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Trues Møens' 'Klint 'med Ødelæggels~" 
,fra Havet? 

Af 

V. HINTZE. 
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(Foredrag holdt i Dansk geologisk Foreiung den 27. Oktober :1904.) 
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, Møens Klint ~taar' for enhver" der har besøgt de~,soni 
et Sted, der er forlenet med særlig Ynde; de stejle, høje, 
hvide Skrivekridtklint~r med deres bizarre Former, de ,skov
klædte Fald,der fra Klintens bøgekransede Top strækker 
sig mellem de enkelte Klintpartier ned til den stenede Strand, 
giver tilsammen en, ejendommelig Helhedsvirkning;,' intet 
Under er det, at dens Ry som Turiststed . gaar 'langt uden
for Landets Grænser. Smuk og fængslende er den, set6~en
fra fra de' talrige Udsigter, som de fremspringende, Klinter 
byde; vel saa imponerende er den dog set ude fra Søen, 
eller fra den brede,' stenede Strand. Den' ene lille rullede 
Flintesten hober sig her ved Siden af den anden; paa 
Steder danne de mægtige Strandvolde, og vandrer manJangs 
Kysten, vil Foden snart trættes ved de glatte Stenes stadige 
Udgliden og Skriden. Naar østersøen i sin fulde, Kraft 
stormer' ind imod Kysten, kastes og tumles Stenene mellem 
hverandre med øredøvende Larm; de slides og afglattes uden 
at' kunne komme til Hvile. Selv med stille Vejr, ,hvor Døn
ningerne kun langsomt, brydes mod Stranden, suger hver 
tilbagevigende ,Bølge} m'ed' ElD ejendommelig,' sukkende; kla
gende Lyd de' rundede Sten'. et . Stykke, ud Havstokken; 
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den næste indløbende Bølge slynger dem paany ind paa 
Strandstenene, som de træffe under en skarp" smældende 
Lyd, der i meget minder om Geværsalver. Dette stadige 
Akkompagnement, denne stadige Uro, staar i en besynderlig 
Modsætning til Klintens majestætiske Ro, som det gennem 
sin rhytmefaste Gentagelse dog ikke bryder. 

Saaledes omtrent vil Møens Klint og Strand uvilkaarlig 
mindes af enhver" der i tidligere Aar har "besøgt Stedet. 
Desv~r~e; saaledes er det ikke mere!' Stranden' er' nu 
tavs; over store Dele: af den kan man vandre uden at 
Foden trættes af nogen Sten; maaske glider den i det fug
tige Kridt ell~r synker i det fine Sand. Hvor man tidligere 
uhindret vandrede Klinten igennem fra den ene Ende af 
den brede Strand til den anden, d e r tvinges man nu atter 
og atter til at forlade den og enten gennem' Slugter~e ' at 
søge ovenom Klintpartierne, eller, om Bølgeslaget ,tillader 
det, at vade uden, om de Punkter, hvor Havet nu bryder 
direkte mod Klintens ubeskyttede Fod. , ' 
" " Aårsagen til disse, i saa høj Grad forau'drede Forhold, 
der, først, ere fremkomne gennem de sidste Aaringer,' skal 
jeg søge at klargøre i det, følgende. , Forinden maa jeg dog 
først i al Korthed omtale, hvorledes jeg, efter i en Aarrække 
at have studeret Klintens Bygning, tænker mig d~nne dannet 1)'. 

Møens Klint, som saadan, er først dannet i en meget 
sen Periode;, forinden' Klintedannelsen fandt Sted, 'var, Høje 
Møen en' Del. af en forholdsvis jævn Kridtplade, der dæk
kedes af Istidsaflejringer. Dens Højde over Havet var' kun 
ringe. " Jordskorpespændinger frembragte Brud i den efter 
delvis parallelle Linjer. ,Langs Brudlinjerne fremkom Indsynk
ninger og ved fortsat Spænding tillige Bøjninger af Lagene 
imellem Nabosprækker. Sprækkerne løb noget nær:virikelre~ 
ud mod den nuværende, krummede Kyst; en Del af dem gen
finde vi nu repræsenterede ved ,.Faldene« mellem de enkelte 

l) Det fuldstændige Resultat af mine Undersøgelser" der, vel 
have været omtalte i Foredrag, men hvorom der endnu intet er 
publiceret, haaber jeg at kunne give i en nærmere Tid; " 

\ 
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. Klinter og ved »Faldene's « Fortsættelse som Slugter ind i Lan
det:, ·Paatværs af disses ,.landgaaende« Brud fremkom andre, 
der have Retning omtrent som den nuværende Kyst; vi finde 
ligeledes en Del af disse ,.kystgaaende« Brudlinjer markerede 
ved Slugter indenfor Klinteskovens Omraade. 

Den tidligere jævne Kridtplade var herved blevet sønder
stykketLet System af Kamme og Rygge, der tværdeltes af 
de;:kystgaaende Brud; 'den var tillige' gennem Foldninger 
og andre Forstyrrelser blevet hævet op til langt større 
Højder over Havet end tidligere. Dog blev. ikke hele Pladen 
hævet; det Parti af den, der et Stykke udenfor Møens nu
værende Kyst begrænsedes af et af de kystgaaende Brud, kom 
til at ligge under Havets Overflade. Herved kom det højnede 
Parti til at staa med stejle, af Kystbruddet begrænsede 
Kridtklinter, der direkte beskylledes af Bølgerne. 

Indbyrdes adskiltes de enkelte Dele af Klinten af de 
>landgaaende« . Brud, langs hvilke Bøjningerne og Oppresniil
gerne var sket. Gennem disse var imidlertid ikke alene 
Skrivekridtets Lag blevne bragte ud af den mere vandrette 
Stilling; Istidsaflejringerne , der havde deltaget i Bevægel-. 
serne, dannede. nu som' før Overfladen 1). Slugterne, eller 
som de paa Stedet benævnes Faldene, kom saaledes i Over
fladen til at bestaa af Istidsaflejringer ; i dem ophobedes 
dEm tidligere Overflades løse Blokke, der ved Forstyrrelserne 
ikke ,havde' formaaet' at blive liggende paa de hældende 
Flad~r.; Der dannedes hervedpaa' disse .Steder fortrinsvis. 
Sammenhobninger af stenet Materiale. ' ' . 
, •...• Pau det Punkt af Klintedanneisen, . som vi nys have b'e:': 
rørt, stod saaledes stejle Kridtklinter mtld de mellemliggende 
Fald «, opfyldte med Istids-Materiale; Foden beskylledes direkte 
af Havet, uden 'at være adskilt fra dette ved nogen Strandbred; 
Nedbrydningen fra Havets Side tog da straks sin Begyndelse. 
(Dette Punkt af KIintedannelsen' og dennes videre Forløb er 

'.. ' --. . 1) I denne Sammenhæng, der·· ikke gør Fordringpaa at. Væ1'6 

mere end en Antydning af Klintens Dannelsesmaade,ses dernem~ 
lig; bort· fra de Overskydninger , der have fundet Sted i 'rigt Maal 
sammen med Foldningerne. . . 
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angivet Lnedenstaaende skematiske Tegning, Fig. l, A-D.) 
De 'lodrette Klinter underhuledes ,'og ,de derved frembragte 
overhængendel\Iasser styrtede lidt efter· lidt i Havet,' der 
snart.: slemmede detblødeKri~t, samt ',Faldenes Ler og 
Sand bort.. Tilbage pau Havbunden blev da' den, dels fra 
Skrivekridtetstammende, ved Nedstyrtningerne og Slemnin
gerne frigjorte Flint, d e l s Stenene fra Istidsaflejringerne. 
De mindre Sten rulledes og. afslebes og samledes fortrins-

Fig. 1. Skematisk Tegning af Havets Angreb paa Klinten efter 
dens første Dannelse. A. Klinten er hævet; ved en Spalte adskilles 
den fra det under Havet sænkede Kridt .. ' B. Havets Angreb' er be
gyndt; den ved Nedbrydningen fremkomne Flint glider ned ,ad deri 
stejle Landflade. C. Angrebet fortsættes; Flinten begynder at dække 
og beskytte Landfladen nær Kysten. D. Flintmængden er tiltagen 
saameget, at den nu danner en Strandbred, der formaar at beskytte 

. Klinten mod Havets videre. Angreb. . . 

vis i Brændingen ,ved den lodrette Klints Fod. De store 
Sten, som Bølgerne ikke formaaede at tumle, og, som forud 
nævnt, særlig var ophobede i Faldene, blev derimod liggende 
paa Havbunden ud for disse, hvor de som Rev delvis brød 
Bølgernes Magt paa disse Punkter. 
. '. Men ikke alene til hvad der vii~over Havoverfladen 
udstrakte Havets nedbrydende Virkning sig; ved stærke. 
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. Storme formaaede Bølgeslaget. at ta:lre paa den. bløde, af 
Kridt bestaaende, Havbund ned ,til ret· store 'Dybder,: og 
Haand i Haand med den stejle Klints Tilbagerykning, gik 
der saaledesEm. vedvarende .Efterrykning aede store Dybdei: 
ligeind·tiI dennes Fod. Bølgerne kunde herved, uden 
at have tabt synderlig af deres Kraft, fremskinde 
N edbrydningen af Klin ten. .. ." 

: 'Lidt efter lidt dækkedes dog den Del af Havbunden, 
der. var nær~est Klinten, med et Lag' af Flint og de andre" 
Sten,' som Havet tumlede med og afsleb i Brændingen. D e r
ved fremkom der e Cterhaanden en B eskyttelse af 

. H a v b u n d e n, saaledes at Bølgeslaget ikke længere for
maaede at angribe Bunden til fuldt saa store Dybder som 
tidligere. Som Følge deraf blE~v Bølgernes Angreb mod 
Klinten mere og mere hæmmet i' Voldsomhed. Dette ved
blev dog stadig; 'det stansede først, da der gennem 
den fortsatte Nedbrydning var fremkommen en 
saa stor Mængde Sten, at de, paa Grund af den 
samtidig aftagende Dybde, kunde hobe sig op til 
en ,i Bredde lidt efter lidt voksende Strand, der 
til,'Shlt hlevaf sa~ stor Mægtighed, at denfor-; 
maaede at afværge Havets Angreb selv ved stærk: 
Storm og Højvande. . 

. Hvor . stor den Tilbagerykning harværet, som den lod-~ 
rette Klint har været udsat for, forinden ,Havet gennem sin 
Nedbrydning og samtidige Stenophobning havde bragt Lige
vægt tilveje, kan vi sige med ret god Nøjagtighed. Langs 
Møens Klint strækker der sig. nemlig en c. 2 Kabellængder,: 
0: c. 1200 Fod bred Landg/und, der falder stejlt af til 
4 Favnes Dybde .. Dybderne paa selve Landgrunden synes, 
saa vidt jeg har kunnet faa Forholdet oplyst, ikke at over
stige 18 Fod 1), og er selvfølgelig nærmere ved Kysten langt. 
mindre. Ses endvidere hen til, at den største Dybde, hvor
til Bølgeslaget kan antages ,at naa ned paa dette Sted, kan 

l) Her ses bort fra de dybe Render, -der findespaa Landgrun .• 
den, og som, med Retning- lig Kystens, maa, antages for' kyst:· 
gaaende Brud indenfor den oprindelige Kyst. 



46 'V. HINTZE: Trues Møens Klint med Ødelæggelse? . 

ansættes ,til henimod 18 Fod l), fejler man neppe, naar mim 
henlægger den' oprindelige Kysts Grænse netop til Landgrun
dens stejle Affald; Klintens. Tilbagevigeri for Havets An
greb' skulde saaledes have udgjort c. 1200 Fod .. 

Dtt det Punkt var naaet, hvor Strandvolden f~rhindrede 
Havets yderligere Angreb, .begyndte et nyt Afsnit i Klintens 
Dannelse, idet Lufterosionen da begyndte atvirke. (Se Fig. 2.) 
Den lodrette, til at begynde med, svagt underhuledeeKlint 
forvitrede herved i tynde Skaller, der som Kridtbrokkerop
hob~des ved Klintens Fod, hvorfra Havet ikke længere for-o 

Fig. 2. Skematisk T~gning af Lufterosionens Indvirkning paa Klin.' 
ten. A. Havets Angreb er nylig standset.; Forvitringsgruset bort· 
føres endnu for. størsteDelen. af Havet. B. Forvitringsgruset op· 
hobes stærkere ved Klintefoden og beskytter dens nederste Del. 
mod videre Erosion, hvorved Skraafladen begynder at <lannes.' 
O. Skraafladen er vokset til betydelig Højde ved den stadige Beskyt-' 
telse gennem Forvitnngsgrus;Stejlklinten er rykket langt tilbage. 

maaede at føre dem fuldstændig bort. .Der dannedes saa-' 
ledes for Klintefoden en Beskyttelse mod den jævnt virkende 
ForVitring, der, gennem den stadig fortsatte Ophobning af 
en Del af Materialet ved Klintens Fod, mere og mere ind-: 
skrænkedes til Klintens øvre, stadig lodrette Partier. Den 
overdækkede Kridtfod, der· under Klintens Tilbageforvitring 

. efterhaanden beskyttedes til større og større Højder, maaUe 

1) I Indberetning til Ministeriet,' som Svarpaa modtagenFore:,- -' 
spørgsel, angiver 'Vandbygningsdirektør OTTERSTRØM Bølgeslagets 
Virkedybde til ved Falsters Østkyst at være 15 Fod, og til at spores 
c. 1100' fra Land. Bilag til Lovforslag Nr. 18, Folketinget 1898-99. 
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som Følge deraf antage Form som en Skraaflade, der støttede 
,sig' til den lodrette' Klint. 

Tilstedevær€dsen af en saadanSkraaflade, 
saaledes som vi kender den fra de møenske Klinter, viser 
os, at vi, paa de Steder hvor denne findes, staar 
overfor et Punkt,. hvor Havet ikke mere formaar 
at angribe. Sker der et Angreb fra Havet, vil der snart 
iSkraafladens Fod .paany brydes en . lille lodret Klint, som 
et tydeligt Tegn paa, at den Ligevægt, der hidtil har været 
tilstede imellem Havets Vælde og Strandvoldens bølge
brydende Magt, er ved at ophæves. 

Fra det Øjeblik af da Havets Angreb paa Klinten ophørte 
og Luftforvitringen tog sin Begyndelse, antog Klinten lidt 
efter lidt den Form og det Udseende, hvorm~d vi kende 
den. De enkelte Klinter præsenterede sig som Tværsnit af 
de foldede Partier, med Lagenes Bøjninger og øvrige For
styrrelser markerede gennem Kridtets mørke FIintrækker. 
Stranden antog fastere Form,saaledes at den ikke mere 
saa meget fik sin Retning bestemt ved Kridtklinternes lod
rette Flader, men nok saa meget af de Stenrev, som vi alt 
have omtalt skød sig ud fra »Faldenes« løse, Jordrnasser. 
Herigennem fremkom det ved første Øjekast mærkelige For
hold, , at' de fremspringende Punkter paa Kysten dannes af 
Istidens Lag, del' i endnu mindre Grad, er modstandsdygtige 
overfor Havet end Skrivekridtet. Ses der imidlertid, hen, til, 
at Revene, allerede medens Havet endnu angreb, tidligere 
formaaede at skabe Modstand paa\ disse Steder af Kysten 
end for den øvrige Del, vil Sagen :være let forstaaelig.· Her· . , 

til kommer yderligere, at de løse, af Bølgeslaget omtumlede 
og afrundede Srriaasten, fortrinsvis fangedes og fastholdtes 
af og' mellem Revenes større Sten, hvorved Strandens Til-:
vækst i Bredde paa disse Steder øgedes. R e ven e s B e
tydning saavel for Klinterne som for Kystfigura
tionen er derfor meget betydelig. 

Efter nu i ,korte Træk at. havegennemgaaet de Vilkaar, 
under ;, hvilke Klintens Dannelse igennem Tiderne er fore-
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gaaet, sk~lle vi nærmere se paa dens Forhold i Nutiden. 
Herved forstaar jeg den Tid, i hvilken vi have sikre Efterret
ninger Om den, der støtte sig til saa paalidelige og naturtro 
'Afbildninger af den, at vi . kunne lægge dem til Grund for 
. en~ Bedømmelse af dens Udseende da 'og 'nu. ;, I PUGGAARDS l) 
saa ' mesterligt udførte Tegnin'ger af Klinten i 1849 have! vi 
de ældste Afbildninger~ som vi'medReUek'unrtebenyttetil 
en Sam~enligning m'ed ForholdEllie: mi .• Trods det, at der 
fra 'deng~ng> til op imod vore' Dage gennem' 'den' fortsatte 

. 'Er~sion selvfølgelig er sket stadige, større: og mindre Ned
styrtninger fra Klintens stejle' Flader, har' dog ingen' af disse 
inbgen! væs~ntligGrad 'formaaetat 'forandre Klintens Ka
~akter; j~ paadefleste Steder have de endog ikke været 
'til"at spore. 'Sel~ en saa betydelig Nedstyrtning som den, 
der 1stejuledag 1868 fandt Sted fra Dronningestohin , ,har 
i det st~re og hele ikke formaaet at ændre dennes Karak
ter, 'trods' det; at det' udskredne Stykke (se Fig. 11 Side 59) 
var af sa~ mægtige Dimensioner,' at det ude i Søen dannede 
eri ,0 paa 850" Læ~gde og 450'Bredde;' paa de højeste 
Steder naaede den 31'over Havet; dens Areal ,var omtrent 
3 Tdr. Land. Havet bortslemmede lidt efter lidt de enorme 
Krrdtm~sser, der ansloges Hi overS Millioner Kubikfod:.' 

, Mit personlige Kendskab til Møens Klint rækker tilbage 
til mine Drengeaar, hvor jeg regelmæssig tilbragte Sommer':' 
ferie,n i dens Nærhed; senere har jeg været 'en hyppig 

'Gæst der. Fra 1894' besøgte jeg den paany regelmæssig til 
1900', idet jeg gennem disse; Aa-dnger anvendte en Del: af 
'min F e~ietid til systematiske Undersøgelser af Klintens Op· 
bygning. ,Igennem denrie Tid var jeg ikke i Stand til at 
kqI?-statere væsentlige Forandringer ved Klinten; 'vel. kunde 
'der hist og' her' styrte et lille Parti ,ned; men Klintens 
Hovedkarakte~: ,en stejl Kridtklint, 'forneden begrænset'af 
en Sk~aåflåde, 'der grærisede' umiddelbart til 'den brede,' ste
nede Strand, blev igennem 'alle ·disse.Aar 'uforandret! ;;For 

:~r~UGG1ARD;'Møims'Ge~logi.:Kbhvn.: 18~1.; ; ',",'" 
'~' ,. . Geologie der InselMøen: Leipzig 1852. ")' r i, 
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Faldenes Vedkommendesaa jeg vel allerede imod Slutnin
gen af halvfemserne en ikke ringe Forandring fol' et af de 
sydliges Vedkommende,' idet Hundevangsfald, der tidligere 
var en jævnt skraanende, græsklædt' Flade; i. disse A~r 
begyndte at skride .. Gennemsat . af Revner og Skredterrasser 
blev det saaledes' kun vanskeligt passabelt. For .. Partiet . . .' . ". I 
omkring Kapelkløften paa'Liselund saas· lignende. Forhold; 

• , 0'0, " • ! 

den'. smukke, bevoksede' Skrænt paa dette Sted. begynqte 
. ogsaa at skride langtsomt imod Stranden; Hvad:dendyb~re 

Aarsag til disseUdglidninger var~ stod mig ikkedenga~g 
'. . . I 

klart; den umiddelbare laa deriinodtydeIig nok for Dagen, 
. ,- - , l 

da et Lag af, fedt, stenfritLer her hviler paa overordentlW 
fint Sand. Under passende Fugtighedsforhold faar det N,a
rakter . af Flydesarid; e'n;:Udglidning '; Vil som Følge, he~af 
megetlet kunne ske.' ; 

'Forskellige Forhold medførte imidlertid, ~tjegfra' 19bo 
til Sommeren 1904' tabte; Klinten af Sigte; stor var min F6r
bavselse, ja min Sorg" da .jeg mii rlenneSommer saa,' hYRd 
den under. ,disse, faa Aars Frav~r havde lidt af Forandrin-

• ", '::' ~~.,.~~.; .•. ' • ". L. " ',: ,.: •. " :. ~ ,\ ,,". , S ! l '"/) "1., I .'! '. .: .; l 
ger. Thi Skraafladen, der indtil da overalt havde staaet 

. urørt som 'et Bevis paa,'at' 'Havets Magtforlængst var 
brudt gennem den brede og stenede Strand, var nu paa 
adskillige' Steder,:.,særligved Klintens sydlige Ende, 
d;els ftild'stændig· forsvunden, dels i høj Grad 
angrehell'.af"Havet,derbrød ny lodret Klint i 
dens Fod, 

, bi~seForaridringer er _ meget iøjnefaldende, naar ma~ 
betragter. Billederne, af'Hun d e vangs klin t,' d els saaledes 
som, den .j; 1894 præsenterede· sig i en fuldt naturtro Teg-: 
ning, optagen fra Søen; (Fig: 3),- cl e I s som dens sydlige ,Del 
riu præsenterer sig: i· et' fra' Skredmasser ved dens nordre 
Ende taget· Fotograf L (Fig.- 4). Paa' det ældre Billede ses 
Skraafladen; urørt· E hele Klintens· Udstrækning; Stranden 
er ret bred- hvad, der dog .ikke fuldt fremgaar;. af Bil..; 
ledet - og. ned mod den - strækker 'sig i en jævn Bti~ 
Kridtoverfladen,-. dække f af Istidslagene, som paa Klintens 
Sydside, (tilvenstre, paa .. Billedet) '. danner det, til ,KUnteI;t 

. ,f '. ': .. ; ,I. . ~,. : : ; .• , I ,; . '; l ' t, • ; t, l'. i. ,l ,.' , f ' .. ,:: 1.'-: , l,," .. ' i ' • l " .. \ 'l 
Dansk geOlog. Foren. Nr. ]0. 4 . 
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Fig. 3. Hundevangsklint med Fruerstuefald. 1894. W. FRITZE L del. 

Fig. 4. Hundevangsklint 1904. Klinten er stærkt angrebet. Lavvande. 

L~ ~_~ _____ ~ ___ ~ _____ ~ __ __ ~ __ _ ___ ~_ 
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hørende 'Fald. ,Tilhøjre ses NaboklintenH vidskuds, Fald l 

eller'som det benævnes,Fruel'stuefald, der strækker 
sig frem foran Hundevangsklints, Kridtvæg. PaaBilled~t. 

fra .1904 (Fig. 4), er Skraafladen i Klintens' sydlige Del 
fuldstændig forsvunden, . og Havet har endog;: underhulet 
Kridtet en Del paa dette Sted., Skraafladen; hvis; Hældning 
tidligere var, c. 45 0, er paa den øvrige Del af Klinten bleven 
overordentlig stejl, og Stranden er næsten fuldstændig for
svunden, trods det, at Fotografiet er, taget ved Lavvande 
og ret rolig Sø. Bag Underhulingen ses Foden af det ud
skredne Hundevangsfald. De store Skredmasser i Forgrun
den, fra hvilke Billedet er taget, indtage den Plads, der' paa ' 
det ældre Billede ses ude i dettes yderste Rand tilhøjre,.kun 
er de nu rykkede langt mere indad imod KridtklintEm. H~ad 
der iøvrigt fremtræder paa dette som den bevoksede Der af 
Fruerstuefald, er nu ligeledes næsten fuldstændig forsvun
det; Søen har brudt en høj stejl Væg indpaa dette Sted, 
der naar langt ind i den' tidligere jævnt skraanende Flade. 
Stranden er for største Delen! fuldstændig opslugt af Havet, ' 
saaledes at Stedet ej engang ved Lavvande kan passeres tørt, 
da Dybderne alt have arbejdet sig direkte ind til den nye 
Klinte fod. 

Er man med, Besvær kommen forbi Fruerstuefalds Skred
I1;lasser, enten, hvis Søen tillader det,' ved at vade uden 
om dem, ellers ved at kravle over dem, kommer man til 
.Hvidskud-Klinten, . af hvilken der iFig .. 5 ses en'Afbild-, 
:nlng, ,tegnet i 1894. Ned ,over den~e, der1iggerstærkt sol
belyst fra Siden, ses, r Billedets venstre ,Kant ~en mægtig 
Slagskygge, der i en Del af sin Bredde strækker sig op i 
Klintens' hele Højde .. Den viser : os,· at Klintens Fo~flad.e :ud 
mi?d Strand~n paa den ;Tjq ikke ,var. plan, 'men, at de~,var 
n(ig~t indadbu~t, og tillige ret stærkt underhulet r den Ile.dre 

,DeL ",Skraaflade~ var paa, dette Sted ej heller, dækket~ ~f 
lø~t Forvittringsmateriale, 'hvor?-f man maatte slutte, at:Hav~t 
her, til Tider forIIlaaeM,;attrænge ind, og ,bortføre~ det. neq
styrtede. Om, noget ,egentlig Angreb .paa .Skraafladen ; ,var 
der dog -ikke, Tale; " Havet; havde ,endnu. ikke, ædt sig ind: i 

4* 
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den og dets Paavirkning maatte som Følge deraf antages 
kun at være en svag Beskylning og ikke noget kraftigt An
greb. Stranden selv, der vel var smal, havde ganske den 
samme Karakter som Møens Strand iøvrigt, med et tæt jævnt 
Dække af smaa, godt rullede Sten. Saavel de ved Slag
skyggerne markerede Steder som et, særligt ved Foraars-

Fig. 5. Hvidskud 1894. Til venstre Fruerstuefald, til højre Skræder· 
renden. Klinten er vel noget overhængende men Skraafladen urørt; 

Stranden forholdsvis bred. W. FRITZEL del. 

tide, ret rigeligt Materiale af mindre, nedstyrtede Kridtstyk
ker, spredte ud over Stranden, viste tydeligt , at der paa 
dette Sted stadig fandt en Tilbagerykning af Klinten Sted. 
Jeg mente ogsaa gennem ældre Tegninger, saasom af Land
kendingen i »Danske Lods «, at have kunnet konstatere, at 
denne Klint, der nu dannede et af de mest tilbagetrukne 
Punkter paa Kysten, i tidligere Tid havde strakt sig langt 
længere frem. Jeg mente tillige i selve Navnet Hvidskud, der 

I 
l 
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øjensynligt er en Forvanskning af det gammelnordiske Hvit
skot, »det hvide fremspringende Hjørne«, at se en Bestyrkelse 
paa denne min Opfattelses Rigtighed. Aarsagen til disse For-

Fig. 6. Hvidskud 1904, set fra Hundevangsfalds Skredmasser. 
Klinten er rykket stærkt tilbage; kun Faldet i Baggrunden f<prin

ger endnu frem. Stranden er næsten borte, selv ved Lavvande. 

andringer, der foregik jævnt, men var smaa og lidet iøjne
faldende, søgte jeg i den Maade, paa hvilken det nordfor 
Klinten liggende Rev skyder sig ud i Havet. I Modsætning 
til hvad der er Tilfældet ved de fleste andre af Klinterne, at 
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Revene skyde sig skraattid" fra':Kysten 'og derved' dække 
en DelafKlinten~skyder :dette sig :virikelret ud fra'Kysten, 
hvorved' det byder Hvidskud kun ringe Beskyttelse.' De sidste ' 
Aaringer har imidlertid ogsaa for denne Klint bragt meget 
store Forandringer, saaledes som det for en Del af den vil 
fremgaa af Fig. 6. Havet' angriber nu overalt i' hele Hvid
skuds Udstrækning, saa at Skraafladen nu er fuldstændig 
forsvunden og Klinten selv augreben i langt 'højere' Grad 
end paa den Tid, . da det ældre Billede er taget. Stranden 
er, selv ved Lavvande, næsten fuldstændig borte~ og det er 
med en stærk Følelse af Uhygge at man nu passerer under 
den stejle, ja endog overhængende Klint, hvorfra der stadig 
foregaar .Nedstyrtninger, 

.VedNordenden af Klinten, tilhøjre paa Billedet(Fig~ 6) 
ses Faldet mellem denne og, Stejlebjærgene at rage stærkt 
frem. Dets tidligere Udseende ses tilhøjre i Fig. 5 og i 
venstre Kant af omstaaende Billede af Stejlebjærgene (Fig. 7), 
der er tegnet 1895. Det er ikke blevet synderlig foraridret. 
Skraafladen ved dets Fod er kun formindsket lidt og 'den 
lodrette, Flade rykket en Ubetydelighed tilbage. Det er saa
ledes en overordentlig stærk Modsætning, at S kræ d er renden 
(som Faldet benævnes) viser i Forhold til de store' indgribende 

'Forandringer, som begge de tilgrænsende Klinter har lidt. 
Dette Forhold skyldes_ ene og alene det før omtalte kraf
tige -Rev, der paa dette Sted skyder sig ud i, Søen. 

S t e j I e b j æ r g e n e, ·det N. for Vidskud liggende Klintparti, 
der Syd fra omfatter lille og store Stejlebjærg, har ogsaa i 

,de sidst forløbne Aar undergaaet store Forandringer. Om
staaende Billede (Fig. 7) viser deres Udseende i 1895, hvor 
man udfor I ill e S t e j I e b j æ r g i Skraafladen ser et noget 

. bevoks'etPartL 'Bevokshingen'paadetteSted skyldes, at ,der 
her' ; findes'indlejret :et lLag: af' Istidsaflejringer ;' der er 
blevnesænkede satnme~ med 'store Stejlebjærg, 'daden:nes 
Kridtmasser kom' til, at indtage deres nuværende Stilling. 
Ve'd 'mine', Undersøgelser i halvfemserne, var ,disse Ler:' og 
,Sandmasse~ .af Qverordentlig, stor 'Betyd~irig for mig, "med 
Hensy'n: til at komme. til,' Forstaaelse 'af ~liritEms Dari,nelses:" 

, ;... r _ _ J _ _ ; , • '. .' ~', '. • . 
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maade; nu i ] 904 ere de paa en yderst ubetydelig Rest nær 
fuldstændig opslugte af Havet, der endog tærer paa den 
lodrette Klint. Desværre er jeg ikke i Stand til at give 
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et Billede af dette Klintpartis nuværende Udseende, idet jeg 
paa Grund af Dybderne ikke var i Stand til at tage et illu
strerende Fotografi uden Benyttelse af Baad, der ikke i øje
blikket stod til min Raadighed. Stærk Sø forhindrede mig 
senere under mit korte Ophold i at komme til dette Parti 
af Klinten med Baad. For store Stejlebjærgs Vedkom-

Fig. 8. Sommerspiret og Sandfaldet 1894. W. FRITZEL del. Et tykt 
Lag Kridtgrus skjuler med jævn Flade Sandmasserne. Stranden bred. 

mende er Nedbrydningen endnu indskrænket til det aller 
sydligste Parti, ved Faldet mellem begge Stejlebjærgene. 

Herfra og videre N ord paa har Klinten e n d n u ingen 
Forandringer lidt, forinden man kommer til Partiet Sommer
spiret-Sandfaldet; Kysten har paa hele Strækningen indtil 
dette Punkt endnu en betydelig Bredde, og den samme 
stærk stenede Karakter som tidligere. Anderledes derimod 
ved Partiet Sommerspiret og Sandfaldet. Paa oven
staaende Billede (Fig. 8), saaledes som det saa ud i 1894, 



l 

L 
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ses tilvenstre Sommerspirklinten, hvorved her forstaas hele 
Kridtklinten, - ikke alene Spiret paa dennes Top -, med 
dens i det forreste Parti næsten lodret stillede Flintlag. 
Tilvenstl'e paa Billedet ses Flintlagene ogsaa tydeligt i den 
høje Skraaflade ; i dennes Fortsættelse tilhøjre ses derimod 
ingen. Tilsyneladende bestod denne ogsaa af Kridt ; kun 
Fraværet af Flintlagene lod ane, at det her kun var et Lag 

Fig. 9. Sommerspiret og det delvis ud skredne Sandfald, 1904. 
Synspl1nktet er en Del nordligere end pau Fig. 8, da noget urolig 

Sø lagde Hindringer i Vejen for med Baaden at naa sydligere. 

af løst, nedskredet Kridtgrus, der dækkede over andet Mate
riale. For at komme til Klarhed over dette Punkt gennem
gravede jeg i sin Tid dette paa et enkelt Sted. Det viste sig 
at være over fi Fod mægtigt, og, som antaget, at hvile paa 
Sand. Var Undersøgelsen bleven foretaget kun nogle Aar 
senere kunde hele den ret besværlige Udgravning have været 
sparet. Havet har, som det ses paa Fotografiet fra 1904 
(Fig. 9), fuldstændi g blottet de regelløst liggende Sand- og 
Grusmasser, der tidligere vare skjulte under det dækkende 
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Kridtgrus. Den tidligere paa dette Sted meget brede Strand 
er nu saa godt som forsvunden; den ' mindste Smule Sø 
forhindrer enhver Mulighed for at komme udenom det 
isolerede lille Kridtparti, der midt i Forgrunden af Billedet, 
fra Sandfaldet, skyder sig umiddelbart ud til Stranden. 

Hvormeget Havet paa dette Sted har ædt bort af Kysten 
i de sidste Aaringer vil fremgaa af efterfølgende Billeder, 

Fig. 10. Kysten fra Sandfaldet til Maglevandsfald 1897. K . RUDE foto 

der henholdsvis ere tagne i 1897 og 1904 (Fig. 10-ll). 
Billedet fra 1897 er taget fra Stranden, omtrent hvor Som
merspirklintens Kridtlag mod Nord grænse mod Sandet. Der 
ses allerede paa dette nogen Forskel fra Forholdene i 1894, 
idet Sand masserne ere blevne noget synlige; jeg antog i sin 
Tid, at dette skyldtes den lille, af mig et Aarstid før fore
tagne Udgravning, der kunde tænkes at have forrykket Lige
vægtsforholdet noget. Jeg var som Følge deraf nærmest ked 
af det. Forholdene vise desværre nu, at Aarsagen er langt 
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dybere, og jeg i saa Hensennde sagesløs. Kysten er nem
lig paa dette Sted rykket overordentlig stærkt tilbage, hvad 
jeg ikke den Gang har lagt Mærke til; Havet angriber som 
Følge deraf stærkt. 

Sammenligner man de to Billeder (Fig. 10 og ll), vil 
man faa et Begreb derom. Paa det ældre ses en ret mægtig 
Ophobning af større Sten paa Stranden, Sten, der allerede 

Fig. 11. Som foregaaende men 1904. Klinten er søgt fotograferet 
fra nær samme Synspunkt, idet det forsøgtes at faa Trækronerne 
paa bageste Klintetop fri af Naboklinten paa samme Maade som 
paa foregaaende Billede. Synspunktet naaedes dog ikke helt, idet 
Fotografiet er taget ved at vade ud i Søen, og Dybden ved den 
urolige Sø blev for stor til at Kameraet længere ude kunde holdes oven 
Vande. Fotograferingsafstand 80 Fod fra Land; burde været c. 100. 

da ere fremkomne ved Nedbrydning af Sandfaldet. I 1904 
dækkes de af Bølgerne. Ved Sammenligning af Klintetop
pel}e i Baggrunden paa de to Billeder vil det ses, at de 
to Billeder ere tagne fra meget nær det samme Synspunkt. 
Forskellen er kun den, at hvor der i 1897 fotograferedes fra 

- - - - - .--- ---_._- -- - -- -- ----- - - ----- - - -
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tør Strand, der maattejeg i 1904 en 80 Fod ud i Vandet, 
uden dog derved' fuldt at kunne naa det rette Punkt, der 
laa en 20 Fod længere ude. Kystens Tilbagerykning 
paa dette Sted har saaledes i Løbet af de sidste 
7'Aar' udgjort 100 Fo'd. 

Af hvad der i det foregaaende er fremført' vil det kun 
ses, at der i de senere Aar er begyndt en ret betydelig 
Nedbrydning af Klinten, men for Aarsagendertil "ilder for
gæves søges noget Bevis. Dette lader sig dog let føre' ved 
at fæste Opmærksomheden paa Kysten under D r o n n i n g e
stolen. 'Af 'dette Parti hidsættes FotografierJra 1868 (mulig 
endog lidt tidligere) 1897 og 1904 (Fig~ 12-14). ' Den ud-

, pr~gede Forskel paa Strandens Udseende til disse forskellige 
Tider vil være iøjnefaldende for enhver og behøver neppe 
yderligere Omtale., Dronningestolbugten var i sin Tid just det 
Sted, hvor de største, Ophobninger af »Ral", som de rullede 

[Flintesten benævnes, fandtes. Netop her hørte man: altid 
Stenene, i stadig rullende' Bevægelse, i evig, og ustandselig 

! Uro;· ,nødig forsøgte man at bade herfra, da, de 'glatte, ' 
; rullede , Smaasten her strakte sig langt udi Vandet, idet 
i Bølgeslaget ikke, formaaede at kaste dem op paade høje 
: Strandvolde. 

Nu, er Stranden, over. de' største Stræknin'ger 
fuldstændig blottet for Sten; ude i Søen stikker det 
m1gn,e.Kridtfrein :og~fgnaves =af Bølgeslaget til,~tørre' og 
st'ørreDybder, medens Håvet' ved' østlig ,Vind . farVes mælke
hvidt af Kridtslammet ; i en bred Strøm føres, dette norden 
om Øen' til Ulfsund,1 hvor' man, efter hvad Kaptajnen paa 
Damperen mellem Kallehaveog Stege har. meddelt mig, i, de 
senere Aar hyppig har kunnet ia'gttage den herved' frem
bragte stærke Farvning af Vandet. 

Samtidig med at Dybderne mod Land tiltager, 
'aftager Kysten stærkt i Bredde. Jeg ,anslaar Kysten 
under 'Dronningestolen til i Løbet~f d~ sidste fireAar at 
'være formindsket med o~trent en Tøpde Land. ~tder paa 
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dette Sted er en stærk Tilbagerykning af Kystlinien er tyde
ligt. Stærkest er den paa Midten af den stærkt indadbuede 

Fig. 12. Dronningestolen før Nedstyrtningen i 1868; i Forgrunden 
Maglevandsnakke. Det nedstyrtede Parti er indrammet af den sorte 
Streg, der, umiddelbart efter Nedstyrtningen, paa Stedet indlagdes 
af K. J . V. STEENSTRUP. Stranden ses at være høj og bred, ude-

lukkende bestaaende af Sten. 

'Kyst, hvor Bølgerne bryde uhindret ind; mindst er den ved 
begge Ender, hvor Rev have ydet Beskyttelse. At der trods 
dette dog ogsaa paa disse Steder sker en Tilbagerykning, 
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Fig. 13. Parti af Dronningestolen 1897. Stranden er langt fladere 
end i 1868. Den er dog endnu ret bred og stenet. JULIUS MØLLER foto 

Fig. 14. Som foregaaende, men i 1904. Stranden er nu ganske flad 
og ret smal; paa denne Strækning ses den fuldstændig blottet for 

Sten. Havet skyller over den lige til Klintefoden. 
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vil ses af nedenstaaende Billede fra 1904, Fig. 15. Kyst
linjen er her ved Broen rykket c. 25 Fod tilbage siden 1894 . 

Ogsaa ved Nordenden af Store Klint iagttages der be
tydelige Forandringer fra de senere Aar. Kystbredden am

. kring T a l e r e n aftager saaledes stærkt ; Havet skyller nu 
ved Paalandsvind direkte ind mod Talerens Fod , hvor det 
ved at slikke bort af det Lerlag, der skyder sig under store 

Fig. 15. Kysten under den sydlige Del af Dronningestolen. Stran· 
den er flad og sandet, næsten blottet for Sten. I Baggrunden ses 
de store Sten fra Maglevandsfaldets Rev. (Den yderste af disse er 
Maglevandsstenen, forsynet med Bolt og Ring). Den store Sten 
ved Broen laa i 1894 i Strandkanten. Den synlige Del af Broen er 

38 Fod lang. 

Talers Kridtmasser, i en betænkelig Grad underhuler denne 
Klint; dennes ydre Partier true snart med Ned· 
styrtning. Sønden for selve Taleren er Stranden vel 
endnu ikke fuldt saa smal, men som omstaaende Billeder 
(Fig. 16-17) viser, er der dog en meget betænkelig For
andring at spore i Tiden fra 1897 til 1904, saa vel i Hen-
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Fig. 16. Under Hyldedalsklint med Nylandsnakke i Baggrunden, 
Stranden er bred og stenet, Kystlinjen jævnt forløbende. Klinte 

foden angribes ikke. Over daglig Vande. Jur,IUS MØLLER foto 

Fig. 17. Som foregaaenue, men i 1904. Stranden er smal og sandet; 
Kystlinjen er skarpt knækket, idBt den i Baggrunden beskyttes af Vrag
rester. I Forgrunden ses Klintefod en angreben. Ret stærkt Lavvande. 

-------'-' '---'---' _~ _ _ ' _ _ _ o _ _ _ • ~___ I~_i 
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seende til Bnidde .som tiLStenmængde.Kun i Baggrunden 
af sidste Billede, hvor .dersesnogle slnaaVragrester af enL 
Maj 1900 . strandet ,Damper; er der ingen Forandririg .at .se . 

. paaStranden. ' Som det ogsaa vil ses paa et længere henne 
i Teksten iridsat Fotografi (Fig. 18, S. 73), der er taget i Aar: 
i modsat Retning. aI Stranden,. :beskytte disse 'Vragrester i 
høj 'Grad denne 'mod ,Havets Ailgreb,. jabidragesilarere 

, til at gøre den bredere .. Materialvandring langs Kysten,' bort 
fra dette Punkt, "finder i hvert' Fald "ikke Stedl). 

,! • - '. ',' 

Vi, komme- nu til . Spørgsmaalet: h vad' e r d a A a r
sagen til' ,den 'saaøjensyilligeAft~gen af. Sten
mængden langs høje Møens Kyst og dEm' ,HaandiHaand. 
dermedgaae~deAismal~ing' af Kysten med :Nedbrydning af 
Klinten., Be~'varelsen ~f 'dette' Spørg~~aal ligger. desværre 
lige for: ene, og al en eM~nnes',ket er Skyld~deri. , 

Dobbelt besynderligt ser ,dette ud, naar man ser hen til, 
atdElr, i ~ vor Tid ,pa~' saa mangePtm~ter: og' i alle LaIlde 
stræbes henimod athevare karakteris!isk~ ~aturegne .u~e
rørt!'l-. for de kommende Slægter. : At. Iletop,et, saa uers~atte-:
ligt. Punkt som ,'. Møens , JP!nt , s~aI. u~sa:lttes ) for, 0.dehBg
gelse, bliver' derved endnu sørgeligere. ' Man fristes Jet til i 
Bit~erhed' at lægge Ansvaret for de i~~ende Far~r' medført~f 
Aaringers, Stenbortførsel over paa Klintens Ejer, 'men begaar 
derigennem en UbiIItghed. Afdøde vl{a~m'erherre Scav~niu~ 
til Klintholm gav med stor Liberalitet, Offentligheden ~dgang 
til Klinteskoven og KIinten,saaledes at den langt mereJøItes 
som Almeneje end, som Privatbesiddelse. : Kun paa etenk~It 
Punkt lagde han Hindringer ivejen f~rden frie· B~nyttelse, 

1) Da Damperen nIna" i Maj 1900 strandede her pall. denne' for 
Skibbrudne sall. farlige Kyst, var ,til at begynde med ethvert Forsøg 
pall. JraSkibet,' der. stod tæt ind, imod Havstokken, at naa Klinten, 
umuligt.: Medens Fartøjet søndersloges mere og, mere. dannede 
dersig i.Løbetafnogle Timer ens:fa'mægtig Sten; Dg 
Sandbarre indenfor det, -at' de ombDrdværende ·til Slut 
kunde gaa direkte op pall. Klintens Skraaning. 

Dansk geolog. Foren. Nr. IO, 5 ' 
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idet han, netop. medaabent Blik for Naturbeskyttelsens Be
tydning, forbød den paa hensynsløs Maade drevne Botani
sering. Uden dette Forbud havde sikkert den for Klinten 
ejendommelige sjeldneFlora forIængst været udryddet, saa
ledes som det er sket andre Steder. Desværre havde han ikke 
pan ,samme Maade øjet aab~nt for de Farer, en stadig og 
i .. stor' Stil dreven Bortførsel' af de tilsyneladende· uudtømme- . 
lige Stenmængder havde . for Bevarelsen af selve Klinten; 
og desværre, vi andre' have ogsaa først for sent, igennem 
selve de. begyndte Angreb paa Klinten, faaet at se, hvad 
dette i Virkeligheden betø.d. 

Der har nemlig allerede i en Aarrække været drevet 
en ret betydelig Udførsel af Sten fra disse Egne. Stenfiskere' 
have fra Søen u d e n f o r det fredede K ystomraade, . og hyppig 
tillige ind e nfor dette, bortfisket de større Søsten, der hoved
sageligfandtes i Rev ud fra Kysten eller i Revler parallelle 
med den 1). Bølgeslagets Magt indad mod Kysten er derved 
blevet større, og Grænsen' for dets udvaskende Evne nedad
til, i den lidet modstandsdygtige Bund af Skrivekridt, udvidet 
saaledes, at de store D,ybder derigennem ere rykkede nærmere 
ind mod ·Land. Den største Fare for Klinten ligger 
dog i den efter storStil drevne Bortførsel af Sten 
fra sel ve den tørre Strand, hvor »Rallestenene« i stor 
Mængdeere blevne opskovlede,og med Omladning fra 
Pramme og Joller ere lastede i større Fartøjer. De større 
Sten, der ikke lod sig tage med Skovl, ere dels fjernede 
ved Opsamling eller, om de ikke kunde magtes paa denne 
Maade, tagne med StEmtang fra Flaader, der kunde flyde 
lige ind til Strandkanten. Kun de store Sten, der paa tørt 
Land 'ikke har kunnet magtes paa disse Maader, have hidtil 
. undgaaet Bortfjernelse. 

l) Da Klintholm Havn anlagdes 1874, blev største Delen af de 
Sten, hvoraf den er bygget, taget her. Bortførselen vedblev. gennem 
Aarene; før Søsten var deiIvistnok størst i 1891 og'92, hvor der 
daglig i Sommertiden udskibedes en 5--:-6 Skonnertladninger, naar 
Vejrforholdene tillod det. Regnes kun 75 Arbejdsdage, bliver det 
<l. 2000 Kbfvn. aarlig. 
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Af Materialet er en' stor Del blevet bortsolgt, en anden, 
Del fjernet enten uden nogensomhelst Tilladelse, eller ved 
at overlaste Fartøjerne langt ud over den Lastningsevne, 
der har ligget til Grund for Salgsberegningerne. Det er 
saaledes ikke let at komme til fuld Klarhed over, hvor stort 
et Kvantum, deri Virkeligheden er fjernet. Størst synes 
S alget at have været i 1894 og 95, i hvilke Aar der udfor' 
Store Klint skal være bo rts olgt over 100 Kubikfavne af 
• Rale.- Da dette Tal kun gælder, hvad der er blevet solgt, 
tør den ful d e aarlige Bortførsel i hvert af disse Aar vistnok 
sættes nærmere op mod de 200 Kubikfavne.Gennemsnit
lig antages der i hvert af de sidste 15 Aar af »Ral« alene 
at være fjernet en 100 Kbfvn. aarligtj af store Sten (6-18") 
menes der at være fjernet en lignende Mængde alene fra 
Stranden. Hertil kommer nu i de sidste Aaringer en Sten
indsamling paa anden Vis, der ved første Øjekast let vil 
anses for ubetydelig: 'Op pilningen af Kuglefliilt. I Virkelig
heden er det dog meget store Mængder, det drejer sig om; 
i sidste Aar er der saaledes indsamlet 10,000 Tdr. eller over 
200 Kbfvn., hvoraf omtrent de 9/10 under Store Klint. Retteri 
til at drive denne Indsamling er ifjor bleven bortforpagtet i 
10 Aarmod en fast Afgift pr. Tønde, og der vil saaledes 
efterhaanden, alene ved denne møjsommelige Oppilning af 
Sten for Sten, kunne fjernes meget store Mængder, selv' om 
der, af den naturlige Grund, at Stranden stadig bliver sten
fattigere og stenfattigere, næppe vil kunne regnes med fuldt 
slia store Tal for de kommend'e Aar. 

Ser man nærmere paa, hvad disse" Tal vil sige, da svarer 
den' uarlige Indsamling af »Ral« og større ,Sten til, at deri 
hele Kridtklintens Længde hvert andet Aar bliver fjernet en 
trekantet Vold af 21/ 2 Fods Højde og med 4 Fod Grundflade. 

, Om Kugleflint':'Indsamlingen fortsæUesi samme Maalestok 
som nu, vil der af den i samme Tidsrum fjernes en til
svarende Vold. Det samlede Materiale, borHjerriet 
fra den tørre Strand i de sidste 15 Aar, vilde, 
paa Grundlag af forannævnte Tal, for den samme 

5* 
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Udstrækning udgøre 'en trekantet Vold af omtrent 
10 F.ods Højde og 15 Fods.Bredde.,.· . 

Naar det borttagne Materiale i' foranstaaendeBeregning 
er tænkt lagt ud i en Vold langs hele Kridtklinten, er der 
hermed 'ikke ment,. at al t Materialet· i . sin Tid er· taget alene 
derfra;. en underordnet Del. er taget: under· Kridtklintens 
nordlige. Fortsættelse som bevoksede. Lerklinter •. De angivne 
Dimensioner blive saaledes noget for store, men Henvisnin
gen. til _ Kridtklinten ' er valgt, dels fordi der herigennem sker 
Henførsel til mere kendt Strækning, dels fordi Hovedmængden 
hidrører herfra . 

. ' _ A t en, Kyst, . der· i faa Aar berøves _ en . saa betydelig 
Mængde _ af sit naturlige Sikrings materiale, nødvendigvis maa 
blive udsat. for Angreb fra Havet,: turde være indlysende~ 

Igennem, det foregaaende og de. vedføjede Afbildninger_ har 
vi 'alIe-rede:set; at.der·er ·Fare paa. Færde : for Klinten, selv 
om -det,' Mr hidtil er( sket- ved de sydlige: Klinter, ikke endnu 
griber : synderligt -ind j den' hele Klints Totalbillede. Norden 
for Kridtklinterne , j Lis'e l u n d:.. Partiet, er Ødelæggelsen 
derimod allerede skredet laqgt videre, frem .. De :ældre Møen
besøgende :vilIe 'erindre den ' af -høje' Bøge overhvælved.e 
»Kap-elkløft«, - gennem .hvilke .sollyset kun formaaede at 
trænge i. sparsoinmeBlink.Den dannede Nedgangen tilden 
brede 1Strand, hvorfra man,. efter .tæt· :v:ed Kløftens Munding at 
have:passeret.det lille Lysthus »Kapellet«, havde en, særlig i 
Eftermiddagsbelysning, saaprægtig Udsigt til »Talerenc. :Nu 
er denne Udsigt forsvunden',' Strandbredden ;er fuldstændig 

_ opslugt af Havet, saaledes at _ man: ikke -kan -komme· ud af 
Kløften. Søen bryder direkte mod Kapellet, der kun vedHjælp 
af. Afstivning . hidtil er blevet _ forhindret i' at. styrte' i Havet, 
hvis sikre 'Bytte det vel dog bliver ,j :V:iilterens Løb. Ned i 
den tidligere saa mørke Kløft strømmer .nu 'det fulde Dags
lys, thi hele den prægtige,gamle Bevoksning' paa Kløftens 
sydlige Side er, med samt Skræntens Ler: og Muld, -skredet 
i Søen; Øjetmøder nu her en stoi;nøgen Sandftade, der kun 
brydes af.en enkelt lille Busk, som paany har formaaet at 
fæstne Rod. Allerede i Midten af Halvfemserne var der her 
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paa' dette Sted, begyndt mindre Skred; Aarsagendertil søgte ' r 
jeg da i Skrænternes egen, Beskaffenhed, saaledes som jeg 
Side 49 har angivet det for Hrindevangsfaldets og dette Partis 
,Vedkommende, idet Havets Indflydelse dengang endnu ikke 
var synlig. 

Om der' ikke træffes Foranstaltninger til at modvirke 
Havets Angreb paa Kyst og Klint, vil'det efterhaanden gaa 
med alle, Klinter og de skovklædte Fald saaledes" som det 
nu er gaaet: med Kapelkløften. Havet vil æde bort af Kridt
klinterne og omdanne dem til karakterløse Stejlflader uden 
den tidligere kraftige Vekslen mellem Lys og Skygge"der 
skyldes det' dybe Relief" som Luft," Frost og Regnvand har 
indrnejslet i Klinterne. Samtidig hermed ville Faldene blive 
angrebne; de pita det fineSandl~g hvilende Lerlag, der paa 
deres Ryg nu bære den' Vegetation, der saa smukt ind
rammer de enkelte, KIinter,Ville paa Grund 'af mang
lende Støtte ved Foden glide langsomt i Søen; tilRest 
af dem vil der kun' staa de nøgne Sand flader , hvis fine 
Sand ved Paalandsvind vil fyge op over Klinten og som et 
kvælende Dække lægge sig over Skovbunden. Klintens 
Idyl er da borte; Landet har mistet et af 'sine 
smukkeste Punkter., 

For at forhindre, at dette skulde ske, er det nødven
digt; alder handles hurtigt og kraftigt. F ø r s t o g fr e m-
.. ,j • . • 

mest maa selvfølgelig, enhver yderligere Svæk-
'kels e af K ysten'igenn em Ma terial-B ortførsel s t rak s 
st'oppes og om nødvElIidigt hindres ved en midlertidig 
Lov. Den nugældende Lov om Kystsikring,' Lov af .23. 
Januar 1862, strækker nemlig ikke til i 'saa ,Ilenseende. 
Vel kan en Ejer 'af en til Havet grænsende Ejendom,naar 
Forholdene tale derfor ,igennem Optagelse, af Strand syn 
faa det forbudt, at ,der indenfor en vis Afstand' fra Kysten 
fjernes Sten" Sand etc. , og ved Overtrædelse heraf faa 
den Skyldige idømt Bøder; disse staa' dog kun i, ringe 
Forhold til den Skade, der kan forvoldes (2-10 Rigsdaler, 
i Gentagelsestilfælde 4-20 Rd.). Vel er det, naar Strand':' 
syn er taget, ligesilavel forment Ejeren selv at fjerne 'det 
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nævnte Materiale, hvorved han er de samtneStraffebestem
mels er underkastet; men da - mirabile dictu - Sager, der 
anlægges efter denne Lov, anlægges som private Politisager, 
kan ingen anden end Ejeren'selv fordre ham tiltalt og straffet, 
og - den Ejer findes vel næppe. 

Endvidere freder Loven kun, hvad der ligger udenfor 
Dagligvande. Fjerner Fremmede Materiale fra den tørre 
Strand; kan Ejeren vel fordre dem tiltalte for Tyveri; men 
det staar Ejeren frit for fra denne Del af Stranden s e l v at 
borttage eller at lade andre borttage Kystens Materiale i en 
hvilkensomhelst Udstrækning, uden at der derfor kan lægges 
ham den mindste Hindring i Vejen 1). Det vil være ind
lysende for enhver, at den Skade, der herigennem kan for
voldes paa det, der netop igennem Optagelse af Strandsyn 
er søgt sikret, langt kan 'overskride, hvad en Borttagel~e 
indenfor det fredede Omraade, altsaa udenfor Kysten, kan 
volde. Vor Lovgivning har her et i aller højeste Grad saar
bart Punkt, der snarest mulig trænger til at heles. 

Et Tilløb i saa Henseende er iøvrigt gjort. Ved privat 
Initiativ indbragtes i Rigsdagssamlingen 1897-98 et Tillæg 2) 

I) Ved at gennemlæse Forhandlingerne i Rigsdagen om det i 
det følgende omtalte Kystfredningsforslag har jeg set den Anskuelse 
fremsat, at Fjernelsen af de løse Sten, selv i stor Mængde, fra den 
tørre Strand ingen Fare frembyder, da der ved næste Paalands
storm vil føres nye ind. Dette beror dog paa en fuldstændig fejl 
Opfattelse. Kun ved Kyster, hvor der foregaar en Materialvandring 
langs Kysten til Stedet, og hvor der som Følge deraf ingen Fred
ningbehøves, vil dette vedvarende ske. Paa alle andre Steder 
vil det kun finde Sted 'en kortere Tid, nemlig saalænge der i 
Havstokken findes Materiale, der endnu ikke har kunnet finde Plads 
paa Stranden. Dette er dog kun tilstede i begrænset Mængde, 
og, som vi have set, Landgrundens Stenbelægning er af 
stor Betydning for Kystsikringen; Er, Kysten fredet, er 
det forbudt Enhver at fjerne denne Belægning; men ve d a t f j e rne 
Stenene fra den tørre Strand fjerner man samtidig ad 
indirekte Vej Stenene fra det fredede Omraade, idet 
Havet, saasnart der bliver Plads paa Stranden, flytter dem derop; 
dette dog kun saalænge der er noget til Rest at tage af. 

2) Lovforslag Nr. 69. Folketinget 1897-98, Blad Nr.103. Folke
tingstidende 1897-98, Tillæg A. Sp. 2743 ff. 
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til Loven af 186~. Hovedtanken med Lovforslaget' var dog 
ikke, . saaledes som det fremgaar af· Fremlæggelsep 1) og af· 
Forhandlingerne 2) i Folkethinget, at skabe en bedre Sikring 
af Kysterne, . men tværtimod at byde Stenfiskerne lettere 
Adgang til at drive deres Erhverv. Som Følge deraf betød 
Lovforslaget, der ønskede Fredningsgrænsen indskrænket til 
et betydningsløst Minimum, for dette Punkts Vedkommende 
et stort Tilbageskridt; ud fra den samme Tanke, at lette 
Adgangen for Stenfiskerne,søgte Forslaget .endvidereat 
lægge saadanne Byrder paa de Ejere, der maatte ønske 
Kysten ud for deres Ejendom fredet, at de derved skulde 
afstaa fra deres Forsæt. l den Hensigt bestemte Forslaget, 
at naar Strand syn var taget, var det samtidig forbudtEj e r e n 
at borttage de Gjenstande, Forbudet omfattede, fra .den 
ham selv tilhørende Del af den udyrkede og for Græsvækst 
blottede Strandbred«. Samtidig rettedes den førnævnte Fejl 
i Loven af :1862, saaledes at Sager, anlagte efter derine Lov, 
gik over fra privat til offentlig Paatale.Disse to sidste Be
stemmelser kunde ganske vist ud fra et andet' Synspunkt 

. end det, der havde dikteret dem, kun hilses med Glæde, og 
da de gamle Bestemmelser om Forstrandens Fredning under 
Forslagets Behandlinger paany indsattes, var der herved 
skabt et godt Grundlag for en virkelig Kystfredningslov; 

Det er ikke her Stedet i Enkeltheder at følge Lovfor
slaget under dets larige Behandlinger i Tingene i Aarene 
1897 -'-:"1900 3). De modstridende Interesser frembragtetil 
Slut et Kompromisforslag, der vedtoges af Folketinget, men 
som i Landstinget standsedes ved en motiveret Dagsorden, 
der udtalte Ønsket om, at der snarest mulig fra Regerin-

1) Folketingstidende 1897-98, Sp. 1916. 
2) ibid: Sp. 2684 ff. 
S) Folketingstidende 1897-98 Sp.2684-2722; - ibid. 1898-99 

Sp. 370-375; Tillæg. B. Sp. 615ff.; Tidenden: Sp. 2753"':'2797; Sp. 
3528-3570. - Landstingstidende 1898-99. Tillæg C. Sp. 239; Tiden· 
den Sp. 1379-1403. -- Folketingstidende 1899-1900 Tillæg A. Sp. 
2709 :ff.; Tidende Sp. 1747; Sp. 1774-1785; Sp. 1837-1860; Sp. 1863 
-1008; Landstingstidende Sp. 393-416; TillægB. Sp. 1821 ff.; Tiden· 
den Sp. 1609-1627. 
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gens Side maatte blive fremsat Forslag om en Kystfrednings
,lov. Dette skete i Løbet ar den følgende Rigsdagssamling l), , 
. men desværre saa sent, at den kun naaede 1. Behandling 
i Landstinget 2), samt at blive behandlet i Udvalg, der først 
ved. Samlingens Slutning fik afgivet Betænkning: 

At det pri va t indbragte Lovforslag det foregaaende Aar 
var bortfaldet, var, i Henseende . til Sikringen af Møens Kyst 

. ikke at beklage. Efter dette var nemlig OppiIning af indtil 
haandstore Sten tilladt,' og,' selvom der ikke var tilsigtet, 

, tillodes 'derved" Indsamlingen af Kugleflint, der, som vi have 
set,' paaMøens Strand drives i stor Stil. . Yderligere kunde 
efter det Forslag en Ejer til enhver Tid faa Kystfredningen 
ophævet; . om <, han' ikke længere syntes den faldt sammen 
med hans private Interesser, ved simpelthen at fjerne Fred
ningsmærkerne' paa Stranden.:, Det' offentlige stod' magtesløs 

'nerimod, selv. om almene Iriteresser derved' led Skade. 
';Ihøj Grad beklageligt er det:derim'od', at Re

geri n gs fors lag e t bortfaldt og at det' ikke senere har 
været forelagt. Thi efter dette kunde enhver Art Stenindsam
ling forbydes j Fredningen af Kysterne skulde iværksættes og 
opretholdes af Staten paa de Steder, hvor det 'maatte' anses 

'forfornødent. Om dette Forslag, hvis Princip her kun er løst 
skizzeret, var blevet til Lov, havde Forholdene ved Møens 

',Klint ikke udviklet sig fuldt 'til den nuværendesaa sørgelige 
, Stand. : Det maa 'derfor liaabes, at et Lovforslag af denne Art 
'snarest paany maa blive forelagt og, med Biheholdelse af 
denne Grundtanke, blive gennemført. 

I Fremtiden at frede Høje Møens Kyst for yderligere 
Stenbortførseler. af hvad Art nævnes kan, er saaledes den 
første Betingelse for at bevare Klinten. M e n d e r m e d e r 
ikke alt naaet. Vi have gennem forskellige aflfotografierne 
set, hvor stenfattig , og som Følge deraf hvor medtaget, 
Kysten allerede paa mange' Steder er bleven., At raade 

, , 

, .1) Landstingstidende 1900-1901. Tillæg A. Sp. 2809ff.; Tiden· 
den Sp. 561-564. 

2) Landstingstidende 1900-1901. Sp. 693-721. 
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bedst mulig Bod paa den Skade, der saaledes alt 
er sket, ma a derfor nødvendig være det andet 
S k r i d t. Man stilles imidlertid her overfor en Opgave, der 
maa løses med overordentlig Discretion. At sikre Klinten 
ved paa de udsatte Strækninger langs ' dens Fod at anlægge 
Stenglacis, vilde, bortset fra Kostbarheden, virke brutalt over
for Klintens Naturskønhed, den, hvorom det i denne Sag 

Fig. 18. Under Hylledal ; i Baggrunden Taleren. De smaa Vrag
rester beskytte Kysten i Forgrunden, der i Baggrunden er meget 

smal. Fotograferet 1904, modsat af Fig. 17 (Side 64). 

først og fremmest gælder at værne. Høfdebygninger i større 
Udstrækning kunne ej heller andet end virke skæmmende; 
slige Anlæg burde derfor ogsaa i saa høj Grad som muligt 
undgaas. Jeg er ogsaa tilbøjelig til at tro, at om der handles 
hurtigt, inden Ødelæggelserne have faaet Tid til at naa stort 
videre end det allerede er sket, vil der med forholdsvis smaa 
Midler kunne skabes betryggende Forhold paa anden Maade. 
Vragresterne af den føromtalte Damper »Ina « viser os saa-
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Fig. 19. Fra Kysten udfor Graarygfald mod Sommerspiret. 1895. 
K. A. GRONW ALL {ot. 

Fig. 20. Som foregaaende, men 1904. Kysten i Forgrunden er ikke 
forandret i de forløbne Aar; de enkelte store Sten ses paa samme 

Plads, hvor de yde stærk Beskyttelse. 
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saaledes (Fig. 18) . hvormeget . forholdsvis ubetydelige Hin
dringer, over hvilke Søen bryder ~ formaar at holde paa 
Stranden. Selv en saa ubetydelig Ting som Kølen med 
smaa Spanterester, yder i saa Henseende et overordentligt 
Værn. Billederne paa Side 64 (Fig. 16-17) af dette 
Stykke Strand fra modsat Led, vise tydeligt hvorledes For
holdet under andre Omstændigheder vilde have været . 

Endnu bedre Fingerpeg i Retning af hvorledes en Sik..: 
ring formentlig kan foretages giver de idet· foregaaende 
flere Gange omtalte Kystrev. Om man kaster et Blik paa 
Forgrunden i Billederne· Fig. 19 og· 20, der ere tagne 
1895 og 1904, vil det ses, at der ·paa dette Sted, i Mod
sætning til hvaU vi ellers have iagttaget paa Billeder af 
Kysten, ikke er foregaaet nogen Forandring i det forløbne 
Aaremaal. De, store Sten i Forgrunden, der paa Grund ·af 
deres Størrelse· og deraf følgende vanskelige Transport, ikke 
ere blevne fjernede, danne en Rest af et i Søen iøvrigt 
bortfisket Rev, der dog sikkert er bevaret ind under Stran
dens Sten. 

~. Ser man i hvor høj Grad disse faa Sten have formaaet 
at holde paa dette Sted af Kysten, ligger den Tanke nær, ad 
kunstig Vej at retablere Revene paa de Steder, hvor 
Klintens geologiske Bygning viser os, at de tidligere have 
været tilstede, men hvorfra de ved uforstandig Behandling 

. ere blevne fjernede. Dette kunde sikkert gøres uden alt for 
store Bekostninger. For de Dele af de kunstige Rev, .der 
ligge under Havoverfladen, kunde der meget vel anvendes ud
kastede Cementblokke ; ved Overgangen til Stranden burde 
der vel derimod af æstetiske Grunde, for ikke at bryde det 
naturlige Indtryk, anvendes Søsten. Naaedes der maaske 
ikke derved en fuldstændig Beskyttelse af Klinten, vilde der 
dog herved opnaas, at Stranden beskyttedes ud for Faldene, ) 
saaledes at disse, med samtderfJs Vegetation ikke kom til 

. at skride i Havet. Om Angrebene paa selve Kridtklintens . 
Fod derigennem straks vilde stoppes er. derimod tvivlsomt; . 
men for Bevarelsen af Klintens Karakter var dette ogsaa, 
om end ønskeligt, saa dog mindre væsentligt. Muligheden 
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for at gui videre med Sikringsforanstaltningerne holdes jo 
ogsaa stadig aabenjBegyndelsen dertil maa under 
alle Omstændigheder ske ad den her angivne Vej. 

, Men hurtigt hør der handles j 'hver Dag der gaar be
tyder dels større Ødelæggelser. dels større' Vanskeligheder 
og' Bekostninger med at foretage de Sikringer' som ikke 
aleIle ,kræves, af de ' stedlige' Interesser ~ men, i nok saa høj 
Grad' af alle, for hvem: deri enestaaende' Møens, Klint ikke 
staar som den enkelte'Mands'tilfældige Eje, 'men som en 
Nationalejendom l) det af al Magt er vor Pligt at bevare. 

, Overlades alt til Naturen vil denne vel' igennem Ti
derne; forudsat at' Strandstenene ikke paany fjernes af 
Mennesker, vide at skaffe en Kystsikringiilveje. Men for 
at gøre dette maa· Havet først nedbryde' den nuværende 
Klint henved 1200 Fod ind i-Landet, saaledes som vi have 
set, at Havet ved Klintens oprindelige Dannelse har maattet 
gøre.' En ny: Klint. af lignende Karakter som den nuvæ
rende, viLda efter Aarhundreders Forløb eller mere paany 
opstaa, men Tabet har indtil da igennem lange Tider været 
uopretteligt 

"Det rnaa, derfor haabes, at der fra Statens Side snarest 
mulig maa blive nedsat ensagkyIidig og h urti g handlende 
Kommission, der ved Selvsyn paa Stedet dels kan over
bevise sig om, at der er virkelig Fare paa' Færde, dels 
bringe i 'Forslag de Foranstaltninger, der bør' træffes 'for at, 
modvirke Havets yderligere Ødelæggelser. 

27. Oktober 1904. 

, 1) ,Kunde den 'flere Gange fremsatte Tanke realiseres,' at Klin· 
.ten ikke alene føltes ,som, Nationens Eje men tillige rent juridisk 
set var det" vilde der selvfølgelig derigennem skabes de bedste Ga· 
rantier for Fremtiden. Da en saadan "Nationalpark" ikke behøvede 
at strække Sig særlig dybt ind i Landet, var det maaske ikke saa 
store Kapitaler, der udfordredes, :ogkun paa den Maade kunde der 

, skabes Sikkerhed for, at, Totalbilledet ikke ødelagdes gennem An· 
læg af Kridtbrud i selve Klinten, hvad der allerede for nogle Aar 
siden var paatænkt ved Sommerspiret. 
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T i II æ g. 
" , . '. . ~ . 

Efter .at foranstaaende var gaaet i Trykkeriet, er jeg 
bleven bekendt med;: at der fra' Beboerne i Magleby. den 
23de Februar 1904 . er sket Henvendelse til Ministeriet for 
offeritlige Arbejder for :at _ opna~, 'at der fra Statens Side 
maatte ,blive truffet Foranstaltninger- tHat hæmme de Øde
læggelser, der finde S~ed: i . Nærheden af KapeIletpaa' Lise
lund: Ministeriets' Svar ·af. '27de Oktober er i disse Dage 
blevet aftrykt i Bladene sammen meden Erklæring, som 
Ministeriet den 14de: Marts, har' afæsket ·Vandbygnings
direktøren. I' Henhold til ~VandbygningsdirektørensErklæring 
af 14de Ok'tober formener Ministeriet ikke at kunne foretage 
noget i Sagen. . . . 

Om der end i denne Sag har været taget særligt Sigte 
paa de . skovklædte Skrænter ved Liselund , saa' indeholder 
Vandbygningsdirektørens Erklæring dog meget, der ~edrører 
Møens Klint i Almin:d~lighed." Den. :viI.-saaledes danne. et 
meget .væsentligt Grundlag 1) for Overvejelserne, saafremt de 
Forhold, jeg har omtalt i mit Foredrag, maalte blive tagne 
op til Behandling af Regering ogRig~dag. Da der ~ynes at 
være.· nogen .'Divergens mellem Vandbygningsdirektørens og 
mine Opfattelser af de Høje-Møenske Forhold, finder jeg 
det . for Sagens Skyld rettest, her 'hvor. Lejlighed'hyde~ sig, 
at tage disse Punkter op til lidt- nærmere Drøftelse. Med 
Udeladelse af Begyndelsen,' der omhandler Andragendet, 
skal' jeg derfor aftrykke nævnte Erklæring her. 

Direktøren. for Vandbygningsvæsenet, 
København,d. 14. Oktober 1904; 

Møens Klinter, bestaa som bekendt af. Kridt. Paa' sine 
Steder staar det rene Kridt.med næsten :lodret Flade ud imod 
Havet,og paa andre 'Steder skraaner Kridtets Overflade jævnt 

1) Under' et Interview, der har. været gengivet i adskillige 
Blade, skal en af vore Statsgeologerhave udtalt, at det foreløbig 
er ~Faldene", der angribes stærkest .. Da der i dette Forhold, 
stærkest eller svagest, ligger et Væsenspunkt med Hensyn til 
Muligheden for at standse Ødelæggelserne, maa jeg gøre opmærksom 
paa, at Forholdet er det omvendte, hvad jeg, ogsaa har fremhævet 
i Foredraget. Det maa saaledes bero paa en Misforstaaelse. 
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ud imod Havet, men er paa disse sidste dækket af et Lag af 
Muld og Ler. Klinterne blive formentlig næsten overalt paa 
Møens Østkyst angrebne af Havet, og Angrebet,der paabegyndes 
ved, at dels Havet, dels Kildevæld i Forbindelse med Frostens 
Indvirkning underskære Skrænterne, viser sig ved, at der af og 
til skrider store Partier af Skrænterne ned. Disse nedskredne 
Masser bortskylles saa af Havet, og Processen begynder forfra. 

Saavel Kridt som Møens fede Lerjord yde imidlertid saa stor 
Modstand mod Havets Angreb, at den Bre'dde, der gennemsnitlig 
aarlig bortskæres af Møens Østkyst, sikkert .er ringe i Sammen
ligningmed, hvad Havet andre Steder bortskærer af Landets 
Kyster. 

Med Hensyn til Partiet ud for Kapellet paa Liselund skal det 
. oplyses, at Forstranden.' der har en Bredde af 4-20 Fod,. er op· 
fyldt af større og mindre Sten .. Indenfor Forstranden er Kridtet 
dækket af et med Løvtræer bevokset Muld· og Lerlag, og der 
har netop i de senere Aar fundet betydelige Nedskridninger Sted. 
paa denne Strækning. Som det imidlertid fremgaar af, hvad der 
er sagt ovenfor, maa saadanne Nedskridninger ventes at ind· 
træffe periodisk, og at den paagældende Strækning skal være 
mere udsat end mange andre Strækninger paa Møens Østkyst 
synes ikke rimeligt. Paa Grund af Kystens ovenfor beskrevne 
-Beskaffenhed-vil-det-ikkevære -gørligt at beskytte denne-alene 
ved Værker vinkelrette paa Kystlinien. men selve Klintens Fod 
maatte desuden sikres ved et Stenglacis med en stærk Sten. 
forkastning, og derine Beskyttelse vilde blive saa kostbar, at det 
formentlig ikko vilde kunne anbefales at bringe den til Ud· 
førelse. 

Kapellet ligger ,i en Højde arca. 10 Fod over dagligt Vande 
i en Afstand af ca. 30 Fod fra Kystlinien, og er saaledes ganske 
vist stærkt truet af Havets Angreb. Da Kapellet, som tillige 
med 'den Grund, hvorpaa det staar, tilhører Ejeren af "Liseltind", 
Hofjægermester, Baron Rosenkrantz, er opført som en Kopi af 
Vilhelm TelIs Kapel og som saadan bidrager til at forøge Stedets 
Skønhed, kan der maaske være Grund til at søge det bevaret, 
men den naturligste Maade at gøre dette paa, vil være at flytte 
det længere ind i Land. Dette vil være saa meget mere for· 
svarligt, som Kapellet, der har en Grundflade paa 12x181

/ 2 Fod, 
da Havet i 1872-truedemed at tage det, af den forrige Ejer af 
"Liselund" blev flyttet til sin nuværende Plads. Under Forud· 
sætning af, at en Del af det i Kapellet væreride gåmle Materiale 
kan anvendes igen, vil denne Flytning formentlig kun kræve en 
Udgift paa 600 a 700 Kr.' _ 

Chr. Otterstrøm. 

'Ministeriet for offentlige Arbejder, 
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Forholdene ved Kapelkløften hnr jeg kortelig omtalt S. 
68, saalede::; som, de stod for mig efter et flygtigt, Besøg i 
Sommer. Jeg havde ved mine Undersøgelser af Klinten i 
de tidligere Aarene fæstnet min Opmærksomhed paa selve 
Kridtklinterne og som Følge deraf heller ikke i Aar' særlig 
været opmærksom paa Enkeltheder i de store Skred ved 
Kapellet; dette saa ,meget mere som jeg den Gang endnu 
ikke havde set, at der ogsaa andre Stederpaa Klinten var 
begyndt Ødelæggelser. 

Den tilsyneladende Forskei, der vil ses at være mellem 
Vandbygningsdirektørens Opfattelse af Forholdene der paa 
Stedet og hvad jeg i mit Foredrag' Side 68 havde udtalt, 
maatte som Følge deraf bibringe mig nogen Tvivl, om mine' 
Iagttagelser var rigtige, eller om et ,af mig upaaagtet, sær
,ligt Højvande havde bibragt mig et falskt Billede. 

Snarest muligt· at faa mit Indtryk korrigeret ved nyt, 
mere indgaaende Selvsyn stod derfor for 'mig som det rette. 
Den 13de November aflagde jeg derfor Besøg paa Stedet, 

, hvoraf fremgik følgende Resultat. 
Ved daglig Va~de, uden Søgang og .kunmed svage 

Dønninger, saBledes' som Forholdet var nævnte Dag, findes 
der umiddelbart ud for Kapelkløften en ganske flad og 
stenet, kun lidet skraanende Strandbred. Bredden af den, 
maalt fra Kapellet, var 28 /. Da Stranden, i Modsætning til 
tidligere, nu, som nævnt" er meget flad, betyder en lille 
Forøgelse af Vandhøjden dog det samme som en meget 
stor Formindskelse af Kystbredden ; 'kommer hertil den 
mindste Smule Sø, indtræder Forhold som dem, jeg saa i 
Sommer: Søen bryder da direkte mod Kapellets delvis ned
styrtede Verandaparti. Værdien af den tih;yneladende store 
Kystbredde paa 28-30 ' er som Følge deraf langt mindre, 
end man gennem de ukommenterede Tal maa tro; de have 
kun Gyldighed under særlig gunstige Forhold. Dette' vil 
sikkert .let forstaas ved Betragtning af omstaaende Billede 
(Fig. 22) .afKysten og Kapellet ved mit sidste Besøg. 

Til Sammenligning hidsættes et" Billede (Fig. : 21) af 
Forholdene, før Stranden .led Skade. 
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. 
Nord paa fra Kapellet har Stranden gennemgaaende 

en nogenlunde god Bredde ; undtages maa kun et enkelt 
Punkt, hvor den fuldstændig mangler. Den er dog ogsaa 
her meget flad og medtagen og overskylles let. Umiddel
bart Syd for Kapellet er derimod enhver Fremtrængen langs 

Fig. 21. Kapellet ved Liselund omkring 1887. Op mod Bygningen 
strækker den jævnt skraanende. c. 100' brede, stenede Strand sig. 
Kløftssiderne springe langt frem foran Kapellet og naas ikke af 
Havet, hvad ogsaa Bænken viser. Kløften bag Kapellet er stærkt 

overskygget. Den egentlige Strandbred ses ikke paa Billedet. 

Stranden umulig. Selv ved saa gunstige Vejrforhold som 
ved mit sidste Besøg maatte jeg omgaa dette Sted, og det 
var mig kun muligt derefter at naa videre frem, ved paa 
de smaa Stykker Strand, der havde en Bredde af et Par 
Fod, at afvente de gunstige Øjeblikke mellem Dønningerne 
for at slippe omkring de talrige Steder, hvor Bredden var 



l 
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absolut O. Praktisk talt kan man sige, at Stranden her 
fuldstændig mangler, saaledes at det af Vandbygnings
direktøren angivne Minimumstal for Strandbredden, 4', i 
dette Øjeblik absolut er for højt. At det har stemmet, da 
Vandbygningsdirektørens Maal ere tagne, drager jeg selv-

Fig. 22. Kysten ved Kapellet 13. November 1904. Kapellet ligger 
højt over den flade, smalle og medtagne Strand, paa hvilken enkelte, 
ikke (jernede Stammestykker vise, at den gamle Bøgevegetation, 
der dækkede Skrænterne paa begge Sider af Kapellet , er skredet 
i Søen sammen med disses øvre Lag. Kun umiddelbart ved Kapellet, 
hvor Kløftsiderne er Moræneler, er nogle Træer bevarede. Den 
blottede Understøtning for Verandastolperne og Brinkernes Ud· 

seende viser, at Havet nemt naar højt op. Daglig Vande. 

følgelig ikke i Tvivl; Forskellen er jo reelt set ogsaa kun 
ringe 1). 

') Paa et ganske uvæsentligt Punkt maa jeg derimod komme 
med. en lille Rettelse. Kapellet er ikke blevet flyttet i 1872, ej 
heller før eller senere; Stormfloden 13. November 1872 slog vel 
Døren ind og voldte anden uvæsentlig Skade. Mulig har en Flyt· 
ning da været paatænkt, men er ikke bleven udført. Ej heiler er 
det en Kopi af TeUs Kapel; den fjerne Lighed det har med det 

Dansk geolog. Foren. Nr. IO. El 

L ____ _ 
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,Ved en første· Betragtning af 'Kysten i Kap~llets N ær
hed faar man 'let det Indtryk, 'at. Aarsagen til Strandens 

,ringe Bredde skyldes Skrænternes Udskridning over Strand
bredden, og at Ødelæggelserne saaledes i første Instan$ 

_skulde 'skyldes Væld i Brinkerne, medens Havets Angreb 
derefter kom i anden Række; dette synes mig ogsaa at 

. fremgaa af Vandbygningsdirektørens Erklæring. Den tid
ligere Grænse. for Skrænternes Fod imod Stranden ligger 
imidlertid nu flere Alen ude i Søen, fra hvilken Klintefoden 
her tidligere var adskilt ved en ca. 100' bred, høj og 
stærkt stenet Strand. N. P. Knudsen (»Store Knudse Søn), 
der mere end nogen anden er fortrolig med aUe Enkelt
heder i Klinten i det sidste halve AaI'hundrede, paaviste 
mig gennem nogle let genkendelige Sten, der nu ligge i 
Stranden, men tidligere laa i Klintefoden, hvor denne tid
ligere havde staaet. Sammenligning af de to Billeder, Fig. 
21-22, viser ogsaa tydeligt Forholdet. Der er saaledes her 
foregaaet en betydelig Tilbagerykning af Kysten. Aarsagen 
til den er den samme, som jeg i Foredraget har nævnt for 
den øvrige Del af Møens Strand, nemlig Strandens .totale 
Ødelæggelse saavel i Højde som Bredde ved den i stor Stil 
drevne Bortførsel af Sten, saavel fra Søen som fra den 
tørre Strand. Er først Kysten smalnet af, saaledes at Havet 
kan tære paa det før omtalte stenfri Ler, vil dette miste 
sin Støtte mod Strandbredden; da det hviler paa fint, let
bevægeligt Sand,· sker Udglidningen derfor snart, saaledes 
som jeg alt har omtalt det Side 69~ 

I Erklæringen omtales en periodisk Tilbagevenden af 

gamle TelIs Kapel, forinden dette blev ombygget, har sikkert 
'jgennem Tiderne skabt Fortællingen, der nu gaar igen i flere 

mindre Rejsebøger fra nyere Tid. P ALUDAN , der ellers giver alle 
Oplysninger af den Art, nævner heller intet derom;.han benævner 

, det kun det smukke Lysthus Kapellet, bygget i en simpel golhisk 
Stil (Beskrivelse over Møen, 2. Del, S.68. Kbhvn. 1829). Et smukt 
Kobberstik samme Sted viser det liggende under Forhold, der 
svare fuldstændig til de for faa Aar siden. 
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Skredene; ensaadan vil dog ikke finde Sted 1). Er først 
det underliggende Moræneler, eller paa Steder Skrivekridtet, 
blevet blottet ved Skredene, vil dette Materiale, der i Følge 
sin Natur ikke kan· skride, blive staaende som Klint, der 
under de nuværende daarlige Kystforhold vil blive angrebet 
VIdere af Havet. . At forsøge paa at standse det alt skridende 
stenfri Ler og fine' Sand vil· der ikke knnne være Tale" om 
ved Skred af saa stor Mægtighed 'som de omkring Kapellet. 
Den smalle, daarlige Kyst vil gøre ethvert Sikringsforsøg i 
saa . Henseende . urimligt. Derimod .kan der sikkert med 
Held træffes Foranstaltninger til al forhindre nye Skred i 
at begynde længere indad mod Land; herimod bør Op
mærksomheden fortrinsvis være rettet, fremfor mod ene 'at, 
tænke paa Bevarelsen af det nette, men dog i Forhold til 
hvad der ellers staar paa Spil, rent betydningløse Lysthus 
Kapellet. 

Sikrer man de smaa Kridt- og Morænelersklinter, som 
Havet i 0jeblikketdanner, imod yderligere Nedbrydning, vil 
man opnaa, : at Skred ikke bryde op længere ind. i Land, i 
'hvert Fald. kun i ganske ringe Udstrækning. Selv det. i 
denne Sag saa stærkt fremdragne Kapel vil vistnok. kunne 
bevares endog paa sin nuværende Plads, idet det er bygget 
paa Skrivekridt og paa begge Sider flankeres af Morænelers
partier. Stenkastninger paa Stranden udfor det, hvorved 
denne højnes, og i Rev ud i Søen udfor de omtalte Moræne
lerpartier, . vil sikkert her som paa andre Punkter formaa 

l) Saadanne større Skred have heller ikke været kendte i 
tidligere Tid indenfor Klinteomraadet. Mindre Sænkninger, uden 
Forstyrrelse af Vegetationen, ere vel blevne fremkaldte efter Storm
floder, men disse begyndende Skred ere ikke gaaede videre, da de 
derigennem fremkomne nye Støttepunkter mod Stranden ikke 
paany ere blevne fjernede af, Havet. Persorilig erindrer jeg en 
saadan mindre Sænkning i en Del af Aalebækgaard Skov efter 
Stormfloden 1872. For omtrent 100 Aar siden foregik en meget 
udstrakt Sænkning i Partiet "Abildgaards Fald"; SANDVIG siger (i 
sin Møens Beskrivelse, Kbhvn. 1776, S. 43) om Regners Vagtbus: 
~Sønden for dette Sted er en Dal, som 1756 er sjunket henved 2 
a 3 Alen, men dog beholdt sin Figur, Træer og Buskage. " 

) . 6· 



$4 y. HIN1'ZE: Trues Møens Klint med Ødelæggelse?:' 

at standse i Havets Angreb; for Kapelpartiets Vedkommende' 
,vil det antagelig kunne gøres for en endnu mindre· Sum, 
'end der er beregnet at ville, medgaa til en Flytning afdet. 

Men gælder det at bevare Kridt- og Morænelersklinter, 
saaledes so'm Høje. Møens Strand nu' er beskaffen, da er 
det o'gsaa nødvendigt at foretage noget i ,saa Henseende. 
Thi i Modsætning til den af Vandbygningsdirektøren frem
satte Anskrielse, at »saavel Kridt som Møens fede Lerjord 
yder stor Modstand mod Havet«,' skal jeg kun henvise til 
Billederne af /Hundevangsklint og Hvidskud, Fig. 3-6" 
S. 50~53. Oplysende i saa Henseende er ogsaa den ved 
Nedstyrtningen 1868 fra Dronningestolen fremkomne ,.Dron
ningeø«. I Løbet af et Aar bortsIikkede Havet den,3 Tdr. 
Land store' ø, der udgjorde en Kridtmasse paa .omtrent 3 
Millioner Kubikfod. Sprængt og ,sønderstykket ved Ned
styrtningen formaaede den selvfølgelig ikke at byde den 
samme Modstand, som en fast Kridtvæg , men; efter Aarets 
Forløb røbede, ikke' en Gang grundere Farvand, at saa en
orme Masser nylig havde været ophobede der; kun et tyndt 
Lag af Flint, udslemmet af Kridtet, viste endnu nogen Tid 
dens; Plads. ' 

Det ligger i Sagens Natur, at Kridt- og Lermasser ere 
mere modstandsdygtige overfor Havet end Sandmasser.Den 
aarlige. Tilbagerykning af Høje Møens Kyst vil som Følge 
deraf ogsaa være mindre end paa Steder, hvor Havet, under 
iøvrigt lige, Forhold, bryder mod Sandbrinker. , Men de 
Værdier, det ved Høje Møens Kyst gælder om at beskytte, 
ere ikke alene af langt større økonomisk Betydning, men 
:ere uerstattelige i Henseende til selve den enestaaende Klint. 
Her at' lægge Hænderne i Skødet vilde for den samlede 
'Nation betyde en Skændsel. 

København, d. 14. Novbr. 1904. 
v. Hintze. 


