her ansatte 
tjenestemænd blev også benyttet til kort
lægningsopgaver , der langt frem i tiden 

havde første prioritet. Det kemiske la
boratorium tog sig i de første mange år 
fortrinsvis af mergelundersøgelser, og det 
var i gammel tid Vilh. Milthers' arbejds
område ved siden af karteringen. Mosela
boratoriet udførte moseundersøgelser for 
alle statsgeologerne , og der var kun små 
enheder, der ikke var egentlige afdelin
ger i nyere forstand. Det gjaldt også bo
rearkivet, men både dette og laboratori
erne havde dog eksperter, som var særligt 
knyttet til dem. De var den spæde be
gyndelse på den udvikling , som førte til 
oprettelsen af egentlige afdelinger. 

Der gik en lang årrække , før DGU's 
geologstab voksede . I 1898 var der ansat 
7 geologer , og sådan var det i 30-40 år 
frem. I 1938 var antallet vokset til 8, men 
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først efter 2. verdenskrig lykkedes det at 
få bevilget flere geologstillinger. I 1948 
var man kommet op på 17 geologer og i 
1958 på hele 29 . Samtidig var antallet af 
andre ansatte vokset fra kun 3 i 1918, 
hvilket antal holdt sig i de kommende 
20-30 år , til 6 i 1948 og videre op til hele 
24 i 1958. 

Moselaboratoriet og især borearkivet 
havde i årene fra 1948 til 1961 udvidet 
deres stab med en lang række geologer og 
andre ansatte. Borearkivet havde i 1961 

Humor, hygge og afs lappelse præger dette bil
lede af to DC V-geologer på ekskursion i Norge 
i 1920. Det er Knud Jessen til venstre og Nord

mann til højre. 
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næsten lige så mange geologer som hele 
det øvrige DGU. 

Der var endnu ikke tale om en afde
lingsopdeling, men sidst på året 1961 ind
førtes i Dansk Geologisk Forenings års
hæfte for 1962 en rubrik der hed »Fra 
dansk geologis arbejdsmark«, hvor både 
universiteterne og Nationalmuseet mv. 
inddelte deres arbejdsområder i afde
lingsenheder med angivelse af ledere og 
ansatte geologer under hver afdelingsen
hed . Der fandtes ingen officiel opdeling 
for DG U's vedkommende, så redaktøren 
lavede den selv og delte DGU i følgende 
afdelinger med hver en statsgeolog an
givet som leder: Kortlægningsafdelingen , 
Mosegeologisk afdeling , Råstofafdeling, 
Borearkiv og Kemisk laboratorium . D et
te blev sendt til godkendelse hos direktør 
Ødum , som kun nødtvungent gik ind på 
forslaget. Dog ville han have sat beteg
nelsen »Almindelig geologisk afdeling« 
istedet for »Kortlægningsafdelingen«. 
Ødums begrundelse var, at både han selv 
og også råstofafdelingens leder , var kort
læggende på hvert si t kortblad, og de 
skulle jo ikke referere til den afdeling 
som var blevet kaldt »kortlægningsafde
lingen«. Betegnelsen »Almindelig geolo
gisk afdeling«, som Sigurd Hansen var 
leder af, slog ikke igennem officielt før 
Berthelsen afløste Ødum som direktør. 

Borearkivet havde, som omtalt , nået 
en sådan størrelse, at den var blevet et 
helt institut i sig selv. Det var imidlertid 
ikke praktisk gørligt at opdele den offici
elt uden af få bevilget nye lederstillinger, 
dvs . statsgeologstillinger. Man hjalp sig 
derfor i nogle få år internt , fra 24. okto
ber 1962, med en todeling , hvor man fo
retog en opdeling af borearkivets daglige 
arbejde i to sektioner med hver sin »assi
sterende statsgeolog«, som de kaldtes, så
ledes at Lars Jørgen Andersen varetog 
ledelsen af sektionen for grundvand og 
vandforsyning og Leif Banke Rasmussen 
virkede som leder af sektionen for præ
kvartær geologi. Det lykkedes at få be
vilget en statsgeologstilling i 1965, som 
blev besat med den sidstnævnte »assiste
rende statsgeolog«, og prækvartærafde
lingen (undergrundsafdelingen) blev såle
des oprettet den 1. april 1965 som DG U 's 
dengang 6. afdeling. 

Samme år blev den anden »assiste
rende statsgeolog« konstitueret som 
statsgeolog for den anden halvdel af bo
rearkivet , som fik betegnelsen Hydrogeo
logisk afdeling. 

Året 1965 kan på en måde betegnes 
som slutåret på den holdning fra myndig
hedernes side, at en statsgeologstilling 
var en avancementsstilling og ikke en af-

delingslederstilling. Da DGU dette år 
søgte om sin 6. statsgeologstilling ville 
ministeriet til at begynde med ikke aner
kende, at den skulle være begrundet som 
afdelings lederstilling. Derimod blev det 
anset for tungtvejende , at vedkommende 
havde fået antaget en doktordisputats, og 
sådan havde det også været ved de sene
ste besættelser af statsgeologstillinger , 
hvis der havde været doktores blandt an
søgerne . 

Manifestationen af en afdelingsopde
ling aflæses klarest af instituttets årsrap
porter, hvor der lige til den sidste af dem , 
som Ødum var forfatter af, nemlig i 1964, 
ikke var tale om afdelinger. Fra og med 
1965, var DGU opdelt i 1. Direktion og 
administration ( endnu ikke en afdeling 
som sådan), 2. Almindelig geologisk af
deling, 3. Paleobotanisk afdeling (istedet 
for betegnelsen »Moselaboratoriet«) , 4. 
Råstofafdeling, 5. Prækvartær afdeling , 
6. Hydrogeologisk afdeling og 7. Geoke
misk afdeling (istedet for betegnelsen 
»Kemisk laboratorium«). Instituttets bib
liotek og tegnestue opførtes som fælles
enheder uden afdelingsmæssig tilknyt
nmg. 

Antallet af afdelinger er i årene efter 
1965 steget til ialt 12. Den første, som 
efter dette år så dagens lys , var Plan
lægningsafdelingen som den hed tidli
gere , nu : Boredataafdelingen. Den blev 
oprettet i 1975. Den næste i rækken blev 
Kulbrinteafdelingen i 1977, i hvilket år 
der også blev oprettet en egentlig admini
strationsafdeling. I 1981 blev Prækvartær
afdelingen opdelt i to afdelinger, i Strati
grafisk afdeling, som senere kom til at 
hedde Biostratigrafisk afdeling og Regio
nalgeologisk afdeling. Som de seneste 
skud på stammen blev Geofysisk afdeling 
oprettet i 1982 og endelig EDB afdelin
gen i 1984. De enkelte afdelingers histo
rie skal kort opridses i det følgende . Ræk
kefølgen er mere eller mindre tilfældig. 

Af delingerne 
Administrationsafdelingen var oprindelig 
kun et sekretariat for direktøren . Efter
hånden udviklede regnskabskontoret sig 
dog til en særlig enhed med personale, 
som kun tog sig af regnskaberne. Regn
skabsføreren fungerede tillige som direk
tørens sekretær og »højre hånd« i admini
strationssager. Anna Galle var den første 
egentlige regnskabsfører, som DGU har 
haft. Hun fungerede som sådan lige siden 
1931 , til hun blev pensioneret i 1951 og 
afløstes af N. C. Nielsen . Anna Galle tog 
sig også af biblioteket med hensyn til re
gistreringen og bøgernes placering, men 

denne ordning blev ændret , da N. C. 
Nielsen tiltrådte som regnskabsfører . Af 
medhjælp på DGU's administrationskon
tor var der i mange år kun en eller to 
assistenter. Da DGU flyttede til Thora
vej blev der ansat 2 damer i det nyindret
tede receptionslokale til først og frem
mest at passe husets telefonindgang og at 
vise gæster til rette. Det havde også altid 
været naturligt , at kantinepersonalet , ren
gøringspersonalet og betjente sorterede 
under administrationskontoret. 

I DGU's første år , inklusive tiden på 
det gamle rådhus og på Tranegårdsvej, 
kan man kun tale om en frokoststue. Der 
skulle jo kun være plads til ganske få 
mennesker , men som skildret i det fore
gående , havde den daglige fælles mad
pakkespisning en vigtig social, ja ligefrem 
faglig funktion. Det var heller ikke uvæ
sentligt , hvem der hyggede om persona
let. I mange år var det svigermor og svi
gerdatter i familien Stephan , som stod for 
dette job. Det strakte sig i tid helt fra 
residensen i Gammel Mønt og til hele 
perioden på det gamle rådhus i Charlot
tenlund . På Tranegårdsvej (»Taffelbay«) 
var det fru Sara Nielsen , som hægede om 
personalets timelige velfærd. Først ved 
indflytningen på Thoravej oprettedes en 
egentlig kantine med selvbetjening. Be
styreren her var i mange år Asta Kroner. 
Kantinen holdt i 1979 flyttedag fra 1. eta
gen i hovedbygningen til 3. salen i det 
røde hus overfor. 

På det gamle rådhus havde DGU eget 
ansat rengøringspersonale , og det var et 
veritabelt tilbageskridt i renlighed i loka
lerne , da man var nødt til at kontrahere 
med et rengøringsselskab, hvad man har 
været nødt til at gøre lige siden. 

Nogle vigtige medarbejdere for DGU 
har altid været institutionens betjente , 
som år ud og år ind har skullet bære rundt 
på dit og dat og foretage de mest forskel
ligartede ærinder. På Gammel Mønt var 
J. C. Kallestrup i mange år den tjenende 
ånd. På det gamle rådhus var Magnus 
Møller Jensen fra 1951 den , hvem skæb
nen havde forlenet med dette job. Han 
skulle efter overtagelsen af huset på Tra
negårdsvej 20 i Hellerup ligge i daglig 
rutefart mellem Charlottenlund og Hel
lerup og vice versa. Møller Jensen, der 
ligesom Kallestrup var tjenestemand , 
gjorde også tjeneste på Thoravej 31 i 
mange år og kom til at blive belastet af de 
store udvidelser og de øgede arbejdsbyr
der , før pensionens befrielse indtraf. 

Et nyt job i administrationens regie 
blev oprettet i 1969, da Ole Berthelsen fik 
ansat en assistent som sekretær for di
rektøren. Den første blev Inger Sørensen . 



I 1976, da en større personaleudvidelse 
allerede var på vej på DGU , var der ialt 
kun 9 personer ansat i de kontorer , som 
hørte hj emme i administrationens do
mæne , og det var 1 direktør , 1 sekretær 
for direktøren, 1 regnskabsfører , 1 assi
stent i boghold ri · t , 1 yder ligere assisten t 
på konto ret , 2 receptionsdamer , 1 kanti
nebestyre r og 1 betjentformand . 

I løbet af 1977 skete der en udvidelse af 
administrationspersonalet. Den 1. august 
blev den første jurist kn ytte t til DGU, 
idet cand .jur. Marianne Pilgaa rd da blev 
ansat. Det var en efterhånden stærkt til
trængt hj ælp. E n sådan person kaldtes i 
det centraladministrative fagsprog for en 
generali st. Det blev til enkelte flere ge
neralister efterhånden, og i 1980 blev den 
første kontorchef ansat i cand.jur. Jørgen 
Fredsteds skikkelse. 

Administrationsafdelingen tager sig 
naturligvis først og fremmest af direk
tionssager, instituttets regnskaber, perso
nalesager og alt hvad der iøvrigt er fælles 
for hele DG U . I en del år hørte også 
bibliotek, tegnestue og fotolaboratorium 
herunde r. 

Biblio teket blev før i tiden passet af 
kontorpe rsonalet , f. eks . var den davæ
rende regnskabsfører Anna Galle , tillige 
fa st bibliotekar. Efter hendes pensione
ring fik Inger Brandt , som var geobotani-

ker, jobbet som en tillægsvirksomhed til 
hendes øvrige arbejde. I mange år orga
niserede hun det voksende bibliotek og 
fik lidt efte r lidt nogle medhjælpere. Med 
tiden overtog biblioteksuddannet perso
nale det efterhånden omfatte nde om
råde . 

En tegnestue fandtes ikke på DGU før 
i 1952 , da borearkivet indledte geoele k
triske undersøgelser , hvis måleresultate r 
skulle indsættes på ko rttegninger til an
bringelse i rapporterne. Den første fast
ansatte tegner blev Ulla Grønvold , se
nere gift Andersen , som blev aspirant i 
1952 og tjenestemand i 1954, men forlod 
DGU i 1956. Der kom flere tegnere til i 
1950'erne og lige side n har en fast kærne 
af tegnere leveret tegninger til alle afdel
inger i jævnt stigende mængde uden at per
sonalet i tegnestuen er forøget væsenligt. 

Et fotol aboratorium stod tidligere til 
rådighed for fingernemme geologer, som 
gav sig tid til at fremkalde plader eller 
film . Først i 1955 blev en fotol aborant 
løst ansat til arbejdet. Han hed Christian 
Westergaard . Han blev senere afløst af 
Ove Neergaard Rasmussen, og efter ham 
har der været to i laboratoriet , hvoraf de n 
ene har fungeret som fotograf og den an
den som medhj ælper. 

Endelig kom også den dag , da DGU fik 
sit eget E DB-anlæg, de r i 1979 installere-
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des i den tidligere kantine, som forvi stes 
til den anden side af gaden. Den efterhån
den opvoksende EDB afdeling blev ledet 
af administrationsafdelingen indtil 1984, 
da den fik sin egen leder i cand . polyt. 
Steen Troelstrup , hvorefter den nye af
deling fo ruden med EDB området o det 
dertil kn yttede personale blev forlenet 
med tegnestuen og fotolabo rato riet og fik 
navnet E DB og Grafisk afdeling. 

Almengeologisk afdeling fik , som tidligere 
nævnt , sit navn hæftet på sig i 1961 , men i 
udformningen: »Almindelig geologisk af
deling«. Ind under afdelingen var en tid 

Stevns Klint tiltrækker stadig DG U's ansatte. 
Skuttende sig i den kølige forårsblæst har den 
grafiske sektions personale en martsdag i 1988 
anbragt sig på den kolossale bunke stenblokke, 
der i 1928 blev hidfø rt til beskyttelse af Højerup 
gl. kirke, som ikke længere gad flytte sig et 
hanefjed ind i landet h ver julenat. Klinten ses i 
delvis afsavet tilstand i baggrunden, og et gam
melt f otoapparat er fundet f rem fra magasi
nerne til staffage. De f orevigede personer er f ra 
venstre: Kirsten A ndersen, Gitte Nicolaisen, 
Henrik Klinge Petersen (bagest) , Inge Martin
Legene (f oran ham), Benny Schark, Jesper 
Milner Henriksen (foran ham), Walter Rayher 
(bogens tilrette/ægger), L eif Banke Rasmussen 
(bogens f orfatter), Helle Zetterwall og Eva 
Melskens. De to »bogfolk 's« tilstedeværelse er 
selvfølgelig tilf ældig. 



102 A RBE JDETS O R GAN I SE RI NG 

også lagt Færøafdelingen, men det har 
næppe haft nogen særlig p raktisk betyd
ning, da afdelingen dels har refereret til 
direktøren og dels har kunnet admini 
strere sig selv. Afdelingsgeolog Viggo 
Miinther og hans arbejde sorterede også 
derunder fra 1965 og ti l hans pensione
ri ng i 1977. Chef for afdelingen i 1961 og 
videre fre m var statsgeolog Sigurd Han
sen. Da han gik på pension i 1970 blev 
afdelingen lagt sammen med råstofafde
lingen og fik betegnelsen K vartærgeolo
gisk afdeling med statsgeolog Helge G ry 
som chef. Denne ordning vedvarede, til 
G ry blev pensioneret i 1975, hvorefter 
den blev o mdøbt endnu engang til A l
mengeologisk afdeling. 

Dens arbejdsområde var tidligere e n 
de l af den geologiske kort lægning, som 
var DGU's hovedopgave. Når det kun 
var »en de l« er det fo rdi andre afdelingers 
ledere - statsgeologer - endnu i mange år 
tog del i kortlægningen på hvert sit kort
blad. Det gjaldt også dire ktøren til og 
med Ødum . Efterhånden ind skrænkedes 
imidlertid de »karterende sta tsgeologers« 
antal. Efter Ødums afgang som direktø r 
var der kun Helge G ry tilbage fo ruden 
Sigurd Hansen, og efte r den sidstes pe n
sionering altså kun en e neste, og det var 
en medvirkende årsag til sammenlægnin
gen med råstofa fdelingen. 

Efter G ry's pensionering blev profes
sor Henning Sørensen lede r af afdelin
gen. I hans tid på DGU , som kun kom til 
at vare fra 1. januar 1976 til 30 . juni 1980 , 
blev kortlægningssituationen gjort op , og 
der blev foreslået en ny plan for det vi
dere arbej de. Det blev imidlertid fo rløbig 

kun til etablering af en forsøgskortlæg
ning i Viborg egnen. Efter H enning Sø
rensen blev cand.scient. Leif A abo R as
mussen konsti tuere t som statsgeolog fo r 
afdelingen , som efter få års forløb atte r 
blev lagt sammen med råstofgeologisk af
del ing som en særlig kortlægningssektion , 
stadig med Aabo Rasmussen som daglig 
leder, idet det ikke var lykkedes at få 
oprette t den nødvendige statsgeologstil
ling. 

Råstofgeologisk afdeling er et barn af den 
tidligere brunkulsafdeling, som DGU 
havde oprettet med fe ltstation i Brande 
under 2. verdenskrig. Lederen af denne 
var Keld Milthers, som blev statsgeolog i 
1946. Brunkulsafdelingens borearbejder 
blev afviklet i efteråret 1949, og derefter 
arbejdede afdelingen tillige med indsam
ling af oplysninge r, rådgivning mv. ved
rørende andre råstoffer: teglværksier , 
mo ler , sten, grus , sand, kalk , kridt osv. 
Keld Milthe rs og hans medarbejderes ar
bejdsområde blev de rfor benævnt Råstof
afdelingen , hvilket ske te all e rede i 
DG U's årsberetning for 1949-50 , og be
tegnelsen blev konsekvent anvendt af 
Ødum i de fø lgende årsbere tninger, hvor 
der med lignende konsekvens blev med
delt ordre t det samme om afdelingens vir
keområde i resten af Ødums direktørpe
riode: 

»Råstofafdelingen virker som admini
strativt centrum for en lang række prakti 
ske arbejde r , såvel af arkiverende art 
som med henblik på udfø relsen af aktu
e ll e undersøgelse r elle r ko nsultationer«. 

En ny brunkulsundersøgelse blev ind-

w --. -
1 

l i 

led t i 1958 da det viste sig, at e lværkerne 
var inte resseret i at aftage de hjemlige 
brunkul til deres kraftværker , og staten 
havde ytret ønske om at få klarhed over 
landets brunkulsressoucer. R åstofafde
lingen ry kkede da atter i fe lten og op
rettede en lokal central i Herning. Keld 
Milthers blev ramt af a lvo rlig sygdo m al
lerede i august 1958 og kom aldrig helt ti l 
kræfter inden han døde i 1960. Det var 
derfor Erik Heller , der som konstitueret 
statsgeolog fra august 1958 til maj 1960 
fik overdraget ledelsen af arbejdet. Efter 
Keld Milthers død blev Helge G ry , der i 
fo rveje n var statsgeolog, overdraget le
delsen af afdelingen . Hans eget domæne 
va r i fo rvejen Sedimentpetrografisk La
boratorium , som det hed . Dette labora
to rium havde i en årrække arbejdet med 
både videnskabelige og praktiske under
søgelse r. Selv havde Gry haft store un
dersøge lser i gang over kullag og le rfore
komster på Bornholm , over plastisk ler 
og moler i Jyll and mv. H ans medarbejder 
Bent Søndergaard arbejdede med grus
undersøgelser, og så ledes var der meget 
som supplerede de arbejder med sedi
me nter, som blev foretaget af Keld Mil
thers og hans medarbejdere . 

Helge Gry var chef for råstofafdelingen 
indtil sin pensionering i 1975 , men da var 
afdelin gen, som nævnt , alle rede blevet 
lagt sammen med almengeologisk afde
ling og kaldt Kvartærgeologisk afdeling. 

Eft er G ry's afgang var professor Hen
ning Sørensen afdelingens chef indtil 
1977 . I de nne periode va r man i fuld gang 
med at efte rl eve bestemmelserne i den 
råstofl ov, som blev udstedt i 1972, og i 
medfør af hvilken DGU fik til opgave at 
registre re den udvinding, som fo regår af 
sa nd , grus, mv . på landområdet. Efter at 
He nning Sørensen atte r havde forl adt 
DG U var der opstået en ny situation som 
følge af vedtagelsen af råstofl oven i 1977. 
D G U havde da fået nye store opgaver i 
forbindelse med lovens administration og 
med en ko rtlægning af råstofferne. 

Igen blev der oprette t en selvstændig 
afdelin g, dennegang med betegnelsen 
Råstofgeologisk afdeling. E rik Heller 
blev dens leder og udnævnt til statsgeolog 
i 1977. Afdelingen skulle undersøge over
fl adelagenes råstoffer både til lands og på 
havbunden og bistå fredningsstyrelsen, 

I / 983 blev der på DCV installeret et apparatur 
til elektronisk billedanalyse ( Kontronl I BAS) . 
Det anvendes bl.a. til karakteristik af bjergar
ternes organiske stoftyper og ses her betjent af 
Torsten Hoelstad . 



amtskommunerne og andre myndigheder 

i den råstofgeologiske kortlægning. Sam
men med kortlægningssektionen udgør 

den side n 1984 Kvartærgeologisk afdeling. 

Hydrogeologisk afdeling udgik i 1965 fra 
borearkivet, hvor oplysninger om jo rd
lagenes vandføring og ydeevne iøvrigt 
spillede en hovedro lle . Allerede V . Mil
thers havde arbejdet med grund vands
problemer og rådgivning i fo rbindelse 
dermed , men det var fø rst Ødum , som 
systematise rede dette arbejde i fo rbin
delse med oprettelsen af borearkivet i 
1926 som følge af den samme år udstedte 
»lov om vandforsyningsanlæg«. Borearki
vet som afd eling kan derfor siges at være 
oprettet i 1926 . 

Selvom kontakten mellem borearkivet 

og landets brøndborere og vandværker 
blev meget udbygget i Ødums funktions
tid som leder af afde lingen, var det dog 
fø rst eft er at Theodor So rgenfrei i 1942 
havde a fl øst Arne Noe-Nygaard , der kun 
fun gerede som borearkivar i det korte 
åremål fra 1938-42, at borearkivet kom 
ind i en ekspansionsperiode . Det skete 
ikke lige med det samme. Assistenterne 
bestod i den første tid af timelønnede 
studenter , som efter de res eksamen først 
var ige nnem en pe riode på fas t måneds
løn , fø r de blev fas tansat som vide nska
belige assistenter. Deres arbejde bestod 
bl. a . i bestemmelse af de indsendte bore
prøve r og rentegning af boreprofiler , som 
blev anbragt i protokoller med spring
bind, ordnet eft er a tl asblad numre . Des
uden skull e boringernes beliggenhed ind
føres på atl asblade målestokken 
1:40.000. Deres nøjagtige beliggenhed 
kunne som regel fø rst etableres efter en 
lokali se ringsturne til den pågældende egn 
af landet. Sådanne rejser fo retoges i ef
terkrigsårene regelmæssigt af borea rki
vets personale , og de fo regik på cykel. 
Udove r sådanne rejser besøgtes årlig en 
lang række af landets brøndborere. E t 
betyde ligt arbejde bestod tillige i at ordne 
og arkivere boreprøverne. Dette arbejde 
udfø rtes i de første år især af studenter
medhj ælp . 

Borearkivet ansa tte sin første kvinde
lige konto rmedhj ælper i 1948, og da man 
i 1949 begyndte at oprette pejlestationer 
forske llige steder i landet til målinger af 
sv ingninger i grundvandsstanden, blev 
der ansat en civilingeniør i afdelingen . 
Faktisk blev der ansat to , men den ande n, 
som tillige va r uddannet zoo log, blev især 
anvendt til at arbejde med mikrofossil er i 
boreprøve rne . 

En fo r Danmark he lt ny teknik i efter
søgningen af vandførende lag tog Sorgen-

frei i brug i 1952 med anskaffelsen af et 
instrumen t til elektrisk modstandsmåling 
i jordlag, som Sorgenfre i selv arbejdede 
med , assiste ret af ingeniø ren og nogle 
studenter. De fø rste fo rsøg fa ndt sted ved 
Hersted-øster , på Stevns og i Langstrup 
Mose i No rdsjælland . Disse geoelektriske 
undersøgelser fo rtsatte i udvidet grad de 
følgende år, og allerede i 1952 blev den 
første tegner ansat ved instituttet i bore
arkivets regie som fø lge af, at der til rap
porteringen af de geoelektriske undersø
gelser skulle præsteres ordentlig tegnede 
kort og diagrammer. 

Samtidig med at bearbejde vandborin
ge r og foretage grundvandsundersøgelser 
tog borearki vet sig også af materi alet fra 
de igangværende boringer efter olie i un
dergrunden og havde i mange år regel
mæss igt geologer ell er geo logstuderende 
udstationeret på borestederne. Som følge 
af det omfa ttende arbejdsfelt , som bore-
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arki vet måtte tage sig af, voksede afde
lingens mandskabsstyrke betyde ligt stær
kere end DG U ' øvrige afdelinger . Alle
rede i 1959 bestod borearkivets personale 
at 10 tj enestemænd (1 statsgeolog , 1 af
delingsgeolog, 3 videnskabelige assisten
t r , 1 konservator , 2 te nere o 2 kontor
assistenter) og 8 honorarlønnede på med
hj ælpskontoen (3 geologer, 1 civilin
geniør, 1 tegner , 1 kontorassistent , 1 
assistent og 1 betjent) , hvortil kom 5 ti 
melønnede geologistuderende , altså ialt 
18 heltidsansatte og 5 timelønnede . 

Geobotanisk afdeling hører også til de 
klassiske på DGU , hvis man vil opfatte 
N . Hartz' arbejdsværelse i museumskæl
deren som en afdeling og Knud Jessen og 
hans køkken på Gammel Mønt på samme 
måde. E n afdeling med personale og se lv
stændig status opstod fø rst i Johs. Iver
sens tid , da han i 1938 blev afdelings-

Et eksempel på D CU's m oderne tekniske ud

s1yr er også denne gaschromatograf, som f indes 

i ins1in111e1s »Source rock « (k ildebjergart) la

bora1orium . Det anvendes til bestemm else af 
sammensæ1ningen af gasarter. Her er /aboranl 

Beril Langkilde Møller ved apparalel. 

Mere »almindelige« gennemlysningsmikrosko

per, f.eks . af den her afbildede 1ype, findes 

også på DG U. I alle tilfælde drejer det sig om 

en lype, som anvendes li/ slU dium af organisk 

m aleriale i ref lekterende lys. Laborant Cars1en 

Gu vad ved Grønlands Geologiske Undersø
gelse beljener her mikroskopet, som i øvrig/ 

også ejes af C CV, der er f ælles m ed DCV i 

drif1en af et " source rock« /aboralorium. 
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geolog. Måske kan begyndelsen til en 
egentl ig afdeling sættes tidligere eller se
nere, alt efter hvor meget personale , man 
mener hører til en afdeling. D en har altid 
før i tiden heddet »moselaboratoriet«. 
Fast tilknyttet personale ud over Iversen, 
der blev statsgeolog i 1942, kom allerede i 
1939 med Jørgen Troels-Smith . I 1947 
blev det udvidet med 2 botanikere : Al
fred Andersen og Peter Ingwersen. Sidst
nævnte arbej dede videre med brunkuls
pollen , som han under 2. verdenskrig 
havde indsamlet et stort prøvemateriale 
til i de mange brunkulsgrave, som siden 
er forsv undne . To nye medarbejdere: In
ger Brandt og Harald Krog ansattes i 
1951. E ndelig kom Svend Thorkild An
dersen til i 1954. Han blev chef for af
delingen , da han i 1971 efter lversens død 
blev statsgeolog. 

Afde lingen er senere udvidet med 
nogle få medarbejdere. A llerede i Iver
sens tid var det en afdeling med klart 
definerede fors kningsopgaver, som sjæl
dent greb ind i det øvrige arbejde på 
DGU. Man havde sin egen fas ttømrede 
arbejdsgruppe af specialister , der dagligt 
havde lejlighed til at mødes ved tedrik
ningen i et af afdelingens lokaler og 
drøfte fag lige spørgsmål, afdelingens ar
bejde vedkommende. 

Under Sv .Th. A ndersen, til daglig 
kaldt »Høsterkøb«, er traditionerne fra 
Iversens tid fo rtsat. De har begge fun
geret som lektorer i pollenanalyse ved 
Københavns Universitet i deres embeds
tid , og de har afl øst hinanden som med
lem af Videnskabernes Selskab. Afdelin
gen har - ligeledes under begge statsgeo
loger - været vært fo r adskillige 
udenlandske forskere, der har tilb ragt 
kortere eller længere tid som studiegæster 
i dette faglige milj ø. 

Geokemisk afdeling har gamle aner. Den 
er en direkte efterkommer af det kemiske 
laborato rium , som K. Rørdam egenhæn
digt benyttede i 1888, da DGU trådte 
sine børnesko. Igennem årene har fl ere 
civilingeniører stået fo r udfø relsen af de 
kemiske analyser , fø rst og fremmest til 
mergelundersøgelse rne. Den sidste af 
disse var Johs. Andersen, hvis virksom
hed kom til at ligge i Ødums ungsdoms
dage, da saltvandsforekomster va r blevet 
en af hans kæpheste . 

Johs. Andersen døde i 1930, hvorefter 
Werner Christensen blev laboratoriets 
mangeårige leder , fra 1960 som statsgeo
log. Laboratoriet var i mange år , helt 
frem til DG U's fl ytning til Thora vej , ret 
beskedent udstyret. E t af de første større 
apparater, som derefter blev anskaffet 

var et atomabsorptionsspektrofotometer , 
hvilken betegnelse i fle re år var den 
gængse »spi ritusprøve« på DGU, som 
mange ædru personer var længe om at 
lære at sige - eller aldrig fik lært . Appara
tet blev anvendt til bestemmelse af spor
metaller i grundvand . 

Bemandingen var oprindelig ret beske
den . I mange år var landbrugskandidat 
K. Skousbøl H ansen den eneste assistent , 
og han sled dag ud og dag ind bravt i det 
med analysearbejdet . Senere kom et par 
laboranter til som medhj ælpere, og i 1954 
blev en tredie landbrugskandidat ansat 
som kemiker i afdelingen, nemlig Hen
ning Kristiansen. Da afdelingen også fik 
opgaver fra borearki vets prøver af salt
boringer i undergrunden blev en kemiin
geniør , Birthe Dinesen, i nogle år med
arbejder. 

Afde lingen har altid haft et nært sam
arbejde med DG U 's øvrige afdeli nger, da 
der i mange geologiske sammenhænge er 
tale om kemiske parametre , som man øn
skede kemikerne ville tage sig af. 

Et særligt vigtigt arbejdsområde for af
delingen har altid været grundvandskemi , 
og da samarbejdet mellem amtskommu
nerne og DGU blev en realitet efter 1975 
hj alp man den nyoprettede planlægnings
afdeling med at fremstille grundvandske
miske basisdatakort . 

Hvis der skal nævnes en større under
søgelse, som afdelingen i fl ere år har ar
bejdet med fra midten af 1970'erne kan 
det være den store okkerfo rureningsun
dersøgelse af Skj ern å-systemet. 

I 1980 kunne man dele afdelingens ar
bejdsområder i dels grundvandskemiske 
kortlægningsopgaver og okker-undersø
ge lser og dels i EF-støttede projekter 
(hvoraf der dengang var to) og IHP-ar
bejde ( det internationale hydrogeologi
ske program, iværksat af UNESCO), 
hvortil endvidere kom en lang række mi
nera logiske opgaver (med lcrsedimenter, 
saltminera ler og lermineraler). 

Det samme år omfa ttede personalet i 
afdelingen 26 medarbejdere , der fo rdelte 
sig på følgende kategorier : 7 geokemi
kere , 10 laboranter , 1 maskinarbejder , 1 
laboratoriemedhj ælper , 5 studerende , 1 
kontorassistent og 1 praktikant , men 15 
af denne fl ok va r kun tidsbegrænset an
sat, og det var af de nævnte kategorier 
fø lgende: 3 geokemikere, 6 laboranter , 1 
maskinarbejder , 1 laboratoriemedhj æl
per og 4 studerende. Når man så heller 
ikke medregner praktikanter, va r der 
altså kun 10 fas tansa tte i 1980. 

Efter at Werner Christensen var blevet 
pensioneret i 1974 var afdelingen i en 
længere årrække uden chef. Direktøren 

fu ngerede officielt som afdelingsleder , 
men til daglig var i mange år lic .scient. 
Arne Villumsen den, der samlede trå
dene , indtil afdelingens ældste kemiker , 
cand .agro. Henning Kristiansen i 1981 
blev udnævnt til statsgeolog og chef for 
afdelingen , medens A rne Villumsen i 
1983 for lod DGU som nyudnævnt pro
fessor i teknisk geologi ved Danmarks 
Tekniske Højskole. 

Færø afdelingen. Den geologiske kort
lægning af Færøerne begyndte i 1939 ved 
hj ælp af daværende afdelingsgeolog Arne 
Noe-Nygaard med stud .mag. Joannes 
Rasmussen som assistent . Arbej det blev 
afb rudt under 2. verdenskrig, men gen
optoges hurtigt efter krigens afslutning. I 
1951 flyttede Joannes Rasmussen, som i 
1950 var blevet mag.scient. i geologi, til 
Torshavn og fortsatte karteri ngsarbejdet 
derfra . Laboratoriearbej det blev dog 
fortsat udført på Mineralogisk Museum i 
København. 

Det geologiske kort over Færøerne i 
målestokken 1:50.000 blev offentliggjort i 
1969 og dermed var den første opgave 
afsluttet . Kontoret i Torshavn har i 
mange år kun været permanent bemandet 
med en kontorassistent og med Joannes 
Rasmussen selv , som i 1954 blev afde
lingsgeolog og i 1971 statsgeolog. Han 
blev æresdoktor ved Københavns Univer
sitet i 1979 og trak sig officielt tilbage fra 
sin stilling i 1980. 

Det er ganske imponerende , hvad 
DGU 's kontor i Torshavn har udrettet af 
geologisk arbejde fo r både kortlægning til 
lands og på havbunden rundt om Fær
øerne i årenes løb . I forhold til mand
skabsstyrken kommer dette kontor ind i 
billedet som DGU's mest effekti ve når 
det gælder geologiske resultater. Færøer
nes Landsstyre og DGU har delt udgif
terne til drift og lønninger. 

Kontoret blomstrer stadig, skønt de må 
savne Joannes Rasmussen i det daglige. 
Man lægger for tiden især hovedvægten 
på geofysiske undersøgelser af Færøernes 
sokkelområde, men fun gerer iøvrigt som 
rådgivende organ fo r de fæ røske myndig
heder og erhvervsliv i geologisk relate
rede spørgsmål. D er er nu to geologer, 
hvo raf den ene er geofysiker , ansat i af
delingen i Torshavn. 

Planlægningsafdelingen. Den 1. februar 
1975 blev en de l af hydrogeologisk af
deling udskilt under betegnelsen Plan
lægningsaf delingen med cand .mag. Niels 
Viggo Jessen som chef (konstitueret 
statsgeolog). Den skulle bistå amtskom
munerne og milj øministeriet ved de geo-



logiske kortlægningsopgaver, som var 
forudsætningen for at kunne planlægge 
den mest hensigtsmæssige anvendelse af 
amtskommunernes arealer til f. eks. vand
forsyningen, råstofkortlægning mv. 

Som geologiske medarbejdere i afde
lingen over(ørte B nt Sønd rgaard fra 
råstofafdelingen, E rik Stenestad fra præ
kvartærafdelingen og Jens Stockmarr fra 
paleobotanisk afdeling , medens andre 
blev nyansat som f.eks. Knud Binzer og 
Leif Aabo Rasmussen. 

Borea rkivet , arkivet for vandindvin

dingstilladelser og boreprøvearkivet blev 
overført fra hydrogeologisk afdeling. 
Den nye afdeling fortsatte altså de t store 
arbejde med de indberettede boringer og 
bestemme lse af boreprøverne samtidig 
med de omfattende kortlægningsopgaver 
for amtskommunerne. 

Afdelingen fik meget travlt lige fra 
starten med at holde trit med de ivrige 
amtskommuners pl anlægningsbestræbel
ser , og det blev ekstra svært at få tid og 
mandskab til overs til bestemmelsen af de 
mange tusinde boreprøver, som efterhån
den hobede sig op. 

Nu er afdelingen , da kortlægningsop
gaverne er ved at være afsluttede , om
døbt til boredataafdelingen . 

I 1980 (1. marts) var afdelingens perso
nalesituation således, at der da var ia lt 26 
ansatte , men deraf var de 2 langtidsledige 
og 10 var midlertidigt ansatte , hvis an
sættelse udløb allerede samme år, e lle r i 
begyndelsen af det fø lgende år. Samtidig 
var der i afdelingen en halv snes stude
rende på timeløn . 

Denne store skare ansatte havde nok at 
se til , for afdelingens opgavemængde var 
omfattende. Man havde i 1980 delt ho
vedopgaverne i 7 grupper. To af disse var 
selve borearkivet med 5 medarbejdere og 
boreprøvelaboratori et med 2 geologer og 
6 laboranter. En tredie gruppe opgaver 
udgjorde ark ivet for vandindvindingstil
ladelser (ATV-arkivet). Det va r det , som 

tidligere hed landvæsenskommisionsarki
vet (LKV) . I dette ark iv var permanent 
beskæftiget 3 medarbejdere . Da man ar
bejdede med at lægge alle data ind på 
EDB og endvidere skulle vedligeholde 
basen, var der 3 mand i arbejde på dette 
fe lt i det, der blev kaldt afd elingens 
EDB-sektion . De øvrige 3 opgavegrup
per omfattede hydrogeologisk kortlæg
ning, råstofko rtlægning samt rådgivning 
og sagsbehandling for milj østyrelsen. 
Disse arbejder blev varetaget af afdelin
gens geologer i fæll esskab. Af disse var 
der i 1980 ialt 8 foruden statsgeologen , 
me n de tre va r kun midlertidigt ansatte , 
og den ene af disse var iøvrigt civilinge

niør. 

Prækvartærafdelingen, også kaldet un
dergrundsafdelingen, udgik fra borearki
vet i 1965 som se lvstændig afdeling , hvil
ket e r skildret i det foregående . De n hur
tige udvikling i energisektoren medførte 
fra midten af 1970'erne en sådan for
øge lse af arbejdsopgaverne , at en udskil
lelse af en særlig afdeling atter var på
krævet. Den 1. oktober 1977 oprettedes 
kulbrinteafdelingen med Arne Dinesen 

som chef . 
Personalefordelingen i 1978 i de to af

delinge r var derefter så ledes, at prækvar
tærafdelingen omfattede 1 statsgeolog, 7 
geo loger , 3 geofysikere , 8 laboranter , 1 
ko nservator og 2 kontorfunktionærer , 
medens der i kulbrinteafdelingen fandtes 
I statsgeolog, 3 geo loger, 2 civilingeni
øre r (til reservoirgeologi) , 2 labo ranter 
(til E DB opgaver) og I kontorfunktio
nær. 

I januar 1981 frigjordes endnu e n af
deling officie lt fra prækvartærafdelingen. 
Det var regionalgeologisk afdeling med 
Olaf Michelsen som nyudnævnt statsgeo
log . Siden 1978 havde den nye a fdelings 
arbejdsområde dog været adskilt fra den 
øvrige som e n sektion. som Michelsen 
allerede dengang va r blevet den daglige 
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leder af. Den tilbageblevne del af præ
kvartærafdelingen var kommet til at 
hedde stratigrafisk afdeling. 

Med Arne Dinesens udnævnelse til 
chefgeolog i december 1980 blev hans 
statsgeologstilling ledig. Den blev i 1981 
besat med cand .scient . Claus Andersen 
og afdelingen blev omdøbt til resevoirge
ologisk afdeling. 

En fj erde afdeling blev enden på denne 
lange kædereaktion i 1982, da geofysisk 
afdeling blev oprettet. I begyndelsen var 
Kurt Damtoft Poulsen ko nstituere t som 
den daglige leder, men i 1983 udnævntes 
Claus Andersen til chef for afdelingen. 
Hans fratrådte chefpost i reservoirgeolo
gisk afd eling blev derefte r , i 1983 , besat 
med cand.polyt . Ole Winther Christen
sen. 

I disse år skiftede afdelingerne ofte 
navn efterhånden som arbejdsområderne 
blev o mdefin erede. Regionalgeologisk 
afdeling kom til at hedde afdelingen for 
sedirnentologi og regionalgeologi og stra
tigrafisk afdeling, hvis eneste sedime nto
log i 1983 var blevet eksporteret til regio
nalgeologisk afdeling, blev til biostrati
grafisk afdeling, eftersom det nu i langt 
overvejende grad var mikropalæontologi, 
som var arbejdsredskabet fo r afdelingens 
5 geologer ud over statsgeo logen . Blandt 
disse var stadig 3 fra prækvartær afde
lingens ældste tid tilbage, og 2 var nyan
satte. Af geologer i he le under grundsom
rådet , som udgør a ll e de afdelinger , der 
er udgået fra prækvartærafdelingen som 
bedstefaderen , var der ved udgange n af 

åre t ia lt 19 (ingeniø rer iberegnet) , og de 
forde lte sig med 1 chefgeolog for hele 
undergru ndsområdet , og i afd elingen for 
sedimentologi og regionalgeologi var der 
1 statsgeolog og 5 geologe r, i biostratigra
fisk afde ling 1 statsgeolog og 5 geologer, i 
rese rvo irgeo logisk afdeling 1 statsgeo log, 
4 geo loger og 1 reservoiringeniør. Hertil 
kommer så 7 geofysike re i den geofys iske 
afdeling. 
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Lov nr. 864 af 23. december 1987 

Lov om Danmarks Geologiske Undersøgelse 
VI MARGRETHE DEN ANDEN , af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov : 

§ 1. Danmarks Geologiske Undersøgelse 
(DGU) har til opgave at varetage geologisk 
dataindsamling og kortlægning samt forsk
ning, rådgivning og formidling med det for
mål at øge kendskabet til de materialer, pro
cesser og sammenhænge, som er af betydning 
for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks 
geologiske naturværdier. 

Stk. 2. DGU yder geologisk rådgivning til 
offentlige myndigheder og private i miljø-, 
energi-, forskningsmæssige og lignende 
spørgsmål. 

Stk. 3. DGU kan mod hel eller delvis be
taling for offentlige eller private rekvirenter 
påtage sig opgaver på de områder, hvor 
DGU har særlige forudsætninger. 

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte nær
mere regler om DGU's virksomhed. 

§ 2. DGU ledes af en bestyrelse og en di
rektion. 

Stk. 2. Miljøministeren udnævner direktio
nen efter indhentet udtalelse fra bestyrelsen. 

§ 3. Bestyrelsen består af en formand og 
indtil 10 medlemmer, der beskikkes for 3 år 
ad gangen. 

Stk. 2. Formanden og indtil 8 medlemmer 

udpeges af miljøministeren efter forhandling 
med energiministeren. Medlemmerne skal 
repræsentere bl.a. forskningen, Energimini
steriet, Miljøministeriet samt erhvervsmæssig 
indsigt. 2 medlemmer vælges af og blandt 
medarbejderne på DGU. 

Stk. 3. Bestyrelsen varetager den overord
nede ledelse af DGU, herunder godkendelse 
af arbejdsprogrammer, budgetter, regnskaber 
og deltagelse i større projekter. 

Stk. 4. Direktionen varetager den daglige 
ledelse af DGU og repræsenterer institutio
nen udadtil. Direktionen skal heri følge de 
retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen 
har givet. 

§ 4. Miljøministeren kan fastsætte nærme
re regler om styrelsen af DGU. 

§ 5. DGU afgiver en gang årligt til miljø
ministeren en beretning om institutionens 
virksomhed. 

§ 6. Loven træder i kraft den I. juli 1988. 

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og 
for Grønland. 

Givet på Fredenshorg Slot, den 23. december 1987 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

MARGRETHE R. 

/ CHRISTIAN CHRISTENSEN 

Miljømin. j.nr. D 87-21000-8 

SCHULTZ GRAFISK A/S 16-12 L/ MIU46888 



Bemærkninger til lovforslaget 

Almindelige bemærkninger 

I. Der stilles forslag om ændring af Danmarks 

Geologiske Undersøgelses formål og ledelsesstruk

tur. Dette sker bl.a. med udgangspunkt i Miljømi

nisteriets afsnit i den af undervisningsministeren 

den 31 . marts 1987 afgivne redegørelse til Folke

tinget om sektorforskningen, ligesom der tages 

udgangspunkt i de ændringer af DGU's virksom

hed, som har fundet sted efter vedtagelsen af Lov 

nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelsen af Dan

marks undergrund. 

2. Den geologiske kortlægning af Danmark blev 

iværksat i 1888 ved oprettelsen af DGU, der siden 

da har haft til formål at udrede landets geologi, 

herunder at fremstille kort over de geologiske for

mationers lejringsforhold og deres egenskaber, 

samt at stå til rådighed for samfundet ved løsning 

og vurdering af et bredt spektrum af geologiske 

problemstillinger. 
DG U har siden oprettelsen organisatorisk været 

tilknyttet forskellige departementer og styrelser, og 

i 1984 blev DGU henlagt til Miljøministeriets de

partement på linie med Miljøministeriets styrelser. 

I praktisk taget alle lande varetager statslige 

institutioner udredningen og kortlægningen af de 

geologiske forhold. Overalt på Jorden er behovet 

for at indhente et grundigt kendskab til de geologi

ske forhold øget i takt med den industrielle udvik

ling, som i vidt omfang er baseret på udnyttelsen 

af geologiske naturværdier. I løbet af de seneste 

årtier er erkendelsen af, at naturressourcerne må 

forvaltes med omhu vokset markant. Det forstær

ker nødvendigheden af en geologisk udrednings

og kortlægningsindsats, som kun kan gennemføres 

effektivt, såfremt geologisk viden og fortolkninger, 

der danner baggrund for politiske og administrati

ve tiltag vedrørende de geologiske naturværdiers 

forvaltning, tager udgangspunkt i velordnede data

baser, herunder arkiver og magasiner, hvor et om

fangsrigt materiale af måleresultater, jordartsprø

ver m.v. er samlet. 
I medfør af Lov nr. 181 af 8. maj 1950 om ef

terforskning og indvinding af råstoffer i kongeriget 

Danmarks undergrund, Lov nr. 237 af 8. juni 1977 

om råstoffer, Lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vand

forsyning m.v. og Lov nr. 293 af 10. juni 1981 om 

anvendelse af Danmarks undergrund, er der såle

des pligt til at indsende til DGU visse data og prø

ver, der er af betydning for landets geologiske 

kortlægning. På grundvandsområdet har der allere

de siden 1926 været tilsvarende indberetningsfor

pligtelser. DGU er således datacentret for disse 

oplysninger med de forpligtelser, der følger heraf 

vedrørende dataregistrering og bearbejdning, op

stilling af geologiske modeller, kortlægning og 

rådgivning. 
Siden starten i 1888 er der sket gentagne juste

ringer såvel med hensyn til metodevalg, kvalitets

krav og indsatsområder som med hensyn til under

søgelsernes finansiering og arbejdets tilrettelæggel

se. Især gennem de senere år, hvor DGU i stigende 

grad er blevet involveret i komplicerede problem

stillinger på miljø- og energiområderne, er der 

satset kraftigt på etablering af tværfagligt sammen

satte projektgrupper. Endvidere er det i et vist 

omfang lykkedes at skaffe mulighed for finansie

ring af tidssvarende teknologi (instrumentel samt 

EDB-maskinel og programmel). 

I DGU 's tidlige fase var opgaverne især kon

centreret omkring fremstilling af kort med tilhø

rende beskrivelser af jordlagene umiddelbart under 

terrænoverfladen, og DGU forestod selv dataind

samlingen. 
Perioden fra omkring 1920 frem til begyndelsen 

af l 970'erne var i vid udstrækning karakteriseret 

ved et engagement i en række mere spec1 ikke op

gaver, som var affødt af vekslende samfundsmæs

sige behov for at skaffe rede på f.eks. grundvands

forekomster, byggeråstoffer (som ler, sand og grus) 

og energiråstoffer (som brunkul og tørv). Desuden 

var DGU jævnligt involveret i forundersøgelser for 

større anlægsarbejder (bro- og motorvejsbyggeri , 

havneanlæg). Hovedindsatsen blev derved drejet 

væk fra en systematisk kortlægningsprocedure til 

opgaver af mere målrettet art. 

Forstærkningen af de miljø- og energiforsy

ningsmæssige problemer fra og med begyndelsen 

af 1970'erne har naturligt nok medført, at DGU's 

arbejdsfelt derefter er ændret yderligere i forhold 

til etableringsgrundlaget i I 888. 
De væsentligste geologiske opgaver af miljø

mæssig art er tilvejebringelse og formidling af data 

og viden til brug for sektorplanlægningen på vand

forsynings- og råstofområdet samt på natur- og 

miljøbeskyttelsesområdet. Påvisning, kvalitetsvur

dering, overvågning, beskyttelse og restaurering af 

grundvandsressourcer kræver geologisk viden og 

udvikling af nye metoder. Kortlægningen af råstof

ressourcernes art, mængde og beliggenhed forud

sætter ligeledes, at geologisk viden inddrages, såle

des at forsyningen med indenlandske råstoffer kan 
sikres, og således at bortgravning af bevaringsvær

dige naturarealer eller grundvandsreservoirer kan 

undgås. Også på natur- og miljøbeskyttelsesområ

det inddrages geologisk viden og teknik ved tilve

jebringelsen af grundlaget for arealplanlægningen. 

For så vidt angår den dybere undergrund, er 

DG U's opgaver fortrinsvis knyttet til bestræbelser

ne for at indkredse yderligere forekomster af olie 

og naturgas på dansk område. Dertil kommer be

stræbelser for at opnå en indvindingsgrad af alle

rede påviste forekomster, som er forsvarlig såvel 

ud fra et ressourcemæssigt synspunkt som ud fra 

en samfundsøkonomisk betragtning. DGU har 

endvidere mulighed for at bidrage til en hensigts

mæssig anvendelse af undergrundsformationerne 

til lagringsformål, f.eks. til lagring af naturgas, 

eller ved anden anvendelse af den dybere under

grund. 

3. DGU's virksomhed finan sieres over finansloven 

ved tilskud til almindelige undersøgelser, ved ind

tægtsdækket virksomhed og ved hel eller delvis 

finansiering af forskningsprojekter med midler fra 

Energiministeriet, Miljøministeriet, forskningsråde

ne, EF m.fl . 

a. Almindelige undersøgelser 

Udviklingen har medført, at den helt overvejen

de del af den almindelige driftbevilling og perso

naleramme anvendes til geologisk kortlægning ved 

bearbejdning, rapportering og offentliggørelse af 

indberetningspligtige data og prøver samt til data

basearbejde, vedligeholdelse, administration og 

efteruddannelse. På grund af det gennem det sidste 

årti stigende omfang af de indberetningspligtige 

data og prøver, bl.a. i kraft af miljølovgivningen 

og nyordningen på undergrundsområdet i 1981 og 

på grund af det stigende behov for myndigheds

rådgivning navnlig i forhold til Energistyrelsen, 

Miljøstyrelsen, Skov-· og Naturstyrelsen, ,amtskorn-
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munerne og Hovedstadsrådet , har det så ledes væ

ret nødvendigt med en række betydelige ompriori

teringer af ressourcerne indenfor almindelige un

dersøgelser. Disse omprioriteringer har især bevir

ket et fald i DGU's egne kvartærgeologiske under

søgelser i marken til fordel for bearbejdning af 

indberettede data og prøver. 

b. Indtægtsdækker virksomhed 

Forudsætningen for DGU's indtægtsdækkede 

virksomhed er behovet for geologiske tjenesteydel

ser hos danske, udenlandske og internationale pri

vate og offentlige virksomheder og disse virksom

heders tillid til, at DGU kan løse opgaverne på en 

kompetent og konkurrencedygtig måde. 
I DGU's hidtidige udvikling har der på det rent 

faglige område været gjort en betydelig indsats for 

at forberede instituttets medarbejdere, laboratorier 

og EDB-mæssige faciliteter på at kunne leve op til 

disse forudsætninger for en øget indtægtsdækket 

virksomhed. Resultatet har da også været en sti 

gende procentuel andel af de opgaver, som ofte i 

samarbejde med andre opnås på rent forretnings

mæssige vilkår. 
Muligheden for, at DGU yderligere kan øge 

den indtægtsdækkede virksomhed, må i væsentlig 

grad anses for at være knyttet til evnen til at mar

kedsføre instituttets ekspertise, databanker og ana

lysefaciliteter såvel på hjemmemarkedet som på 

eksportmarkederne. 
Specielt på eksportmarkedet må DGU anses for 

at have uudnyttede muligheder, idet instituttet gen

nem de allerseneste år har anvendt betydelige res

sourcer på en almindelig internationaliseringspro

ces og efteruddannelse bl.a. ved udstationering af 

et forholdsvis stort antal medarbejdere i udenland

ske virksomheder. En øget udnyttelse af DGU's 

eksportpotentiale må derfor først og fremmest kæ

des sammen med en øget mulighed for markedsfø

ring. 

c. Forskningsprojekter 

DGU gennemfører - ofte i samarbejde med 

andre - helt eller delvist eksternt finansierede 

forskningsprojekter på en række områder, som er 

af betydning for den geologiske kortlægning og 

indsigten i undergrundens dannelseshistorie, mate

rialer og processer og for DGU's mulighed for at 

bidrage til en løsning af landets miljø- og energi

mæssige problemer. 
Hovedparten af forskningsmidlerne hidrører fra 

Energiministeriets_ forskningsprogram , fra EF's 

forskningsprogammer og fra Miljøstyrelsen, mens 

en mindre del hidrører fra Statens Naturvidenska

belige Forskningsråd og Teknologistyrelsen. Disse 

forskningsmidler, der opnås i konkurrence med en 

lang række andre videnskabelige institutter og 

virksomheder, udgør en stadigt stigende andel af 

DG U's finansieringsgrundlag. 
For at styrke rekrutteringen til såvel disse forsk

ningsopgaver som til instituttets øvrige videnskabe

lige aktiviteter deltager DGU i en række uddannel 

sesmæssige tiltag, ligesom instituttet selv tilrette

lægger forskellige uddannelser og kurser. 

4. DGU's opgaveløsning foregår i et integreret 

samspil mellem de tre ovennævnte finansierings

former , således at der kan ske en optimal anven

delse af personaleressourcerne og af instituttets på 

visse områder særligt avancerede maskinpark. Det

te indebærer bl.a., at en væsentlig og stigende del 

af opgaverne løses i projektgrupper, som etableres 

med den konkrete opgave for øje og fungerer på 
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tværs af den faglige afdelingsstruktur, i direkte 
samarbejde med eventuelle myndigheder og andre 
brugere eller samarbejdspartnere. 

For at opnå en effektiv tidsanvendelse og brug 
af instituttets laboratorier og maskinpark foretages 
der en detaljeret halvårsplanlægning, der bl.a. sik
rer, at de løbende opgaver bliver løst, og at perso
nalets muligheder for at fastholde og udbygge et 
højt kompetanceniveau bliver tilgodeset. 

Under hensyn til disse forhold og Miljøministe
riets bidrag i undervisningsministerens redegørelse 
af 31 . marts 1987 til Folketinget vedrørende sektor
forskningen, hvori det indstilles, at der ved DGU 
oprettes en bestyrelse med repræsentation af eks
terne forskere, vil en bestyrelse med repræsentan
ter for de mest berørte myndigheder, erhvervslivet 
og den tekniske og naturvidenskabelige forskning 
skulle kunne foretage en hensigtsmæssig afvejning 
af grundprincipperne for DGU's ressourceanven
delse, herunder afvejningen af kortsigtede og lang
sigtede opgaver. 

Hovedmålet for bestyrelsens virke er således at 
sikre en hensigtsmæssig vægtning af DGU's ind
sats på institutionens mangesidige opgaver. Betin
gelsen, for at opgaverne kan varetages med fornø
den kompetance, er bl.a., at medarbejdergrupper
nes kvalifikationer kan fastholdes og udbygges, 
herunder at tilstrækkelige midler afsættes til efter
uddannelse. Det er desuden væsentligt for opgave
løsningen, at der løbende investeres i ny teknologi. 
Bestyrelsen bør endvidere lægge speciel vægt på, 
at DGU i stadig stigende grad får mulighed for at 
blive tilført eksterne midler, som kan muliggøre en 
fortsat faglig udbygning. 

Såfremt bestyrelsen skal medvirke bedst muligt 
til denne udvikling, vil det være hensigtsmæssigt at 
vælge erhvervsrepræsentationen blandt erhvervsle
dere med baggrund i virksomheder, hvis indtjening 
i væsentlig grad skyldes forsknings- og udviklings
arbejde, og forskningsrepræsentationen blandt 
forskere med indsigt i sektorforskningens særlige 
vilkår og muligheder. 

Med henblik på en sikring af, at samfundets 
interesse i, at alle ovennævnte hensyn tilgodeses, 
vil DGU's hovedaktivitetsområder blive angivet i 
Anm. II til den årlige finanslov. 

Administrative og økonomiske konsekvenser for for
slaget 

Der oprettes en bestyrelse for DGU, der sam
men med direktionen varetager DGU's ledelse. 
DGU's hovedaktivitetsområder angives i Anm. II 
til den årlige finanslov. 

DGU's direktør bistås i dag af en rådgivende 
komite med repræsentanter for de nærmeste styrel
ser og den geologiske forskning uden for DGU. 
DGU's personale har observatørstatus i denne 
rådgivende komite. I betragtning af den sammen
sætning og de beføjelser, som DGU's bestyrelse 
forventes at få, vil det være hensigtsmæssigt at 
opløse DGU's rådgivende komite, når bestyrelsen 
er trådt i funktion. 

Oprettelsen af en bestyrelse skønnes at medføre 
merudgifter på ca. 400.000 kr. bl.a. under hensyn 
til , at der kan blive tale om bestyrelseshonorarer. 

Merudgifter vil blive dækket ved omprioriterin
ger inden for Miljøministeriets rammer. 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

Til§ I 

Bestemmelsen fastslår DGU's formål og ar
bejdsområde og angiver de opgaver, der er hen-

sigtsmæssige for, at DGU kan fungere som statens 
forsknings- og videncenter på de teknis,ke og na
turvidenskabelige områder, der er af betydning for 
udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks geologi
ske naturværdier. 

I forhold til gældende bestemmelser er formåls
bestemmelsen i det væsentlige kun ændret ved at 
indeholde en bestemmelse om formidling. Værdien 
af de i medfør af anden lovgivning indberettede 
oplysninger og indsendte prøver har afstedkommet 
en væsentlig øget interesse hos virksomhederne, 
andre offentlige institutioner og befolkningen i 
almindelighed. Det er derfor naturligt at få fastslå
et, at det er en del af DG U's formål evt. mod beta
ling at formidle data, prøver og anden information 
om Danmarks geologiske forhold. 

Stk. 2. Bestemmelsen fastslår, at DGU i videst 
muligt omfang skal rådgive offentlige myndigheder 
og private, der ønsker det, i de spørgsmål, hvor 
DGU har særlige forudsætninger for det. 

Stk. 3. Bestemmelsen har til hensigt at fastslå , 
at DGU kan tage sig betalt for kortlægnings-, 
forsknings-, rådgivnings- og formidlingsopgaver. 
Dette bør fortrinsvis ske i forbindelse med udførel
sen af opgaver, hvor de frembragte resultater kan 
danne grundlag for eller indgå i den planlagte 
geologiske kortlægning af landet, på områder, 
hvor DGU har særlige forudsætninger, eller på 
områder hvor arbejdet ikke på anden måde er 
begrundet i DGU's almindelige bevillingsforudsæt
ninger. 

Stk. 4. Bestemmelsen fastslår, at miljøministeren 
kan fastsætte nærmere regler om DGU's ~irksom
hed, idet DGU har og fortsat vil have opgaver, der 
indgår i grundlaget for miljø- og energimyndighe
dernes arbejde. 

Bestemmelsen sigter desuden på, at miljømini
steren kan fastsætte nærmere regler for DGU's 
virksomhed, såfremt der opstår nye arbejdsområ
der eller behov, der ikke kan forudses på indevæ
rende tidspunkt. Sådanne nærmere regler fastsæt
tes efter forudgående drøftelse med energiministe
ren. 

Til§ 2 

Bestemmelsen fastslår, at ledelsen af DG U efter 
oprettelsen af en bestyrelse varetages af bestyrelsen 
og direktionen i forening. 

Stk. 2. Bestemmelsen fastslår, at direktionen 
fremover udnævnes efter bestyrelsens forudgående 
udtalelse herom til miljøministeren . 

Til§ 3 

Stk. 1 og 2 indeholder reglerne om sammensæt
ningen af bestyrelsen, dennes funktionsperiode 
samt proceduren i forbindelse med beskikkelsen af 
bestyrelsens medlemmer. 

I overensstemmelse med de under pkt. 2 og 4 i 
de almindelige bemærkninger til lovforslaget an
førte synspunkter har stk. 2 til formål at sikre, at 
bestyrelsen sammensættes på en sådan måde, at de 
væsentligste bruger- og forskningsinteresser samt 
erhvervsmæssig indsigt får sæde i bestyrelsen. Ved 
udpegning af bestyrelsens medlemmer bør der læg
ges afgørende vægt på at sikre DG U en ekspertise 
og viden der vil gøre det muligt, at fastholde og 
udbygge DGU's videnskabelige niveau samt bidra
ge til at forøge institutionens muligheder for på et 
konkurrencedygtigt grundlag at løse opgaver for 

offentlige og private rekvirenter. Det forudsættes, 
at der i bestyrelsen indgår mindst 2 eksterne for
skere. 

På baggrund af DGU's udvikling, der har med
ført, at omtrent halvdelen af ressourcerne anven
des til energirelaterede opgaver, er det hensigtmæs
sigt, at miljøministerens udpegning af bestyrelses
medlemmerne sker efter forudgående forhanding 
med energiministeren. 

Medarbejderrepræsentanterne vælges af og 
blandt DGU's medarbejdere, og de valgte indgår i 
bestyrelsesarbejdet på linie med bestyrelsens øvrige 
medlemmer. Medarbejderrepræsentationen træder 
ikke i stedet for det samarbejde, der foregår med 
personalet i DGU's samarbejdsudvalg m.v. 

I stk. I bestemmes, at bestyrelsens medlemmer 
beskikkes for 3 år ad gangen, idet genbeskikkelse 
er mulig. I tilfælde af et medlems udtræden af 
bestyrelsen forudsættes det, at et nyt medlem be
skikkes for den resterende del af 3-års perioden. 

Stk. 3 og 4 indeholder de grundlæggende regler 
om fordelingen af ledelsesopgaverne mellem besty
relsen og direktionen. Det fastslås, at bestyrelsen 
har den overordnede ledelse, mens direktionen 
varetager de daglige ledelsesopgaver, samt repræ
senterer DGU indadtil og udadtil , idet den ved 
udøvelsen heraf er undergivet de retningslinier og 
anvisninger, som bestyrelsen måtte give. 

Til§ 4 

Bestemmelsen bemyndiger miljøministeren til at 
udfærdige nærmere regler om styrelsen af DGU. 
Der kan herved fastsættes regler, der præciserer 
kompetencefordelingen mellem bestyrelsen og di
rektionen, ligesom der kan træffes bestemmelse om 
andre forhold vedrørende den interne organisation 
i DGU. Sådanne nærmere regler fastsættes efter 
forudgående drøftelse med energiministeren. 

Til§ 5 

Bestemmelsen pålægger DGU at afgive en årlig 
beretning til miljøministeren om institutionens 
virksomhed. Beretningen bør indeholde en redegø
relse for virksomheden i det forløbne år indenfor 
institutionens hovedområder samt planer for det 
kommende år. 

Til§ 7 

Statens videnskabelige og praktiske undersøgel
se af de geologiske forhold i Grønland varetages i 
medfør af Lov nr. 238 af 14. juni 1965 af Grøn
lands Geologiske Undersøgelse. 

For så vidt angår Færøerne, løses en del af de 
geologiske opgaver af Føroya Jarofrøoisavnio 
(Færøernes geologiske Samling). Andre opgaver 
løses af DGU's Færø-afdeling i nært samarbejde 
med færøske myndigheder. 

Loven medfører ikke ændringer heri. Som hidtil 
vil DGU's aktiviteter på Færøerne blive tilrettelagt 
i forståelse med Færøernes landsstyre. Den eksiste
rende styregruppe med repræsentanter for Færøer
nes landsstyre og DGU, der har til formål at fast
lægge de generelle retningslinier for Færø-afdelin
gens aktiviteter, opretholdes, og udgiften til driften 
af denne afdeling deles mellem DGU og Færøer
nes landsstyre. 



Epilog 

I de hundrede år, som nu er forløbet siden DGU blev oprettet i 

1888, er der naturligvis sket store forandringer. Det gælder både 

det danske samfunds struktur og DGU's egen verden. Imidlertid 

har det varet længe, før en ny tid for alvor slog igennem for 

instituttets vedkommende. Helt frem til midt i 1970'erne var DGU 

kun for et mindre institut at regne, men allerede i dette årti ind

varsledes en ny æra. En række nye love i kølvandet på Danmarks 

indtræden i EF kom til at betyde nye og store opgaver for DGU, og 

det var ikke kun på de mere miljøprægede områder, at dette fandt 

sted. Kulbrintefundene i den danske del af Nordsøen i 1960'erne og 

energikrisen i 1970'erne satte fart i en udvikling med større statslig 

kontrol med koncessionshaverne og med anden virksomhed fra 

samfundets side med henblik på at skabe større forsyningssikker

hed af energi. Det involverede DGU i øget tempo. 
Næsten samtidig holdt den nye teknologi sit indtog. Først og 

fremmest blev DGU udstyret med EDB faciliteter, og computer

teknik blev i stigende grad taget i anvendelse. Nye midler til 

anskaffelse af anden avanceret apparatur hentedes også hjem. 

Optiske instrumenter i form af forbedrede mikroskoptyper, elek

tronmikroskop og senere også noget så nyt som billedanalyseap

peratur fandt vej til DGU. Senest er der også installeret kærneana

lyseudstyr og moderne apperatur til tredimensionel seismisk ana

lyse af geofysiske målinger. Dette for blot at nævne nogle få, men 

markante, tekniske hjælpemidler. DGU's geologer, geofysikere og 

laboranter har lært at anvende disse avancerede instrumenter i 

løsningen af de stadigt mere krævende opgaver. 
Der har nødvendigvis i takt med den almindelige progression i 

virksomheden måttet ansættes mere personale, både videnskabe

ligt uddannet, teknisk uddannet og administrativt uddannet. DGU 

har derfor nu vokset sig stort og huser en medarbejderstab på langt 

over 200 ansatte, der har nødvenddiggjort en styring og organi

sering af arbejdet, som er helt ændret siden de små afdelingers 

individuelt arbejdende geologers tid. Meget af denne administra

tion er blevet et effektivt apparat i den daglige afvikling af arbej

det, og nye fremskridt finder stadig sted. En særlig forbedring i den 

ret omfattende korrespondance og sagsbehandling, var indførslen 

af en journal for DGU. Det har skabt orden og overblik over de 

mange papirer, som i en stadig strøm indfinder sig på en institution 

af DG U's nuværende størrelse. En lang række administrative funk

tioner er sat i værk, og mange kurser og efteruddannelsesprogram

mer har betydet en større dygtiggørelse af såvel ledere som andre 

medarbejdere. 
Det er imidlertid ikke alene de ydre rammer og de mange nye, 

effektive hjælpemidler, som har gjort nutidens DGU-geologer 

mere ydedygtige. I løbet af de hundrede år, der nu er gået siden 

DGU's oprettelse, er vort kendskab til jordklodens geologiske 

udvikling og opbygning gået betydeligt frem. Fremskridtet har 
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været særlig stort efter 2. verdenskrig. Bl.a. har den såkaldte plade

tektoniske teori, der for alvor fik sit gennembrud i 1960'erne, 

betydet et nyt syn på dannelsen af skorpen under såvel kontinenter 

som oceaner og for forståelsen af sammenhængen i de fleste større 

geologiske foreteelser, som man før stod mere famlende over for. 

Det er naturligvis først og fremmest på det globale plan, at vi har 

fået et helt nyt geologisk verdensbillede, men de sidste to årtiers 

udvikling indenfor teknik og videnskab overhovedet har givet os 

nye, mere givtige, metoder i hænde, som også har været grundlaget 

for gode fremskridt i den geologiske udforskning af det danske 

område og for DGU's arbejde i det hele taget. 
Det har også været af afgørende betydning, at uddannelsen af 

geologerne her i landet, både i København og Århus, er blevet 

mere effektiv og omfattende. Der er forlængst kommet under

visning i en lang række geologiske fagdiscipliner, som ikke tidligere 

blev tilgodeset, og denne dybere indtrængen i fagets resultater og 

metodik har været med til at dygtiggøre den unge generation af 

geologer, som er blevet uddannet siden årene omkring 1970. Det er 

også kommet DGU til gode. De unge geologer nutildags har en 

klart bedre uddannelse end de tidligere generationer, og de er 

mere indstillet på team work end dengang, da individualismen var 

en iøjnefaldende del af også en geologs image. Man kan derfor 

konstatere, at der i de senere år på DGU er blevet grobund for 

team work og projektarbejder, som nu er en forudsætning for at 

instituttet kan løse de mange store og små opgaver, det moderne 

samfund kræver. 
Der er imidlertid også igangsat forskningsprogrammer indenfor 

temaer som energi, vandmiljø, lossepladser, marginaljorder etc. 

En overgang var der frygt for, at DGU ikke fik tilstrækkelig tid til 

at udbygge sine omfattende data-arkiver med nye indsamlinger af 

data, men nye finder ikke desto mindre i stort omfang stadig vej til 

DGU. 
Med en vis udbygning af indtægtsdækket virksomhed og med 

geologiske projekter ,som er financieret, enten helt eller delvis, 

med midler fra såvel EF som nationale kilder, udføres der på DGU 

en betydelig forskning, og der etableres løbende en overførsel af 

ekspertice til valutaskabende industrier. For det sidstes vedkom

mende mod betaling. 
Den nye tid på DGU har ikke medført særlige indgreb i traditio

nerne eller udslettelse af det gamle DG U's arbejdsmiljø. Alt trives 

i bedste velgående, og med deres ballast af viden og moderne 

metodik kan DGU's medarbejdere trygt anbefale sig til fremtiden. 

Hvordan den vil forme sig i det lange løb med hensyn til geologiske 

opgaver kan sagtens anes allerede nu. Med den betydning som 

energiproblemerne, men vel især miljøproblemerne, tegner sig for 

både den nærmere og fjernere fremtid, kan man ikke andet end spå 

DGU et arbejdsfyldt nyt århundrede. 



Kildemateriale 

Kilderne til DG U's historie og geologernes liv og levned foreligger 
i to forskellige grupper, der begge er anvendt til den foregående 
fremstilling, nemlig dels de trykte og dels de ikke-trykte. 

Utrykte kilder 

Til de ikke-trykte kilder må først og fremmest regnes DGU's ad
ministrations- og korrespondancearkiv, hvis sager indtil 1981 be
finder sig på Rigsarkivet. Arkivet er ordnet af tidligere regnskabs
fører N.C. Nielsen, og der er udarbejdet en fortegnelse over de 
forskellige arkivaliegrupper, som er forsynet med en register num
merering, hvorefter arkivalierne kan bestilles på Rigsarkivet. 

Ved udarbejdelsen af nærværende historiske oversigt er benyttet 
følgende arkivmateriale: 

Pakke (arkivæske) nr. A 1 ( indgående skrivelser, beretninger 
mv. for årene 1887-1894), E41 (huslejesager, bl.a. DGU's lejemål 
i Gammel Mønt), E43 (årlige arbejdsrapporter fra geologerne), 
E50 og 51 (materiale vedr. DGU's ældre historie og organisation), 
E51 og 52 (materiale vedr. DGU's personale 1935-46), E78 (be
retninger til ministeriet, bl.a. årsberetninger fra geologerne 1913-
41), E79 (årsberetninger 1940-65), Fl-6 (diverse materiale, bl.a. 
kommissionens forhandlingsprotokol 1905-13, direktør H. Ødums 
journal over mundligt forhandlede sager 1937-62 og professor C. 
Gottsches efterladte papirer 1875-1902. Gottsche var professor i 
Hamborg, og hans papirer omfatter bl.a. materiale om tertiære 
forekomster ved Hamborg (Langenfelde) og en række lokaliteter i 
Slesvig-Holsten, herunder interglaciale lag i Sønderjylland). 

En særlig gruppe arkivalier, som er af værdi for opnåelse af et 
hurtigt overblik over tildragelser i en årrække, er DGU's års
rapporter gennem tiderne. Desværre foreligger disse ikke i ubrudt 
rækkefølge, idet der over et længere tidsrum nok foreligger rappor
ter fra de enkelte statsgeologer eller geologer, men ikke nogen 
samlet oversigt for hele instituttet år for år. Et sæt egentlige års
rapporter, sammenskrevet af direktøren og bestemt for DGU's 
resortministerium, er bevaret fra årene 1945-1964 i DGU's bi
bliotek. Derefter offentliggjordes en kortfattet årsrapport hvert år i 
tidsrummet 1965-1976. De kom imidlertid ikke i handelen, men 
uddeltes til DGU's forbindelser og venner og vil sandsynligvis 
efterhånden især være tilgængelige i instituttets eget bibliotek. Fra 
1976 og til nu eksisterer ingen samlet årsrapport for DGU. Denne 
nyeste periode, som tillige er den mest ekspansive i instituttets 
historie, vil det derfor være vanskeligt at skaffe sig et hurtigt 
overblik over. Det er imidlertid hensigten at der fra 1989 atter skal 
foreligge årlige rapporter over instituttets virksomhed. 

Udover de skriftlige dokumenter af årsrapporterne foreligger 
der en samling kassettebånd, indtalt af afdøde afdelingsgeolog El
len Louise Mertz, enten i form af førte samtaler med forfatteren 
eller som enetale. Fru Mertz' erindringer om DGU og dets perso
nale går tilbage til 1915 og har haft stor værdi for dele af frem-
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stillingen i nærværende skrift, især forsåvidt angår de ældre geolo
ger. Fru Mertz' karakteristik af geologerne har naturligvis et per
sonligt islæt, men i de tilfælde, hvor hendes erindringer om dem 
overlapper forfatterens egne oplevede indtryk, kan der ofte kon
stateres gode overensstemmelser, hvilket tyder på, at de ikke kun 
er subjektive. 

Andet erindringsstof vedrørende DGU's ældre geologer fore
ligger kun indirekte, idet ingen af dem, såvidt det er forfatteren 
bekendt, har skrevet deres erindringer. Den eneste DGU-geolog, 
som har leveret dele af sådanne, er Vilh. Milthers, der i årene 
1954-58 udsendte tre stencillerede skrifter, bestemt for familie og 
venner. Det drejer sig om Fra min barndom og ungdom (1954), 
Under udvikling (1890-1905) (1955) og Omkring geologiske sager 
jeg har arbejdet med (1958). Disse hæfter er næppe alment til
gængelige, men findes på DGU's bibliotek, og hvor V. Milthers er 
citeret i det foregående, stammer citaterne fra disse skrifter. 

En mængde erindringer om DGU's ældre geologer blev i sin tid 
fortalt af V. Nordmann, da han som pensionist kom på instituttet. 
En del af disse fortællinger blev senere nedskrevet af regnskabs
fører N. C. Nielsen, der mangfoldiggjorde dem som privattryk i et 
par hæfter under titlen Geologhistorier 1-11 1975-76. De findes på 
DGU's bibliotek og er flittigt citeret i det foregående med N. C. 
Nielsens tilladelse. Samme forfatter har i 1973, ligeledes som pri
vattryk, fremstillet et lille skrift, Legenden om Set. Barbara, hvori 
han bl.a. har gengivet Nordmanns version af legenden, sådan som 
denne hvert år på Set. Barbara-dag, den 4. december, plejede at 
fortælle den ved den fest, som DG U's personale stadig afholder for 
at fejre dagen. Ikke mindre end to-tre Barbarataler af Nordmann 
foreligger på kasettebånd, overspillet fra gamle magnetbånd, hvor 
de var optaget i begyndelsen af 50'erne. Udover dette materiale 
har jeg haft mine egne indtryk og erindringer om de ældre geolo
ger, og DGU's miljø i det hele taget, at øse af. De går helt tilbage 
til omkring 1940 for geologernes vedkommende, først gennem 
samvær med dem i Dansk Geologisk Forening og siden 1944 - i 
begyndelsen kun lejlighedsvis - på selve DGU. 

Trykte kilder 

DG U's forhistorie blev allerede skildret i 1896 i en artikel, forfattet 
af V. Pingel. Den findes sammen med beretningen om de geologi
ske undersøgelser 1888-1895 i Sjælland, Vendsyssel og Fyn, for
fattede af henholdsvis K. Rørdam, K. J. V. Steenstrup og Victor 
Madsen, i nr. 1 af DGU's 3. skriftrække. En fortsættelse af be
retningerne om instituttets arbejder, omfattende årene 1895-1904 
findes i skriftet: Oversigt over de af Danmarks geologiske Under
søgelse i Aarene 1895-1904 udførte Arbejder (DGU III række, nr. 
6), 1905. Disse oversigter blev desværre ikke fortsat for alle arbej
dernes vedkommende, men kun for de landøkonomiske, hvorom 
der findes udgivet beretninger helt frem til 1921. De findes alle 
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publiceret i instituttets skriftseries, 3. række, hvor der også findes 
skildringer af grundvandsundersøgelser, geoelektriske undersøgel
ser, dybe boringer osv. Nærmere oplysninger om, hvad der er 
udkommet, findes i de forskellige udgaver af Fortegnelse over 
skrifter, som DGU i tidens løb har udsendt. 

Om metoderne og udviklingen i DGU's geologiske kortlægning 
kan der læses om i den rapport, som blev offentliggjort efter 
afslutningen af et gruppearbejde om DGU's fremtidige kortlæg
ning, og som blev trykt i DGU's Serie A, nr. 2 i 1978 under titlen: 
Den geologiske kortlægning af Danmark. Den hidtidige kortlæg
ning - og den fremtidige. 

En samlet oversigt over DG U's ældre historie indgår i forskellige 
samlede fremstillinger af geologiens historie i Danmark, således ret 
omfattende i Axel Garboe: Geologiens historie i Danmark I-II, 
1959-1961. En del stof om DGU indgår også i Arne Noe-Nygaard: 
Geologi (afsnittet side 261-375 i Københavns universitet 1479-1979 
Bd. XIII, 1979). Samme forfatter har i en anden skildring: Et 
geologisk specialmuseum tager form (Mineralogisk Museum 1870-
1970), I, 1984, omtalt DGU's personale og arbejder, da institutio
nen havde til huse i Mineralogisk Museums bygning. Korte over
sigter af geologiens udvikling i Danmark - med omtale af DGU's 
forhold og indsats - er desuden givet af Victor Madsen i artiklen 
Landets Tilblivelse (i værket Danmark, Land og Folk, Bd. 1, 1919), 
hvor der findes et afsnit om Den geologiske Undersøgelse af Dan
mark (nævnte bind side 78-112) og Leif Banke Rasmussen: Den 
geologiske udforskning (i værket Danmarks natur, bind 10, 3. 
udgave, 1979, side 64-87). Talrige oplysninger om DGU's forhold 
findes endvidere i skriftet Struktur 1978. Danmarks Geologiske 
Undersøgelse, som udsendtes i 1978. 

En mængde stof om DGU's tilblivelse og ældre historie findes 
iøvrigt i to biografier, forfattet af Victor Madsen, og omhandlende 
dels Louis le Maire (DGU IV række, Bd. 1, nr. 1, 1915) og 
Victorinus Pingel (DGU IV række, Bd. 2, nr. 1, 1934). 

Foto-kilder 
Fotografierne, som er gengivet i nærværende bog, er for langt 
hovedpartens vedkommende udlånt fra DGU's billedarkiv, der 

derfor her skal anføres som kilden. De fleste af disse fotografier er i 
tidens løb taget af geologer og andre medarbejdere ved instituttet 
og indleveret til fotoarkivet. En del exteriør- og interiørbilleder er 
taget af DGU's daværende og nuværende fotografer: Chr. We
stergaard, 0. Nergaard Rasmussen, Carlos Torres og Jesper Milner 
Henriksen. Hvis der blandt billederne i DGU's arkiv skulle være 
pressefotos eller andre fotos, som ikke er taget af instituttets tid
ligere eller nuværende stab, er det forfatteren ubekendt. Skulle 
disse billeder være omfattet af bestemmelserne om ophavsret, be
des rette vedkommende gøre DGU opmærksom herpå, og man vil 
derefter blive tilgodeset, idet det ikke på nogen måde har været 
tilsigtet, at ihændehaveren af eventuelle rettigheder skulle glem
mes. 

En række billeder har ikke kunnet skaffes i original og er repro
ducerede fra billeder i bøger. Det drejer sig om følgende: 

Side 13: V. Madsen 1934 (om Pingel). 
Side 20: Alle 3 billeder er reproduceret fra tidsskriftet »Før og Nu. 

Historisk, Topografisk Tidskrift«. Udg. og redig. af F. Zacha
riae, 4. årgang, København 1918, s. 117, 124 og 125. 

Side 36: Aerodan luftfoto, eneret. 
Side 37: A. Noe-Nygaard: Geologi (Københavns Universitet 1479-

1979, Bd., XIII), 1979. 
Side 38: K. Rørdam (om Fr. Johnstrup). 
Side 47: O.B. Bøggild 1913 (om K.J.V. Steenstrup). 
Side 48: 0.B. Bøggild 1912 (om N.V. Ussing). 
Side 48: J.P.J. Ravn 1944 (om K.A. Gronwall). 
Side 49: Axel Garboe, Geologiens historie i Danmark, Bd. 2, s. 

420. 
Side 51: Axel Garboe, Geologiens historie i Danmark, Bd. 2, s. 

432. 
Side 60, øverst: J. Troels-Smith 1973 (om Knud Jessen). 
Side 65, øverst: J. Troels-Smith 1973 (om Johs. Iversen). 
Side 66: Helge Gry (om Keld Milthers). 
Side 69: A. Noe-Nygaard 1974 (om Sorgenfrei). 

Vedrørende disse henvisninger, hvor kun forfatteren er nævnt, se 
afsnittet »Litteratur om geologerne«. 



Litteratur om geologerne 

Et nøjere indtryk af de enkelte, ældre DGU-geologer og deres 

indsats fremgår af de nekrologer og andre artikler, som er offent

liggjort om dem. Der skal derfor her gives en liste over disse 

artikler, ordnet efter navne i alfabetisk rækkefølgen. 

I listen er anvendt følgende forkortelser foruden DGU: 

DGF = Dansk Geologisk Forening. 
MDGF = Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening. 

Portr. = Portræt (af geologen i forbindelse med artiklen). 

Illustr. = Illustrationer i artiklen. 
Litt. Litteratur, dvs. der findes i forbindelse med artiklen en 

liste over den pågældende geologs publikationer. 

Andersen, S. A. 
Sigurd Hansen: S. A. Andersen. 13. maj 1901 - 28. januar 1969. 

DGF. Årsskrift for 1969. 1970, side 97-106. Portr. 

Andersen, Sv. Th. 
Biografi af Erik Kristiansen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. ud

gave, bd. 1, side 217 (1979). 

Gronwall, K. A. 
J. P. J. Ravn: K. A. Gronwall. 27. Februar 1869 -12. Marts 1944. 

MDGF. Bd. 10, Hefte 4, side 399-404. Portr. 

Gry, Helge 
Bruno Thomsen: Helge Nielsen Gry. 1. maj 1905 -27. marts 1982. 

DGF. Årsskift for 1982. 1983, side 81-83. Port. Litt. 

Hansen, Sigurd 
Arne Vagn Nielsen: Sigurd Hansen. 1900-1973. - Mere end 50 års 

geologisk virke for DGV. DGU Årbog 1976, 1978, side 121-138. 

Portr. Illustr. Litt. 

Harder, Poul 
V. Nordmann: Poul Harder. 1878-1931. Naturens Verden. Maj 

1931, side 193-196. Portr. 

Poul Harder (Anonym nekrolog) MDGF, Bd. 8, 1931, side 127-128. 

Hartz, N. 
Knud Jensen: Nikolaj Eeg Kruse Hartz. MDGF, Bd. 9, 1937, side 

237-40. Litt. 

Biografi af S. A. Andersen og revideret af Erik Kristiansen i Dansk 

Biografisk Leksikon, 3. udg. Bd. 6, side 56-57. 

Iversen, Joh. 
Svend Th. Andersen: Johs. Iversen. 27. december 1904-17. oktober 

1971. Universitetets Festskrift November 1972, side 99-101, Portr. 

J. Troels-Smith: Johannes Iversen. 27. december 1904-17. oktober 

1971. Overs. over Det Kgl. Danske Vidensk. Selskabs virksomhed 

1971-73, 1973, 16 sider. Portr. 
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Biografi af Anne Fax Maule i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg. 

Bd. 7, side 151-152. 

Jessen, Axel H. 
Sigurd Hansen: Axel H. Jessen. 30. august 1868 - 27. juli 1952. 

MDGF. Bd. 12, 1952, side 309-314. Portr. 

Biografi af Erik Kristiansen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg. 

Bd. 7, side 384-385. 

Jessen, Knud 
J. Troels-Smith: Knud Jessen. 29. november 1884 -14. april 1971. 

Oversigt over Det Kgl. Danske Vidensk. Selskabs virksomhed 

1972-1973, 1973, 13 sider. Portr. 

Biografi af Anne Fax Maule i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg. 

Bd. 7, side 393-394. 

Johnstrup, J. F. 
K. Rørdam: Johan Frederik Johnstrup. Hans Liv og Virksomhed. 

MDGF, Bd. 5, Nr. 15, 1918, 61 sider, Portr. litt. 

K. J. V. Steenstrup: Johan Frederik Johnstrup 1818-1894. MDGF, 

Bd. 1, Nr. 3, 1895, 12 sider, litt. 

K. Rørdam: Et Bidrag til Geo lo giens Historie i Danmark - Naturen 

og Mennesket. Illustreret Maanedsskrift. Ekstrahefte i Anledning 

af den 10. Februar 1891. Portr. (Omhandler Johnstrups virke i 

anledning af hans 25 års professorjubilæum). 

Victor Madsen: Johan Frederik Johnstrup. - Geologiska Forenin

gen i Stockholm Forhandl. Bd. 17. Haft 1, 1895, side 85-96, litt. 

Madsen, Victor 
V. Nordmann: Victor Madsen - Naturens Verden 1947, side 42-44, 

portr. 

V. Nordmann: Victor Madsen. MDGF, Bd. 11, 1947, side 65-170, 

portr. 

Gustav Gotzinger: Victor Madsen. Ein Gedenkblatt. - Verhandl. 

Geo!. Bundesanst. 1947, Heft 10-12, side 169-175, portr., litt. 

le Maire, Louis 
Victor Madsen: Louis le Maire. En Skildring. DGU. IV række, bd. 

1, nr. 1, 1915, 20 sider, portr. 

Mertz, Ellen Louise 
Biografi af Leif Banke Rasmussen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. 

udg. bd. 9, side 520. 

Milthers, Keld 
Helge Gry: Keld Milthers. MDGF, bd. 14, 1961, side 426-432, 

portr., litt. 
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Milthers, V. 
Knud Jessen: Poul Christian Vilhelm Madsen Milthers. 11. septem
ber 1865 - 31. marts 1962. MDGF, bd. 15, 1964, side 388-397. 
Portr., illustr., litt. 

Nordmann, V. J. H. 
Hilmar Ødum: Valdemar Johan Heinrich Nordmann. 23. februar 
1872 -31. januar 1962. MDGF, bd. 15, 1964, side 374-387. Portr., 
illustr., litt. 

Pingel, V. 
Victor Madsen: Victorinus Pingel. En Livsskildring. DGU IV. 
række, bd. 2, nr. 1, 1934. 80 sider. Portr., illustr., litt. 

Rørdam, K. 
V. Milthers: K. Rørdam. MDGF, bd. 9, 1939, side 515-518, portr. 

Sorgenfrei, Th. 
Arne Noe-Nygaard: Theodor Sorgenfrei. 8. december 1915 - 5. 
november 1972. Oversigt over Det Kgl. Vidensk. Selskabs virk
somhed 1973-74, 1974, 7 sider, portr. 

Leif Banke Rasmussen: Theodor Sorgenfrei. 8 december 1915 - 5. 
november 1972. DGF. Årsskrift for 1973, 1974, side 184-198, 
portr. , li tt. 

Steenstrup, K. J. V. 
0. B. Bøggild: Knud Johannes Vogelius Steenstrup. MDGF, bd. 4, 
1913, side 203-214, portr., litt. 

Ussing, N. V. 
0. B. Bøggild: Niels Viggo Ussing. MDGF, bd. 4, 1912, side 1-18, 
portr. litt. 

K. A. Gronwall: Niels Viggo Ussing. 14. juli 1864 - 23. juli 1911. 
Geologiska Foreningen i Stockholm Forhandl., bd. 33, haft 6, 
1911, side 475-478, portr. 

Ødum, Hilmar 
Ole Berthelsen og Leif Banke Rasmussen: Hilmar Ødum. 26.1.1900 
- 3.4.1975. DGU. Årbog 1975, 1976, side 139- 157. Portr., litt. 
(udarb. af Erik Nygaard). 

Biografi af S. A. Andersen og revideret af Leif Banke Rasmussen i 
Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., bd. 16, side 174. 

Alle de geologer, som er blevet doktorer ved Københavns universi
tet har som regel fået indrykket deres autobiografi i universitetets 
festskrift for det år, da de forsvarede disputatserne. Andre bio
grafiske data kan findes i Kraks blå bogs forskellige årgange. 
Statsgeologerne blev optaget i disse indtil ca. 1965, hvilket vil sige, 
at de før i tiden blev optaget i den første årgang efter deres 
udnævnelse og i alle følgende årgange til deres død. Efter 1965 er 
kun direktøren og chefgeologer optaget i Kraks blå bog. 

Geologer med embedseksamen og magisterkonferens findes om
talt i Magisterstaten, der sidste gang udkom i 1967. 

Foruden i den nævnte litteratur har DGU, dets geologer og 
virksomhed ofte været omtalt i dagspressen og i talrige tidsskrifter 
og håndbøger. På instituttet findes scrapbøger med avisudklip for 
forskellige tidsintervaller, men samlingen er ufuldstændig, og da 
udklipsmængden fra de seneste år er blevet uoverskuelig, gemmes 
de ikke mere. 



Danmarks Geologiske Undersøgelse har nu lagt 
de første hundrede år bag sig. I DGU's »familie
album« afspejles historien lige fra den politiske 
forslagstiller, der blev DG U's bedstefar, over 
arbejdet i felten i alvor og skæmt, frem til 
avancerede tekniske hjælpemidler i laboratorierne 
- alt i alt en såre jordisk krønike. 
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