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FORORD

En Englænder: Skipper David Coulthard1), der havde 
boret efter Kul og Jernerts paa Bornholm, søgte i 1818 om 
Bevilling til Kulbrydning paa Øen. Rentekammeret, som havde 
Sagen til Undersøgelse, foranledigede nedsat en kgl. Kommis
sion bestaaende af Prof. H. C. Ørsted, Justitsraad L. Esmarch2) 
og Borgmester Münster8) til at undersøge de fundne Kul og 
Jernertser. Da Sagen saaledes hastede og Münster var i Norge 
medtoges Ørsteds Assistent: Stud. G. Forchhammer.

Coulthard fik d. 24. Febr. 1819 Privilegium til Kulbrydning 
og Jernværks Anlæg paa Bornholm og udsendte i Oktbr. 1820 
en Indbydelse til et Interessentskab, hvorpaa Ørsted og Esmarch 
henledte Opmærksomheden i Statstidende, Tillæg til No 38 
den nte Maj 1821. Ørsted skrev endvidere om Kullene i 
»Dagen« 26. Marts 1822. Ørsted og Esmarchs Beretning er, 
særlig om Anvendelsen af de bornholmske Kul og Jernertser, 
ret sangvinsk og medførte sikkert Skuffelser. Coulthard var 
heller ikke i Stand til at faa noget Anlæg i god Gang. Pengene 
skulde komme fra Aktietegning, som vist mislykkedes. Anlæget, 
hvortil bl. a. en gammel ubrugelig Dampmaskine anskaffedes, 
under al Kritik. Der efterfulgte Avisfeider og Retssager, da en 
Krigs-Assessor Schäffer4) angreb H. C. Ørsted og Esmarch, 
ja endog Prof. I. F. Schouw og Dr. jur. A. S. Ørsted.

Om Reisen gav Ørsted en Beretning i Videnskabernes 
Selskab, den tryktes i »Oversigter« 1818-19 S. 13 og Ørsted 
og Esmarch tilsammen en udførligere trykt 1819, begge gen
trykte i Ørsteds naturvidenskabelige Skrifter 1920, II. 441 
og III. 201.



II.

Efter Hjemkomsten holdt H. C. Ørsted en offentlig Fore
læsning om Bornholms Geologi, hvori han, som senere i den 
trykte Beretning, hævdede at Øens Grundfjeld væsentlig var 
Gneus. Dette blev bl. a. kritiseret af Forfatterne til »Bornholm 
beskreven paa en Reise i 1815c Administrator ved Porcelæns
fabrikken Garlieb og Rawert, Medlem af Fabrikdirektionen 
(hvis Reisebeskrivelse først udkom i April 1819) i »Tillæg« S. 272.

Et Collegie til denne Forelæsning af Ørsted er bevaret 
paa mineralogisk Museum og meddeles heri.

I 1819 reiste Ørsted og Esmarch efter kgl. Ordre, denne 
Gang fra Collegiet (Commerce Collegiet?) igen til Bornholm 
og medtoge G. Forchhammer, der nu var Dr. phil. Om Reisen 
gaves af Ørsted en kort Beretning i Videnskabernes Selskab, 
trykt i Oversigter 1819-20. S. 12 og sammen med Esmarch en 
udførligere trykt 1820, gentrykte i Ørsteds naturvidenskabelige 
Skrifter. 1920. II. 445 og III. 249.

I denne Beretning fastholder 0. og E. at Urbjerget er Gneus.

Paa mineralogisk Museum opbevares endvidere nogle Ark 
af Ørsteds Dagbøger førte paa selve Reiserne; disse ere 
desværre ikke fuldstændige, men have dog formentlig Inter
esse nok til at komme danske Geologer i Hænde, som Vidne 
om Ørsteds personlige Indsats i dansk geologisk Forskning.

L. Esmarch har vel. nok givet Oplysninger fra sin særlige 
Viden; hans Broder Jens E. (fra 1814 Prof, i Kristiania) var i 
1798 paa Bornholm med C. Pram fra Commerce Collegiet 
netop ogsaa for at undersøge Kullagene, og G. Forchhammer 
havde studeret Kemi og Mineralogi hos Pfaff12) i Kiel og været 
paa en kortere Tur i Harzen; muligt er det ham, der for
anlediger Ørsted til at anvende Navnet »Graavakke« for de 
kambriske (grønne) Skifre. De udgivne Beretninger bære Ørsteds 
og Esmarchs Navne og ere fremgaaede af Deltagernes Sam
arbejde, selv om Ørsted har været Redaktøren, medens Dag
bøgerne udelukkende skyldes Ørsteds Haand.
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Af Dagbogen fra 1818, paa graalighvidt Papir, er bevaret 
26 nummererede Sider i 4to fra 13. Sept, til 30. Sept., medens 
Afreisen fra Øen først skete d. 16. Oktbr.

I Dagbogen er indført følgende Rettelser, efter Nedskriv
ningen, af nogle Stenarters Navne ved Overstregning og Til- 
skrifter :

overstreget er: tilskrevet er istedet

S. 7 a Prøve 43 : leeragtig Steen Graavakke
- 7 c — 45 : jernagtig Steen tæt Sandsteen
-7e — : leeragtig Steen Graavakke
• 7 — 46: jernagtig Steen tæt Sandsten
- 7 — 47 : vakkeartig Steen Graavakke
- 7 — 48: Leerskifer Skiferieer

7 — 49: vakkeartig Steen Graavakke
■ 7 — 50* jernagtig Steen tæt Sandsten
- 8 — 56: Tung kalkagtig Steen tæt Sandsten
"9 — 57: kalkagtig tunge Steen tæt Sandsten
- 9 — 58: leeragtig Steen Graavakke
‘ 9 — 59: tung kalkagtig Steen tæt Sandsten
- 9 efter— 60: leeragtig Steen Graavakke

I Dagbogen kaldes Urbjerget udelukkende Granit, men i 
Forelæsningen tilføjes »maaske Gneus der kommer meget nær 
til Granit«, medens Beretningen om Reisen 1818. S. 4 f. og 
S. 9 f., i Henhold til v. Buch’s6) og Hausmann’s6) Beskrivelser 
af deres Reiser i Norge og Sverige, anvender Navnet Gneus.

Forvirringen skyldes vel nærmest Werner7) og hans sven
ske Discipel Hisinger8), der netop brugte Navnet Granit for 
den Bjergart, der af v. Buch (iøvrigt ogsaa Elev af Werner) 
og Hausmann benævntes Gneis.

J. J. Berzelius9), der paa Hjemreise fra Paris i 1819 var 
i Freiberg og d. 19. August besøgte den nylig afdøde Wemer’s 
Museum sammen med Arfvedson 10), Almroth11) og Pfaff12), 
fortæller ironisk: »Det var rätt roligt att se och höra de äkta 
»Wernerska indelningar och benämningar af fossilier. Jag erfor



IV.

»nu, att vi i Sverige ej hafva gneis eller att denna bergart 
»där är ganska sällsam«.

Medens Navnet Gneis (i ældre Skrifter: Gneist18), Kneis 
og Gneus) er et Onomatopoietikon o; dannet af Lyden, som 
fremkommer ved Slag derpaa, ifølge Bredsdorff 14), der er 
ligesaa bekjendt som Sprogforsker, som han er som Naturforsker, 
har Graniten sit Navn af sin kornede Struktur (Granum, et 
Kom) og skal være indført i Oryktognosien af Tournefort15).

Granit omtales dog allerede af Caesalpinus 16) som et al
mindelig kendt Navn, (»quæ vulgo Granita vocantur«), og 
nævnes af Wallerius17) som en Art Porphyr, men særlig geo- 
gnostisk Betydning fik Navnet først af Guettard.18)

Af Dagbogen fra 1819, paa blaalighvidt Papir med Bikube 
Vandmærke, findes 4 Sider fra 21. Juli til 29. Aug. unumme- 
rerede, og 4 Sider mrk. No 21 til 24, med en enkelt Dato 
»d. 23.« uden Maanedsangivelse (vel Sept.?). Om Reisens Va
righed har ingen Oplysning været at finde. I et Brev til sin 
Hustru skriver Ørsted19) d. 28. Aug. 1819 »at vi ikke blive 
færdige før om 8 eller 10 Dage og at det da vil komme an 
paa Vind og Veir og Skibsleilighed, om vi strax kunne for
lade Øen«.

AD. CLÉMENT.
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ØRSTEDS DAGBOG
PAA REISEN TIL BORNHOLM 1818

Den 13 Sept. 1813 [□: 1818] ankom vi til Rønne og 
gjorde endnu samme Dag en Excursion langs med Kysten, 
mod Syd, indtil Ormebækken.

D. I4de gjentog vi samme ledsagede af de nødvendige 
Personer til Hjelp saavel ved Eftergravninger, som Mine- 
raliernes Transport.

Ved Sønder Kaas saae vi Cultards der foretagne 
Borning, hvormed han var kommen noget over 16 Favne 
ned, uden endnu at finde Steenkul.

De Lag han havde fundet vare:*)
Ved Galgelykke Gavl (o: ved Kystskraaningen uden

for Galgelykke) fandt vi et betydeligt Lag af den Spath- 
jernsteen, hvoraf et Par Prøver i Kjøbenhavn har været 
undersøgt. Jernsteenlagets Mægtighed var 15 Tommer. 
Taget var jernholdig Leer, Sohlen guul Sand. Jernsteen
lagets Afstand fra Jordens Overflade paa Stedet var 7 Alen 
21 Tommer.

Nær ved Udløbet af Ormebækken findes en fast Sand
sten af Strygende N.V. til S. O. Faldende S.V. Man var 
tilbøielig til at tage den for en Kulsandsteen, men kunde 
dog ikke deri opdage ret tydelige Kuldele.

Noget høiere oppe fantes en sand Kulsandsteen, hvori 
Kuldelene paa Afløsningsfladerne vare ganske umiskjende- 
lige. Dens Faldende var mod S.V. Paa 31' horizontal 
Linie 6' Afvigning.

Ved Onsbækken fandt man atter et Jernsteenslag af 
20 Tommers Mægtighed, og over det et betydeligt Lag

*) Ikke angivet her, se Beretning om Reisen. 1818. K. 1819. S. 52. 
I
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stærkt-jernholdig Sandsteen. Denne fandt vi paa begge 
Sider af Bækken, altsaa gjennemskaaren af samme. Ved 
nøie Eftersøgning vilde man sikkert ogsaa paa den syd
lige Side have fundet Jernsteen som paa den nordlige.

Ved Vellingsaae fandt vi atter Jernsteenen i stor 
Mængde. Egentligen kan man sige at Jemsteenlaget stræk
ker sig fra Onsbækken til Vellingsaa med saa liden Af
brydelse, som det er muligt at finde et Lag paa den 
Kyststrækning vi i Dag have beseet. I Nærheden af Vel- 
lingsaaen fandt vi Jernsteenen liggende mellem saa haarde 
og uforandrede Steenarter, at man med større Vished end 
noget andet Sted kunde bestemme hvad der var Jern- 
steenlagets egentlige Tag og Sohle. Taget var.......... ,
Sohlen......... *)

I Vellingsaaen og dens Dal fandt man Jernstenen ned
styrtet omtrent i samme Retning som den laae i Bakkerne 
paa begge Sider fra N. N.V. til S. S. O.

Man maa gjøre den Bemærkning over den hele Kyst
strækning vi i Dag besaae, at det ikke er muligt deri at 
finde noget i sit Strygende og Faldende, paa en blot 
nogenlunde betydelig Strækning, uforandret, da deels 
Menneskehænder have frembragt store Forandringer deri, 
ved at grave efter Steenkul, deels Naturvirkninger have 
deri frembragt saa mange Styrtninger, at Reglen ikke 
mere er at opdage blant Afvigelserne.

Ved Aftenens Nærmelse standsede vi ved Korsodde, 
hvor en ganske anden Formation syntes at begynde.

Den I5de, en Regndag, benyttede vi til at ordne og 
beskrive de fundne Mineralier.

D. i6te forfulgte vi Søekysten fra Rønne nordefter mod 
Hasle. 20 til 30 Alen syden for Nebbe fandt vi et be
tydeligt Lag af det titomtalte Jernsteen.

Ved første Øiekast syntes det at deraf var to Lag, 
men ved nærmere Betragtning opdagedes let at det nederste

') ikke udfyldt. 
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var en Styrtning. Denne Jernsteen indeholdt Kul, hvoraf 
Prøven erholdt Nummeret io.

Norden for Nebbe fandtes atter Jernsteenlag, men 
styrtet. Prøve N: n.

Paa Fortsættelsen af vor Vei fandt vi den endnu bestän
digen og nær ved Hvidodde een af særdeles Reenhed 
N: 13, og paa den sidste steile Brink før Hvidodde fandt 
vi den i saadan Mægtighed, at vi besluttede, en anden 
Dag at lade anstille Eftergravninger der paa Stedet.

Vi gik nu op i Landet til Brohuset ved Blykobber- 
aaen, hvor vi fandt en grøn Jord. N: 14.

Derpaa fulgte vi Aaens Løb ned til Udløbet. Nær 
ved dette fandt vi en forladt Steenkulstolle, hvor man skal 
have funden de fortrinligste Kul (Prøve N: 15). Dersom 
denne bjergmæssigen igjen kunde optages, vilde man ved 
Aaen have stor Lettelse for Førselen.

Fra Blykobberaaen til Sorthat heelt igjennem Jern
steenlag.

Ved Sorthat fandt vi Kularbeide Schachten var 12 Alen 
dyb. Vi foer ned deri i en Tønde. Arbeidet strakte sig 
nu omtrent 150 Alen. Det hængende var Sand, det lig
gende Leer. Strygen S. S. O. til N. N.V. Fald V. S.V. Den 
staar næsten paa Hovedet og er af i8/< Alens Mægtig
hed. Kullet N: 16a, Liggende 16.b. Hængende 16. c.

Ved Baggeaaen, nær Claus Terkels Mølle, fandtes 
Kulskifer N: 17 og Kulskifer med et Kullag N: 18.

Tæt ved Claus Terkels Mølle fandtes en Kulgravning, 
hvori Kul med Svovelkies N: 19 og Svovelkies N: 20. 
Gangens Strygende var efter Angivelse N. O.—S.V. Staaer 
næsten paa Hovedet, har 2 Alens Mægtighed.

D. I7de begyndte vi vor Vandring hvor vi Dagen før 
havde standset den.

Mellem første og andet Leucabatterie fandt vi en Kul
grav, deri en Kies, der i det Udvortes meget lignede Ar
senikkies Nr: 21.
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I en anden Kulgrav mere nordligt fandt vi Kul med 
Vitriol N : 22, og Kul med Glimmer 23.

Imellem 3dic Leuka Batterie og St. Anna fandt vi det 
sædvanlige Jernsteenlag, som her ikke syntes at have lidt 
saa megen Forstyrring, som de fleste vi hidindtil havde seet.

Paa hele Kyststrækningen syden for Hvidodde, saa 
vidt vi have været i Stand til at bestemme noget derom, 
har Jernsteenlaget Fald ind mod Landet. Norden for fandt 
vi den derimod faldende mod Havet. Det samme viiste 
sig atter meget tydeligt i Hasle søndre Aae, hvor man 
kunde forfølge den langt op i Flodsængen, indtil de øst
ligste Huse af Byen. Jernsteenlagets Fald var V. N.V., 
omtrent 4 Tom paa 30. Samme Fald paa begge Steder. 
Prøve af den paa første 24. I Aaen var Jernsandsteenens 
øverste Flade 3 Al og 2 Tommer fra den udtørrede Flod- 
sængs Bund. Af Jernstenen toges ingen Prøve, da den i 
alle Maader viste sig som den pleiede. Sønden for Aaen 
havde vi taget endnu en Jernsteensprøve N: 25.

Ved Hasle Skibsbroe fandt vi samme Jernsteenslag, 
af i Alen og 2 Tommers Mægtighed. Prøve 26.

I Nærheden af Ravnebækkens Udløb fandt vi hyppige 
Kalkgeschiebe N: 27.

Længere mod Nord, dog Syd for Vang, fandt vi Kalk- 
geschiebe, hvori Krystaller, der maaske kunne være Stron- 
tian. Prøve 28.

Omtrent ved Vi nd hø i, eller lidt nordligere blev Ky
sten Granitklippe. Prøve N: 29.

Strandbredden var her belagt med Granitstykker, der 
gjorde Veien meget vanskelig. Landets egentlige Kyst 
er meget steil og høi. Tilsidst fandt vi Strandbredden 
ganske afskaaren, saa at Søen slog lige op mod Granit- 
Væggen. Da vi ei kunde komme videre, klavrede vi op 
ad Klippen, og kom til et Huus paa Nordre Kaas, hvis 
Eier hedder Peder Krak. Ganske nær derved ligger en 
Gaard, som Beboerne kalde Vestergaarden, men som ei 
staaer paa Kortet.
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Paa Tilbagefarten ad Landeveien fandt vi Granit Klip
pen i Dagen V. S V. for Ruths Kirke, i en temmelig ube
tydelig Afstand fra Havet. Ikke 1000 Alen.

Den i8de reiste vi til Ar nager, hvor en Fisker Peder 
Jensen havde tilbudet sig at vise os mærkværdige Sager, 
hvoraf han dog ikke holdt meget.

Ved Strandbredden fandt vi her tæt Nord for Ar
nager, i det saakaldte Marmorhul Kalksteen, Strygende 
N.V.—S. O. Faldende S.V. Prøve 30. (Smeltede for Blæse
røret. Vi fandt den dog videre Prøven værd med Hen
syn paa Kalkbrænding.)*)

Vi vendte herfra tilbage mod Syd, og fandt Ski- 
ferleerconglomerat, med Aftryk, een Fods Mægtighed. 
Prøve 32.

Idet vi fortsat vor Gang mod Syden fandt vi et Lag 
af skivrig Leer 5V2 Tom mægtigt, (Prøve 33) umiddelbart 
derover og derunder Skiverleerconglomeratet. Det Hele 
liggende paa Sand.

Ved Arnager-Bugt fandt vi megen Jernsteensgeschiebe 
og anstaaende Jernsandsteen, af den der her ledsager 
Jernsteenen.

Videre hen fandt vi en meget let Leer nær Jordens 
Overflade. Prøve N: 34. (Fandtes for Blæserøret ildfast og 
blev hvidguul.)**)

Ved Massegrav fandt vi et meget mærkværdigt Lag af 
bitumineust Træe og Brunkul. (Prøve 35). Det var adskillige 
Alen mægtigt, overmaade rigt paa Svovelkies, saa at man 
maaske med Fordeel kunde anvende det til Vitriolbered- 
ning, da Kullet, skjønt slet, kunde bruges som Brænd- 
materiale. Efter Angivelse skal man have oppløiet af 
denne Kulmasse ved een af Gaardene paa Landet, der i 
Nærheden. Derpaa fandt vi et gypsholdigt Sandlag, der 
videre undersøges. Prøve 36.

*) Tilføjelse i Margin. 
•♦) Tilføjelse i Margin.
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Strax derefter fandt vi et Leerlag, af i Alens Mægtig
hed, der efter Angivelse, og siden dermed anstillet Blæse- 
rørsprøve, brændes meget hvid. Prøve 37.

Ved Homanns-Hall Jernsteen og den dermed følgende 
Jernsandsteen. Af Jernsandsteenen en Prøve med Kalk- 
spath. 38. Tæt østen herfor (efter Lieut. Dams Angivelse 
ved Kjæmpeodden) fandtes en Jernsteen, hvori smukke 
Svovelkiesaarer. 39.

Ved Lilleaae, lidt oven for Udløbet, fandt vi en Leer. 
Prøven 40.

Paa Tilbageveien over Land besaae vi en udtørret 
Flodseng, Mølledalen kaldet, der indeholder Jernsteenen 
med Følge af Jernsandsteen. Vi forfulgte dette Lag fra 
Havet op ad omtrent 460 Alen.

Paa Hjemveien søgte vi ogsaa at indhente Efterret
ninger om den oppløiede Kul, men opnaaede for denne 
Gang ikke vort Øiemed.

d. I9de gik vi fra Rønne til Klipperne. Disse ere 
Granit. Granitklippen viser sig her jevnligen overjorden; 
i øvrigt er den dækket med et temmeligt tyndt Lag af 
Muld. Vi fandt Granitklippen at strække sig mod Vesten 
til en Linie der gaaer mellem 28 Selvejergaard Sande- 
gaarden, midt imellem store Almegaard og 23de, 22de, 2idc 
Selvejergaarde o. s. v. og efter Lieut. Dams bestemte An
givelse, fandtes den ogsaa ved Degneboligen, og ved I3de S.

Længere mod Norden ind til 28de S. kunde vi denne 
Dag ikke drive vor Undersøgelse. Tæt neden under 
Klipperne, eller under Granitgrunden findes Porcellanjord, 
og det i en betydelig Mægtighed. Man har gravet og 
boret 20 til 30 Alen ned, uden at finde noget andet end 
denne, og Sand, hvorpaa den hvilede. Porcellainjords- 
grunden strækker sig uden Tvivl langs med Graniten, saa 
vidt nemlig ingen fast Bjergart hindrer dette. Man har fun
det den ved Seiersgaarden, 23de S., 2lde S., 7de V., I9de S. og 
Kanegaarden. Ved de fire sidste graves den ordentligviis.

Paa Midten af en Linie mellem store Almegaarden og 
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23dc S. fandtes Skrivtgranit. Siden fandt vi samme flere 
Steder i Nærheden blandt andet ved Damskoven.

D. 2ide kjørte vi fra Rønne til Munkegaarden nær Havet 
ved Læs-Aae. Paa Veien fandt vi ovenfor Sosagaardene 
en meget haard qvartsagtig Sandsteen (Prøve N: 41). Ved 
26. S. ved Lilleaae, fandt vi denne Sandsteen meget regel
mæssigt liggende, med sit Fald mod S. S.V. af 2 Tommer 
paa 30 (Prøve 42). Klippen havde qvadratiske Afløsninger. 
Vi gik nu ned langs med Lilleaae. Ved 28de S. Vester 
Marie, fandt vi oven paa Sandstenen:

a. Et Lag Graavakke. 9V2 Tom. mægtigt. Prøve 43.
b. Et Lag Skiferieer. g1^ Tom. mægtigt. Prøve 44.
c. Et Lag tæt Sandsteen, mægtigt 2 Tom. Prøve 45.
d. skrifrig Leer.
e. Graavakke.

Lidt længere ned fandt vi endnu mere af denne tætte 
Sandsteen. Prøve 46.

Endnu dybere ned Graavakke. Prøve 47.
Fra Aabunden til det øverste 30 Tommer mægtigt.
Herunder Skiferieer: Prøve 48., herunder Graavakke 

Prøve 49. hvorunder atter Skiverleer.
Længere ned paa samme Gaards Grund, fandtes en 

tæt Sandsten (Prøve 50). Alle Lag tilsammen, holdt her 
fra Flodbunden til deres Overflade 7 Alen. Atter længere 
nede ved Floden var kommen et nyt Lag, af Jernagtig 
Sandsteen til, oven paa de øvrige. Prøve 51.

Noget længere nede fandt vi en meget betydelig fritlig
gende Svovelkiesnyre, den holdt 22 Tom Længde, I41/! Brede, 
11V2 Tykkelse. Prøve 52.

Ved Jesper Andersens Gaard ved Lilleaa, ei langt fra 
Udløbet findes en hvid Leerjord, der dog ei brændes til 
fuldkommen Hvidhed. Prøve 53.

d. 21. foretoge vi os at maale Høiden af Rytterknægten, 
der holdes for det høieste Bjerg paa Øen. Vi bemærkede 
først Barometrets Angivelse i Munkegaarden, og fandt den 
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340,18 Lin fr. Maal, ved en Varmegrad af i/1^0 C. Ved 
Havet fandt vi samme Barometers Angivelse strax efter 
340,87 Lin. Barometrets Thermometer 19 °. Det i Luften 
17V4 C.

Vi aftalte med Capitain Dam, paa en nærliggende 
Gaard, nøie at paaagte om hans Barometer paa nogen Tid 
af Dagen forandrede sin Stilling. For at dette desto nøiere 
kunde iagttages, satte vi en Naal ved det Sted Qviksølvet 
nu havde, Kl 10 om Formiddagen, og bøiede den saaledes at 
den kom i en horizontal Stilling og dækkede Qviksøl- 
vets Overflade. Vi erfarede siden at Qviksølvet Kl. 12 var 
falden omtrent saa meget som Naalen var tyk, og ei videre.

Paa Rytterknægtens høieste Punkt fandt vi Barom. 
334.40 Lin. Barometret Therm. 19.60 Therm, i Luften 17.250. 
Dette giver en Høide af henved 500 Fod. Beregningen 
skal nærmere udføres.

Lidt neden for Aakirkeby ophører Graniten at være 
blottet og den dækkes af samme qvartsagtige Sandsteen 
som ved 26 S. Vester Marie, véd den saakaldte Klint 
mellem 11 og 12 S. I Begyndelsen falder den meget 
steilt af fra Graniten (Prøve 54); men nogle hundrede 
Skridt lavere antager den samme Fald som vi havde fun
det ved Lilleaa, ved 26. S. Vester Marie. Prøve 55.

Den 22 September reiste vi til den Deel af Læsaaen, 
der kommen fra Graniten løber i den qvartsagtige Sand
steen. Endnu oven for Gudsmannagaarden *) fandt vi 
denne Sandsten og ei Granit. I Følge de Efterretninger 
vi have inddraget maa formodes at Aakirkeby udgjør en 
Ophøining, om man saa maa kalde det en Granittunge, 
der udløber fra Rytterknægten, saaledes at Sandsteenfor- 
mationen ikke har kundet gaae saa langt ind i Landet, 
hvor denne var, som paa de andre Steder.

V.S. V. for Aspesgaard fandtes en tæt Sandsteen (Prøve 56) 
af samme Beskaffenhed, som den Steen ved Lilleaae, som

') Gusegaard? 
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har Nr. 45. Vi fandt den her ogsaa ved Læsaaen, paa 
det anførte Sted i et regelmæssigt Lag, men paa en meget 
kort Strækning. Da vi siden fandt samme Lag uafbrudt 
længere nede ved Aaen kan det vel ikke omtvivles at det 
har strakt sig her op til, men ved en eller anden Natur
begivenhed er bleven bortreven. Mellem Veirmøllegaarden 
og Aspesgaard fandtes samme Leeragtige Steen som i 
Lilleaa.

Længere ned, nær Møllen, 2 Lag af den tætte Sand- 
steen (Prøve 57) mellem Lag af den leeragtige. Det mæg
tigste af disse tvende Lag var 4 Tommer. Ved den ne
derste Kalbygaard var Faldet S. S. O. Neden for Kalby- 
gaarden et Lag af Sandsteen, som den ved Lilleaa, mellem 
Lag af Graavakke. Prøve 58.

Samme Steds af den tætte Sandsteen. Prøve 59.
Mere neden for Kalbygaarden, men endnu paa dens 

Grund, fandt vi sort Kalksteen med Svovelkies. Pr. 60.
Under denne laa Graavakke, over den Leerskiver. 
Nær Vasegaarden fandtes Stinksteen. Prøve 61. 
Alunskiver eller Leerskifer maaske med Svovelkies.

Pr. 62.
Stinksteen med Kalkspath. Pr. 63.
Tæt ved Vasagaarden fandt vi den saakaldede Cement- 

steen, deels med muskligt Brud (Prøve 64 a) dels med 
splittrigt Brud (Prøve 64b).

Alunskiver 65.
Samme med Aftryk 66.
Ved Hjulgaarden syntes Skiverens Lag at have lidt 

nogen Forandring i deres Stilling, deres Fald var mod N. O.
I Limensgade findes atter den saakaldede Cementsten 

med Svovelkies. Prøve 67.
Vi fortsatte vor Vei ned til Munkegaarden, uden at 

støde paa videre mærkeligt.
d. 23 Sept, reiste vi fra Munkegaarden op til Aakirkeby. 

S. S. V. for Aakirkeby fandt vi endnu den qvartsige Sand
steen i Uggleenge ; men S. S. O. for Aakirkeby i en noget
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mindre Høide over Havet (saa vidt vi troede med Sikker
hed at skiønne) en rød og blødere Sandsteen, med Feld
spath. N. 68. Den laa her næsten söhlig dog med lidt 
Fald mod Østen. Lidt videre østlig paa Veien til Nexøe 
fandt vi dens Fortsættelse med større Fald og mindre 
kjendeligt jernagtig, men Fluszspathen overalt deri (N: 69). 
Videre hen ad Veien fandt vi dens Fald sydlig (Prøven 70). 
Disse forskjellige Fald hidrørte aabenbart fra Granitklippen. 
Ved Egeby fandt vi Granitklippen fremstaaende. I Veien 
traf vi en meget finkornig Granit N: 71.

Vejen gaar nu videre over Granit. Ved Skovgaarden 
traf vi tæt ved Veien Skriftgranit N: 72. I samme Granit 
fandt vi skjønne Stykker Feldspath (73) og Qvarts (74). I 
Graniten gik en nogle Tommer tyk Qvartsgang, af Stry
gende N.N.V. og S. S. O.

Vi fandt ogsaa her to Mosser, Ørnemos og Kortmos 
kaldede, der bruges til rød Farve. Den sidste for sig skal 
give en ægte rød Farve.

Vi kjørte nu ned til Øllaaen. I denne fandt vi lige 
Vesten for Brandsgaarden i Boelsker Graavakken. Vi for
fulgte nu denne Aa, og fandt deri ved 7de Selveiergaard i 
Pedersker, Borgergaarden kaldet, Sandsteen N:75, sort 
Kalksteen med Kalkspath og Svovelkies 76 og stænglig 
Stinksteen 77. Stinksteenens Fald var S. S. O. altsaa det 
samme som i Læsaaen. I Bakken paa venstre Side af 
Aaen fandtes Leerskifer hvis Fortsættelse vilde dække 
Stinkstenen.

Nogle hundrede Skridt neden for Borgergaarden fandt 
vi Lagene af den sorte Kalksteen og af Sandstenen gjen- 
nembrudt, saa at Aaen afvexlende blev mere og mindre 
dyb. Ved det nøieste Eftersyn kunde vi ikke dømme an
det, end at Kalkstenen og Sandstenen afvexlede med hin
anden i selvsamme Lag. Vi fandt ogsaa et Sted Sand
stenen stærkt gjennemtrukken med den sorte Kalksteens 
Masse og med Svovelkies (N: 78). Man saae Spor i Flod
bredden af et afbrudt Kalksteenlag.
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Vi havde Ledighed til ogsaa længere nede ved Flod
bredden at bemærke Skiferlaget, der fortsat vilde dække 
Kalkstenen.

Endnu længere nede ved Aaen saae vi atter et Lag 
af den sorte Kalksteen oven paa Skiferlaget.

Ved Billegravsgaarden saaes Kalksteenen mellem to 
Skiferlag, som i Læsaaen.

Vi besteeg nu Rispel bjerget, hvor vi fandt Barometret 
336,6 Lin. Thermometret paa Barometer og i Luften 15®/<.

Vi begave os derpaa umiddelbart ned til Havet, og 
fandt der 8/< Time sildigere Barometret 338,66 Lin. Thermom. 
I51/4°C.

D. 24 Septemb. begave vi os først til Søekysten ved 
Julegaarden, hvor vi fandt et Lag af Graavakke komme 
for Dagen. I denne fandt vi en stor Sandsteenmasse, der 
gjennemskar den, og syntes at udgjøre en Rücken. 
Dennes Str. var O.N. O. og V.S.V. Man fandt i denne 
Sandsteen mangfoldige Nyrer af bløt Leer. Prøve 80. 
Lidt mere østligt fandt vi Graavakke med Kalkspath og 
Svovelkies som Geschiebe (82) og strax derpaa hyppige 
Geschiebe af sort Kalksteen. Endnu mere østlig en be
tydelig Nedstyrtning af den nysomtalte Sandsteen med 
Leernyrer. Endnu videre østlig fandt vi atter Graavakken, 
for en stor Deel forvittret, saa at deraf dannedes et betyde
ligt Leerlag. 86. Fra Julegaarden til Læsaaen paa Kysten 
hyppigt rød Leer. 87. Ved Risebækken fandtes Kalkspath- 
krystaller i Sandsteen. 88.

Ved Risebækken op til Risegaarden Skifer, hvori et 
Lag af omtrent 3 Tom. Mægtighed af den tætte Sandsteen. 
Vi fandt her paa Kysten mange Geschiebe af Spathjern- 
steen (89).

Vi gik nu op ad Grødbyaaen. I Begyndelsen fandt 
vi deri intet uden løs Sand; men høiere oppe fandt vi 
et Sandsteenlag N° 90. Høiere oppe, ved Grammegaarden, 
fandt vi Graavakke med Kalkspathaarer. Høiere oppe i 
Aaen fandt vi samme med Nyrer af sort Kalksteen (91).
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Vi fandt samme Graavakke endnu ved (den nye) 
Grammegaards Mølle. Graavakken fandtes i det Hele her 
i Aaen meget glimmerrig (Prøve 92) og viiste sig skifrig, 
der hvor den havde lidt nogen Forvittring. Vi begave os 
nu til Billegravsgaarden ved Øllaaen, hvor vi Dagen før 
havde standset vore Undersøgelser. Vi fandt der Skrift
skifer (Zeichenschiefer) 93. Vi fandt heri Svovelkies. 
Paa Skiferne fandt vi store Stinksteennyrer liggende. Skife
ren brydes her i saa store Blade, at man kunde bruge 
den til Skrivtavler; men de have neppe den hertil nød
vendige Uforanderlighed.

d. 25. September 
begave vi os tilbage til Rønne.

Ved Dødningegabet (ml. Langensgaard og Ugle
gaderne) fandt vi en Sandsteen, som her brydes til Bygninger. 
Øverst laae en rød Sandsteen, derunder en meget skifrig, 
nederst en hvid.

[I Marginen] :
Den 25. Septb. begave vi os om Morgenen ud paa 

Havet ved Boerne, ved Grødbyaae, og saa der et bekjendt 
og af adskillige Undersøgere ligeledes betragtet Steenkul- 
fløts, hvis Strygende gaaer ind mod Landet. Assessor 
Esmarch*) har i en gunstigere Aarstid nøie bestemt dets 
Strygende, og begyndt derefter en Borning i Landet, som 
endnu forevises. Kortheden af den Tid han kunde an
vende hindrede ham at gaae saa dybt som han ønskede.

d. 26. Sept, begave vi os atter til Dødningegabet, for 
at fortsætte den Undersøgelse Tiden havde hindret os fra 
at fortsætte Dagen før. Vi fandt nu Sandstenen med 
Feldtspath langt høiere oppe i Landet, imellem 31. S. og 
23. S. i ny Larsker. Prøve 95. Faldet var mod Syd.

I Vellensaaen fandt vi ligeledes Sandsteen. Den viiste sig 
allerede norden for Nexøeveien (Prøve 96) med et Fald 
S. S. O. Syden for samme var dens Fald S. O. (Prøve 97).

') Jens Esmarch, se Forord. S. II.
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Ved Vellensby gaa rds Broe fandt vi Leer mellem Sand- 
steenslag. Her feilede derimod Feldspathen, som fandtes i 
Sandstenen høiere oppe (Prøve 98). Sandsteen ved Vel
lensby. Prøve 99. Ved Vellensby fandtes ogsaa en stor 
Leergrav. (Prøve 100).

Den 27. Sept, var en Regndag, dog begave vi os 
efter en foregaaende Aftale til Hasle, hvor Brønden ved 
Skibsbroen var bleven udtømt. Vi fandt deri Jernsteen, 
2 Lag, med mellemliggende Jernsandsteen.

Den 28de Sept, var en Regndag, som vi tilbragte med 
Arbeider hjemme.

Den 29 Sept begave vi os til Hakke leed, i Vester 
Marie Sogn, hvor der efter Angivelse skulde findes megen 
Glimmer i Graniten, og hvor man skal have arbejdet efter 
Guld. Ikke langt fra Hakkeleed, ved lille Bjerregaard 
fandt vi Granit med storbladet Glimmer 101, og i Graniten 
ligeledes meget hyppigt en krystallinsk Materie med Metal- 
glands, som ved nærmere Undersøgelse, fandtes at være 
Magnetjernsteen, hvori maaske ogsaa er Titan, hvilket vi 
have ladet uafgjort, indtil beieiligere Tid. Prøve 102 
og 103.

Ved Hakkeleed fandt vi samme Mineral i Graniten, 
og det i endnu langt større Krystaller. Vi fandt i samme 
Granit ogsaa Amethyst. Prøve 104.

Vi gennemsøgte nu Blykobberaaen, som vi før havde 
undersøgt fra Mundingen indtil Brohuset, ligeledes fra oven 
og indtil samme Sted. Ved Ringeby-Broe er den saa 
liden, at den endnu ei gjennemskjærer Muldjorden. Men 
ogsaa længere ned, hvor den vorder vandrigere, flyder den 
i en dyb og snæver Dal, i hvis Bakker intet andet op
dages end opskyllet Land, og i hvis Bund kun Geschiebe.

I Nærheden af Risegaarden fandt vi i disse Bakker en 
guul Leer. Prøve 107.

Den 30 September begave vi os til Kleven, en meget 
stor Granitkløft i Clemensker. Denne Kløft staaer vel 
tegnet men ikke benævnt paa Vid. Selsk. Kort, men strækker
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sig i en temmelig Længde fra Sydvest til Nordost, og be
gynder at vorde nogenlunde dyb mellem lille Slitsgaard 
og lille Dammegaard paa den ene Side, og store Splits- 
gaard og store Dammegaard paa den anden. Paa Vejen 
fandt vi kun lidet Nyt, men stræbte at gjøre nogle Be
stemmelser angaaende Grændserne for den Dal, hvori Bly- 
kobberaaen og Baggeaaen flyder. I Nærheden af Ny Kirke 
lagde vi Mærke til alle høitliggende Steder der syntes at 
begrændse den. Disse vare Hasle, Clemenskirken, eller 
maaske den noget lavere liggende Ladegaard, Upperna- 
lund (læs Yppenalund), Uppernegaard og Mølle. Tophjem, 
Lillegaard, Buldergaard, Søndergaard alle i Nyker, og store 
og lille Sursenkegaard i Knudsker. Denne Bestemmelse 
efter løselige Angivelser kan dog ei være stræng nøiagtig. 
Paa vor videre Fremreise til Clemensker fandt vi ikke 
Granit i Dagen før ved store Splitsgaard.

I Dalen Lille Kiev, der støder til store Kiev, fandt vi 
paa en Granitvæg et tyndt Lag af Magnetjernsteen N: 108. 
Maaske var denne blot Afløsningsfladen af en forstyrret 
Gang. Straxefter fandt vi der en Gang med Urgrønsteen 
gennemtrukken med Magnetjernsteen N: 109. Dens Mæg
tighed fandtes 2 Alen, dens Strygende N. N. O. og S. S. V. 
I den ligeoverfor staaende nordostlige Deel af store Kiev 
fandt vi denne Gangs ordentlige Fortsættelse. I en lille 
Gang i Klippen fandt vi skjønne Feldtspathkrystaller.

I den sydvestlige Deel af store Kiev, fra Mundingen 
af lille Kiev regnet fandt vi flere Gange, for det meste 
parallele med den første. Den østligste af disse Prøve in.

Derpaa en anden med Grønsteen indsprængt med en 
metallignende Materie, sølvhvid og af Metalglands og 
Uigjennemsigtighed. Prøve 112. Mægtighed 1 Alen og 
10 Tommer. Ved Prøve for Blæserøret gav dette Mineral 
en afgjørende Svovellugt. Det opløstes ei i Salpetersyre, 
men vel i Kongevand. Svovelbrinte frembragte i denne 
Opløsning et middelbrunt Bundfald. Det som Kongevan
det efterlod uopløst lod sig ei opløse i Ammoniak, i det
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mindste syntes det ei, og Ammoniaken gav intet Bundfald 
med Svovelbrinten. Denne efterladte Materie syntes at 
være Gangarten.

Østen for denne fandtes en Gang paa 7 Tommer, der 
dog kun syntes at være skilt fra den forrige ved en Granit- 
trum, omtrent een Alen, Videre mod Vesten en Gang 
med Steen, hvori det hvide Erts ei fandtes. Omtrent 
25 Skridt videre en anden Gang, hvorpaa fulgte en som 
skar den.

Derpaa kom endnu en Gang uden det hvide Erts, 
parallet med de fleste øvrige. Endtligen een med det 
sølvhvide Erts i kubiske Krystaller. Herved er at mærke, 
at vi let i Optegnelsen have kunnet forbigaae nogle.



ØRSTEDS DAGBOG
PAA REISEN TIL BORNHOLM 1819

Onsdagen den 21 Julii forlode vi Kjøbenhavn og an
kom om Aftenen til Helsingborg.

Torsdagen d 22 Julii besaae vi Høganæs og Kulien. 
Fredagen d 23 Julii reiste vi til Lund.
Løverdagen d 24 beseet Samlingerne i Lund og be

søgt Kalksteensbruddet ved Fogelsang, samt seet Sand
stenen og Skiferne i samme Egn

Søndagen d 25 reist til Andrarum
Mandagen d 26 beseet Andrarums Allunværk, og reist 

over Gladsaxe, hvor Blyerts og Fluszspath i Sandstenen 
besaaes. Om Aftenen naaet Cimbrishamn.

Tirsdag d 27 beseet Kysten ved Cimbrishamn. E.*) 
og F.**) beseet andengang Gladsaxe.

Onsd. d 28. faret over til Bornholm. Landet i Sene
bugten Kl. i. d 29.

Torsdag d 29 reist til Rønne
Fredag d 30 holdt Hviledag.
Lørdag d 31 beseet Egnen om Udløbet af Lilleaa og 

Kysten fra Lilleaa til Arnager, samt forfulgt Kalkstenen 
ved Stampemøllen.

Søndagen d 1 August atter beseet Egnen om Stampe
møllen, især for at foranstalte Boringer efter Steenkul.

Mandag d 2 August foranstaltet Borningerne ved Stampe
møllen begyndt. Esmarch og Forchhammer reiste til Bor- 
ningsstedet. Jeg blev hjemme, deels for Upasselighed, 
deels for at skrive.

*) L. Esmarch. 
••) Forchhammer.
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Tirsdag den 3dîe besøgt det begyndte Borhul. Sat 
Leidefrost til Bogholder derved. Aftalt med Peder Jensen 
i Arnager, at denne opkjører og bevarer for os nogle Læs 
vitrioliske Kul. Opsøgt den rette Alunskifer i Læsaaen. 
Ankom om Aftenen i Nexøe.

Onsdagen den 4de beseet Kobberlaget ved Nexøe og 
der ladet begynde en Oprømning. Paa ny gjennemseet 
Egnen mellem Nexøe Broen ud mod Dueodde. Spiist om 
Aftenen hos Amtmanden.

Torsdagen d. 5te seet Fortsættelsen af Arbejderne ved 
Kobberlaget. Forchhammer blev til Arbeidets videreFremme. 
Esmarch og jeg reiste til Billegravsgaarden, hvor Alun- 
skiveren viiser sig i stor Overflødighed. Derfra tog vi til 
Læsaaen, for at see den der udbrudte Alunskifer. Tog 
Natteherberg hos Jesper Peter Munck.

Fredagen d 6. overværet Begyndelsen af Alunskiferens 
Brænding, hvis fortsættelse overdroges Lieutenant Dam. 
Beseet den ved Massegrav optagne Vitriolkul. Taget Bor- 
ningen ved Stampeaaen i Øiesyn.

Løverdagen d. 7. var Esmarch og jeg i Rønne, hvor 
vi Aftenen forud vare ankomne. Vi undersøgte nogle Mine
ralier nærmere.

Søndagen d. 8 var Esmarch og jeg atter ved Alun
skiferen, og reiste om Eftermiddagen til Nexøe.

Mandagen d. 9 besøgt Svaneke, hvor Forchhammer 
atter var med. Om Formiddagen besaaes Kridals Brønd *) 
og Havnen, om Eftermiddagen Lista Fiskerleie.

Tirsdagen d. 10. gjennemvandrede vi Vasaaaen og 
Gyldenaaen.

Onsdagen d 11. beseet Arbeiderne ved Kobberertsen, 
og sat Lieut. Dam til at paaagte Fortsættelsen. Vendt 
tilbage til Rønne.

Torsdag d. 12. opholdt os i Rønne.
Fredag d. 13. reist til Duegaarden for at begynde

*) Ørsted & Esmarch. Reise 1818, K. 1819. S. 94.
2
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Alunskiferens Udludning. Sat Fyrværker Grønlund til at 
arbeide paa Blygangen ved Spildegaarden.

Løverdagen d, 14. fortsat Udludningen.
Søndagen d. 15. indkogt Alunluden.
Mandagen d 16 beseet Blygangen og reist til Rønne-
Tirsdagen d 17 I undersøgt Mineralier og dreven Alun- 

og Onsdagen d 18 J rensning i Rønne.
Torsdagen d. 19 sluttet Borning ved Stampemøllen, 

været ved Blygangen ved Spildegaard, reist til Nexøe.
Fredagen d. 20 paadrevet arbeidets Fortsættelse ved 

Kobberlaget. Reist over Svaneke til Tornegaarden ved 
Bobbeaaen.

Løverdagen 21 Formiddag beseet Bobbeaaen. Efter
middag beseet en Deel af Kobbeaaen.

Søndag d. 22 beseet et Grønsteen indlag ved Udløbet 
af Klovaaen. Gjennemseet Kysten fra Gaasebækken forbi 
Gudhjem til Melstad.

Mandagen d 23 gaaet til Vands fra Tornegaarden til 
Helligdommen, beseet Dynddalen, og taget til Køllergaar- 
den, beseet noget af Stammershald.

Tirsdagen d 24 beseet Tegnaaen og Kysten fra Tegn 
til Allinge, beseet Urbjerget ved Brogaarden, Haldegaarden, 
Olskirke o. s. v.

Onsdagen d 25 beseet Kysten fra Stammershald til 
Helligdommen. Atter reist til Tornegaarden.

Torsdagen d. 26 beseet Kiev- eller Kjelseaaen, besøgt 
Randkleven, været i Svaneke, om Aftenen i Nexøe.

Fredagen d. 27 seet Arbeidernes Fortsættelse ved 
Kobberlaget, Alunens Udludning ved Billegrav, Blygangen 
ved Spildegaarden, om Aftenen i Rønne.

Løverdagen d 28 og Søndagen d. 29 anstillet Forsøg 
i Rønne, blandt andet med Tangaskens Benyttelse.

— Side 5—20 mangle — 
havde her Ledighed til at gjentage den Bemærkning at 
Overgangssandstenen ligger fast paa Kysten mellem Gaase
bækken og Gudhjem. I Gneusen fandt vi ogsaa her Grøn-
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steen med Colophonit. Uden for Gudhjem fandt vi en 
Gang, Str. ONO og VSV, med Grønsten og en sær Art 
af Kalkspath, som nærmere skal prøves. Tæt ved fandtes 
endnu en anden Gang, af næsten samme Strygende.

Den 23 reiste vi til Vands fra Gaasebækken til Hellig
dommen. Vi vare nær nok ved Kysten for at bemærke 
Stenens Eensformighed. Henimod Helligdommen begyndte 
Gneusen at vise sig med mærkelige seuleagtige Afson
dringer, saa at den danner en Mængde af større og min
dre Taarne. Vi stege ud ved Helligdommen, og besaae 
Klippen, uden deri ellers at finde noget Udmærket.

Fra Helligdommen kjørte vi til Dynddale, hvor vi be
saae Dalen ved Broen, uden at finde noget Mærkeligt, 
hvori vi ogsaa hindredes ved den stærke Skowæxt, som 
deri findes.

Dalen er meest udmærket ved sine steile Klippe
vægge, der i Forening med Skoven i og om Dalen danner 
malerisk skjønne Partier. Vi ankom om Eftermiddagen til 
Kollergaarden, og fik Ledighed til inden Dagens Ende at 
besee Kysten fra Stammershald til Teign.

Nær ved Stammershald fandt vi en Grønsteen, der ved 
sine Porer, der til Deels vare fyldte med Kalkspath, viiste 
sig som Mandelsteen. Prøve I. Videre mod Nord Grøn
steen med røde Feldtspathaarer. Prøve K.

Paa Vandringen fra Stammershald til Teign fandt vi 
paa adskillige Steder Grønstenen og Gneusen saaledes 
sammenblandede, at man ikke kunde tvivle om at de maa 
være dannede paa samme Tid.

Ved første Øjekast syntes Gneusen og Grønstenen 
Saaledes fordeelt, at man maatte være uvis om Gneusen 
dannede Gang i en stor Grønsteenmasse, eller Grønsteenen 
Gange i Gneusen; men ved nærmere Betragtning viiste 
sig at begge paa det inderligste vare forvoxne med hin
anden, og denne Forvikling fandt ikke blot Sted i store 
Afdelninger, men gik saa vidt, at vi kunde medtage Prøver, 
der viste denne Forekomst.

21
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Ved Teign fandt vi især Prøver paa denne Delenes 
Forvikling. Efter alt dette er det da ubestrideligt at denne 
Grønsteen er jevnaldrende med Gneusen, og altsaa er Ur- 
grønsten.

Ved Listad forekommer Grønstenen ligeledes paa saare 
forviklet Maade mellem Gneusen, saa at man ikke har let 
at giøre sig Rede for dens Forhold til Urbjerget. Her 
synes Nøglen at findes.

Mærkværdigt nok er det at man i samme Strækninger 
hvor saa mange Iagttagelser viser Grønstenens Samtidig
hed med Gneusen ogsaa træffer saa mange Grønsteen- 
gange. Naar man seer, hvorledes Beliggenheden af en 
Deel af de Grønsteenmasser, der ustridigen ere samtidige 
med Gneusen, have en Beliggenhed der ligner Gangenes, saa 
fristes man til at troe, at Gangene selv ere samtidige med 
Gneusen. Vel er Grønstenen i Gangene i det Hele taget 
meere fiinkornet end i Indlågene, men dette forklares let 
deraf, at større Masser afsætte større Krystaller end smaa. 
Dog finder man ofte i de meest storkornede Grønsteen- 
indlag Afvexlinger hvori en Grønsteen forekommer, der 
er ligesaa finkornet som den fineste i Gangene.

Som en mærkværdig Egenhed ved Grønsteengangene 
kan endnu anføres at de næsten ere ganske lodrette, at 
de intet Sahlband haver, at deres Strygende næsten altid 
er fra NO eller NNO til SO eller SSO. Det synes tyde
ligt at Bjerget ei overalt har samme Fald; mon ikke det 
vi holdt for Gange kunde være virkelige Lag i Gneusen?

Endnu meer: Gneusen har naturlige Kløvninger, kunne 
disse ikke antyde en Krystallisation i det Store, eller dog 
et Analogon deraf? Kunde Grønstenen da ikke i samme 
Betydning være mellemliggende Krystaller?

Af Grønstenen toge vi mange Prøver. Ved Teign 
fandt vi Grønsteen der syntes at have en stor Vægtfylde. 
Den betegnedes Q. Dens Vægtfylde fandtes dog siden 
ikkun at være 2.9 eller lidt derover men ei endnu 3.



BREV
fra O. Hoffmann, Rønne, d. 6. April 1820 

til Professor H. C. Ørsted.

Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse, med ven
skabelig Underretning om hvad vi tør forvente os, af Deres 
mineralogiske Undersøgelser her paa vor lille Øe — og 
Deres Bestræbelser for Industriens Fremme paa Bornholm, 
har meget glædet mig, og er jeg Dem derfor særdeles for
bunden. Hr. Professoren, og de andre høitærede Herrer, 
der med Dem arbeide til samme Maal, kan sikkert, saa- 
vidt min Stilling og Evner tillade, giøre Regning paa min 
Medvirken og skal jeg ret have Dem anmodet om, hvor 
og naar De troer jeg kan fremme Deres paabegyndte, 
vist frugtbringende Arbeider, frit at henvende Dem til mig.

Paa Forlangende af Defensionscommissionen, til For
brug for Trekronesbatterie, har jeg ladet brænde, paa den 
simpleste Maade, nogle faa Tønder Cement, som nu er 
under Pulverisering og skal snarest oversendes Capitain 
Paludan, for dermed at giøre Prøve. Falder denne Prøve 
heldig ud, vil vi sikkert baade til Fordeel for Landet og 
Forbrugerne, kunde levere et betydeligt Parti deraf og vil 
Hr Professoren da tilgive, at jeg nærmere underrettes herom 
og udbedes Deres videnskabelige Veiledning, hvad Bræn
dingen og Pulvericeringen i det Store angaaer.

Min paabegyndte simple Kampesteensfugning, troer jeg 
vil fremmes. Vi har arbeidet hele Vinteren og flere Tu
sinde Rigsbankdaler er i det forløbne Aar udbetalt til 
Arbeiderne.

Mineralsamlingen har meget intresseret mig og mange 
andre. Ved at ordne den, fandtes flere forskiellige Steen, 
med et og samme N°, saasom N° 5, Biergcrystal, sexsidig
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i Kalkspath paa sort haard Mergel fra Ølaaen — N° 5 
Granit med Flusspath fra Svaneke. N° 7 Qvartschrystal paa 
tæt almindelig Qvarts fra Bobbeaaen. N° 7 Gneusagtig 
Qvarts fra Tein etc. etc. Ukyndig i Mineralogien maa jeg 
oprigtig tilstaae, ei at kunne forklare mig dette og da 
Spørgsmaalet : hvorfor have disse syneladende forskiellige 
Mineralier et og samme N°? vist ofte vil giøres mig, skal 
jeg dog ved Leilighed bede om en liden Oplysning.

Med udmærket Høiagtelse
Deres hengivne

Rønne den 6te April 1820. O. HOFFMANN*).

Velbaarne

Hr. Professor H. C. ØRSTED.
Ridder af Danne brogen.

[Udskrift] Til Velbaarne

Hr. Professor H. C. ØRSTED
Ridder af Dannebrogen.

boende tæt ved Petri Kirke
paa Nørre Gade i Kiøbenhavn.

') Oberst Hoffmann blev i 1814 Øens Kommandant.



H. C. ØRSTEDS FORELÆSNING.
OM BORNHOLMS STEENKUL OG JERNSTEEN

(EFTER ET OPBEVARET COLLEGIE.)

Nogle Resultater af Professor Ørsteds og Justiceraad 
Esmarks Undersøgelser over Bornholm. Uddraget af een 
af den første holden Forelæsning.

Meddeelt ved een af hans Tilhørere.

Den mineralogiske (orygtognostiske) Undersøgelse af 
et Land maa stedse være ledsaget af den geognostiske, 
det er af Undersøgelsen om, til hvilken af Jord
klodens store Udviklingsperioder Landets Frem
bringelse maa henføres*). Denne sidste Bestemmelse 
maatte endog, om det var muligt, gaae forud for hiin, thi 
naar den er udfundet, kan Sammenligningen med de Dele 
af lorden, som vides at høre til samme Periode, allerede 
tildeels lære, hvad man har at søge, eller i det Mindste 
afgiøre, hvad man aldeles ikke har at vente.

Betragtet i geognostisk Henseende bestaaer Øen Born
holm af tre Dele.

Den første af disse, der tillige er den største, strækker 
sig langs med hele den nordostlige Kyst og derfra dybt 
ind i Landet, saa at dens Grændselinie, fra den nordlige 
Pynt indtil Kaasby, falder sammen med Kysten, men der- 
paa fjerner sig noget derfra, idet den løber mod Syd til 
omtrent en halv Miil forbi Knudsker, og derfra med syd
ostlig Retning til Stranden i Nærheden af Frederiks Steen-

•) NB. De Ord, som ere understregne, maatte trykkes med større 
Stiil. [Tilhørerens egen Bemærkning, han har altsaa forudseet en Offent
liggørelse I]
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brud. Dette Stykke af Landet er en Klippe af Granit 
eller maaske Gneus, der kommer meget nær til Granit, 
altsaa Urbjerg, som man ogsaa stedse har anseet den 
for at være. Den maa betragtes som Toppen af en langt 
større Fjeldmasse, der vidt omkring udgjør den Grund, 
hvorpaa siden have leiret sig nyere Lag, der danne de øvrige 
Dele af Øen og Bunden af det Hav, hvori denne ligger.

Eet Sted endnu, udenfor den betegnede Grændse, 
hæver den sig op over disse nyere Frembringelser og 
danner den Forhøining, hvorpaa Aakirkeby ligger. Paa 
de Steder, hvor denne store Klippe kan undersøges paa 
Bornholm, viser den sig hyppigen indsprængt med frem
mede Mineralier og giennemskaaret af Gange med eller 
uden Metaller. Bornholms Urbjerg indeholder en stor 
Mængde Grønsteensgange med Magnetjernsteen, endvidere 
en Gang med noget Jernerts, hvori tillige indeholdes 
Bruunsteen, og een Gang med Molybdæn, et Metal 
der ligesom Bruunstenen er mindre bekjendt i det daglige 
Liv; intet af disse to synes før at være fundet paa Born
holm. Dens vigtigste Rigdom er dog maaske et Indlag: 
Leie (Lager) med Kobbererts, som findes Nord for Frede
riks Steenbrud nær ved Havet.

Den anden Hoveddeel, Strækningen mellem Urbjergets 
sydvestlige Grændse og Øens sydvestlige Kyst maa tvært
imod alle tidligere Mejiinger om den, antages for at være 
Overgangsbjerg og kan derfor ligesaa lidt som den 
forrige indeholde Steenkul. Disse ere vel flere Gange 
bievne søgte her, men kun i den stedse hidtil antagne 
Forudsætning, at denne Deel af Landet var Fløtsbjerge. 
Alle tidligere geognostiske Bestemmelser af Bornholm ere 
nemlig gjorte, førend Norden blev gjennemreist af Haus
mann*) (i 1806—07) og v. Buch**) (1806—08), to Lærde

•) I. F. L. Hausmann (1782—1859): Reise durch Skandinavien. 
I—V. Göttingen. 1811 —18.

••) L. v. Buch (1774—1852): Reise durch Norwegen u. Lappland. 
I—II. Berlin. 1810.
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der ved deres Reiser og Undersøgelser have givet Oplys
ninger om Sverrigs og Norges Bjergstrækninger, som ei 
kunde andet end være Ledetraade til den rigtige Bedøm
melse af Bornholm, der, i geognostisk Henseende, natur
ligvis maa betragtes som en Fortsættelse af det lige over
for liggende Sverrig. Hine Lærde have beviist, at der i 
hele den skandinaviske Halvøe ikke findes noget Fløts- 
bjerg, uden de skaanske Kulfløtser; til dens Overgangs
bjerge maa derimod regnes Egnen ved Cimbrishamn og 
Andrarum, hvorved den her omtalte Deel af Bornholm har 
den mest træffende Liighed.

Kun en leeragtig Steen af løggrøn Farve findes paa 
Bornholm, uden at nogen lignende forekommer i Sverrig; 
forresten ligger paa begge Steder nærmest Urbjerget en 
Sandsteen og længere fra samme en Leerskiver der i den 
Egn som gjennemstrømmes af Læsaaen og Ølaaen, er 
gaaet over til Allunskiver, hvilken stemmer ganske over
ens med den, som Hausmann beskriver ved Andrarum; 
den har nemlig paa begge Steder samme udvortes Kjende- 
tegn, og indeholder, saavel her som hisset, de samme Ind
lag af graa og sort Kalksten (Anthrakolit, hvoraf Hr. Ju- 
stitsraad Esmarch har ladet forfærdige nogle smaa Vaser 
af et meget smukt Udseende), de samme Nyrer af Svovel- 
kies med samme Form og Anordning i Hovedsteenartens 
Lag og de samme Forsteninger. Ved Cimbrishamn findes 
Gange med Blyglands, men en lignende er nu ogsaa fun
det ved Spildegaarden N. V. for Aakirkeby. Efter saa 
mange Overeensstemmelser kan det vel ikke længere nægtes 
at denne Deel af Bornholm, ligesaavel som hin Egn af 
Sverrig, maa være Overgangsbjerg.

Den tredie Hoveddeel indbefatter det Øvrige af Lan
det, nemlig et lille Stykke af Sydvestkysten tilligemed den 
smalle Strimmel af Vestkysten mellem Urbjerget og Havet. 
Her især i Strækningen mellem Arnager og Hasle, findes 
Bornholms egentlige Rigdom af Kul og Jernsteen. Denne 
Deel af Øen har man hidindtil holdt for at være opskyllet
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Land, og saalænge man troede sig sikker i denne For
modning, kunde kun Ukyndighed nære den Forventning, 
her at finde de egentlige Steenkul, thi disse findes kun i 
Fløtser; men heldigvis for Bornholm kan der ikke være 
Tvivl om at netop denne Deel deraf er Fløtsbjerg.

Overfladen er her overalt bedækket med løs Sand, 
som nærmest ved Strandbredden er Flyvesand, umiddel
bar under denne ligger Jernsteenen i afvexlende Lag med 
en af Jern gjennemtrængt Sandsteen. Under disse Lag 
findes Sandsteen, der paa mange Steder er bleven for
styrret ved senere Naturforandringer; derved ere Jern- 
steenslagene paa mange Steder sønderbrudte, eller komne 
ud af deres naturlige Retning. Dette har uden Tvivl givet 
Anledning til, at man ei har værdiget disse Fløtser den 
behørige Opmærksomhed, men ved nøiere Undersøgelse 
kan deres regelmæssige Oprindelse ikke miskjendes. For
modentlig har den Flyvesand, der næsten overalt dækker 
Jernsteenslaget foranlediget at man holdt det Hele for op
skyllet Land. Da Steenkullene nu forekommer under Jern
steenen saa kan man ei tvivle om, at deres Dannelse jo 
tilhører Fløtstiden; men endydermere taler herfor Steenkul- 
lenes eget Forekommende, og dette viser tillige at den 
tilhører den ældre Fløtstid, hvori de egentlige Steenkul 
forekomme.

Bruunkullene forekomme nemlig sædvanligen i et en
kelt, desto mægtigere Lag, stundom ogsaa i to eller tre, 
men aldrig i større Antal. Steenkullene paa Bornholm 
forekomme derimod i mange paa hinanden følgende Lag. 
Eet Sted beløber disses Antal sig til elleve.

Den Omstændighed, at Steenkullene paa Bornholm 
forekomme mellem Sand og Leer, kunde vel friste til at 
antage deres Omgivelse for opskyllet Land, men naar man 
tillige overveier, at man ogsaa der har fundet Steenkullag 
mellem fast Sandsteen, og over en af Steenkulsfløtserne 
Skiverleer, saa kan man ikke tvivle om, at jo Sandet,
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hvorimellem de andre Steenkullag ligge, maa ansees for 
opløst Sandsteen, og Leeren som opløst Skiverleer.

De Steenkul, som nu brydes paa Bornholm, tages ei 
paa saadanne Steder; hvor de kunne ventes af synderlig 
Godhed; man har, som sagt, kun søgt dem, hvor de 
fandtes nær Jordens Overflade i løs Jord og vare altsaa 
mindre besværlige at bryde, fordi der ikke anvendes noget 
Maskineri ei engang Hestekraft derpaa, men hele Arbeidet 
udføres med Menneskehænder; og dog ere disse Kul ret brug
bare; men upaatvivleligen vilde man ved fortsat Arbeide, 
komme paa Spor efter Kul, som vare langt bedre end de 
nærværende, og, som maaske tilsidst vilde give de bedste 
engelske kun lidt efter.

Ved de Borninger, som i de sidste to Aar ere fore
tagne af Engellænderen Coultard, fandtes, omtrent 3000 Favne 
Syden for Rønne, et Lag hvis Kul vare fortrinlig gode, 
men dette Lag blev fundet i en Dybde af 21 Favne.

Om man imidlertid hverken skulde finde flere, eller 
bedre Steenkul paa Bornholm, end de som allerede vides 
at være der, saa fortjente allerede disse, at de ikke ble ve 
forsømte. De vilde sikkert udgjøre en sand Rigdomkilde, 
dersom de bleve bearbeidede under kyndige og erfarne 
Mænds Opsyn efter en omfattende veloverlagt Plan, og 
med Anvendelse af de bedste Hjelpemidler.

Vel er det bekjendt, at intet af alt dette savnes ved 
de Kulbrydninger, som foretages i Skaane under Grev 
Ruths Bestyrelse, og at de dog have været uheldige for 
Deeltagerne, men her have heller ikke Omstændigheder 
været saaledes som paa Bornholm. I Skaane arbeidede 
man paa to eller tre Kullag, af særdeles ringe Mægtighed 
(paa 7 til 9 Tom) under betydeligt Vandtilløb.

Coultards Boringer synes at bevise at Vandtilløbet 
paa Bornholm ikke vil blive saa stort, og Steenkullenes 
Mængde staar i intet Forhold til den, som blev forefundet 
i Skaane; ved Clausemølleaaen findes to store Kulfløtser, 
den ene bestaar af 9 Lag hvoraf et har en Mægtighed
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af 3 Fod og 3 T., og et af 2 F og 6 T.; den anden 
indeholder 8 Lag, hvoraf eet har 10 Fods Mægtighed og 
et andet 5 Fods. Ved Leuka Fiskerleie findes 9 Lag af 
meget gode Kul hvoraf det nederste har Skiverleer til 
Tag; ved Pytehuset findes 10 Lag; foruden disse, findes 
paa flere Steder (som ved Rønne, Onsbæk, Knorreborg 
Korsodde) to, tre eller fire Lag tilsammen af forskjellig 
Mægtighed.

En saa overordentlig Masse af Brændmaterial maa 
være dobbelt vigtig paa et Land som Bornholm, hvor en 
stor Mængde deraf vilde finde Anvendelse og blive uund
værlig, dersom alle de Kilder til Erhverv bleve fuldkom
men benyttede, hvortil det, ifølge sine Naturrigdomme, 
indeholder Anledningen. Saaledes findes nær Homands- 
dalen ved Havet et stort Bruunkullag, der forresten ikke 
er tjenligt som Brændmaterial, men derimod rigt paa 
Svovelkies, saa at der her kunde anlægges et Vitriol
syderi. Allunskiveren ved Læsaaen maatte, ligesaavel 
som den ved Andrarum, kunne sysselsætte et Allunværk. 
Forskjellige Slags Leer, indtil den mest ildfaste Porcel- 
lainsjord findes paa Øen, og anvendes som bekjendt for 
en stor Deel. Den store Mængde Søtang, som forekom
mer paa Kysterne, indeholder det saakaldte Glaubersalt, 
hvoraf man kan tilberede Natron eller Soda, der saavel 
kan anvendes paa flere Maader (f. Ex. Sæbesyderier o. s. v.), 
som ogsaa her kunde give Anledning til Anlæget af Glas
hytter paa Bornholm; thi Glasset kan, som man veed, 
sammensmeltes af Natron og Kiseljord (Sand).

Endelig komme vi til at tale nærmere om Bornholms 
Jernsteen, der, mere end alt andet, maatte vække det 
Ønske, at see Arbeidet med Kullene i god Gang. Den 
udbreder sig over en Strækning langs med Kysten af 
2x/2 Miil, i Lag af forskjellig Mægtighed, hyppigen fiint 
indsprængt med Kul og undertiden med Forsteninger 
eller Aftryk af nogle Skaldyr. Ved kemisk Undersøgelse 
fandtes denne Jernsten i sine Bestanddele at stemme over-
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ens med et Fossil, som kaldes Spathjernsteen og som er 
bekjendt, for at give fortreffeligt Jern, tjenligt til Staal; 
dette maa opvække den Forventning, ogsaa i den born
holmske at finde godt Jern, saa meget mere som denne 
tillige blev fundet, hverken at indeholde Svovel eller Phos
phor, hvilket ellers vilde forringe Jernets Værd, og gjøre 
det, som det hedder enten koldskjørt eller rødskjørt.

Ved en chemisk Analyse forflygtigedes ved den blotte 
Glødningshede af ioo Dele Jernsteen omtrent 29 Dele, af 
de overblevne 71 Dele vare 37 metallisk Jern. Smeltnings
forsøg, anstillet i det Smaae, have vist, at Stenkullene, 
blot saaledes som de nu findes paa Øen, ere mere end 
gode nok for at udbringe Jernet af den uberegnelig store 
Mængde af Jernsteen, som bedækker den; thi naturligvis 
kan det samme Brændmaterial frembringe en endnu langt 
høiere Hedegrad i det Store end i det Smaae. At man, 
med saa maadelige Kul, formaaer at udsmelte Jernet af 
Bornholms Jernsteen, beroer paa dennes udmærkede Let- 
smeltelighed, hvori den, ligesom i sine Bestanddele, kom
mer overeens med den, som ledsager Steenkullene i Cole- 
brookdale i Engelland.
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[E. Pontoppidan] : Danmarks og Norges oeconomiske Magazin. V. Bd. 
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E. Pontoppidan : Danske Atlas I. S. 430 f. Text og Tavler efter A. Birch : 
s. 453 f- 1763-
do.: do. III S. 164 f efter I. C. Urne. 1767. VI. S. 439. 1774. 
do.: Die Naturhistorie in Dänemark. 1765. S. 46.

De Tilly: Om Steenkuls Nytte (Paris. 1758), oversat med Anmerkninger 
for de Bornholmske Steenkuls Skyld af C hr. Martfelt. K. 1770.

H. Blichfeldt og C. Martfelt: Beretning om Steenkul paa Bornholm. 
K. 1770. (Fortryk af) Landhusholdnings Selskabs Skrifter. I. S. 455. 
1776.

E. Fleischer: Naturhistorie IV. S. 1029. 1791. V. S. 595. 1792.
A. Hofgaard: Cementstenen paa Bornholm. »Minerva« 1793. IV. 137. 
O. A. Borreb Y und C. Küster : Mineralogische Beschreibung von Born

holm. Sehr. d. Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin. Bd. 11. 
Hft. I. 1793.

Fr. Thaarup: Veiledning til det danske Monarchies Statistik. 2. Udg. 
1794. S. 28—34. 37.

— Smaa Bidrag til Bornholms Statistik. 1806—10.



3i

Fr. Thaarup: Kort Oversigt over Bornholms Amt. 1810.
— Udførlig Veiledning til det danske Monarchies Statistik. I. 1812. 

S. i—21.
C. G. Rafn: De vigtigste bornholmske Leerarter. Bibi. f. Physik &c. 

Bd. 14. 1798.
P. C. Abildgaard og L. Manthey : Chemisk Undersøgelse af de Born

holmske og Færøiske Kul. . Bibi. f. Physik &e. Bd. 15. 1799.
I. G. L. Manthey og G. Wad : Om den bornholmske Cement. Skandinav. 

Museum. 1803. I. 315.
P. N. Skovgaard : Beskrivelse over Bornholm. I. 1804. (Denne Bog 

blev confiskeret og Forf. fik 14 Dages Arrest).
Gr. Wad: Om Stenkullenes Forekommende. Skandinav. Museum. 1807. 

II. S. 421.
O. I. Rawert og G. Garlieb : Bornholm beskreven paa en Reise i Aaret 

1815. K. 1819. (Rawerts Fader: I. H. R. var i 1805 med Berg- 
candidat P. S teens trup paa Bornholm for at undersøge Frederiks 
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INDHOLD.
S. I Forord.
- i H. C. Ørsted: Dagbog paa Reisen 13 Sept.—30 Sept. 1818.
- 16 — — — - — 21 Juli—29 Aug. 1819.
- 19 — — — - — 23 Sept. [?] 1819.
- 21 O. Hoffmann: Brev til H. C. Ørsted 6 April 1820.
- 23 X: Collegie til en Forelæsning af H. C. Ørsted, om den første

Reise.

30 Fortegnelse over ældre Literatur om Bornholm.






