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K. Pii.

Formanden gleeder sig i sin beretning over, at klubben kerer stabilt, savel hvad med

lemstal som ekonomi angar, og det heenger sa igen sammen med, at der rna veere
gennemgaende tilfredshed med, hvad vi har at byde pa af foredrag, ture og det almin
delige samveer omkring vores interesse. Herfor fik turudvalg, veerkstedsledere og
kasserer en fortjent tak for deres indsats for aIle medlemmer, og naturligvis kunne

forman den kun slutte beretningen med at enske, at det matte fortseette pa denne gode
made.

Regnskabet viste et lille peent overskud, og kontingentet kunne derfor vedtages at
veere 100 kr. og 150 kr. for henholdsvis enlige og par ogsa i 1997.

ABe der var pa valg, var villige til at modtage genvalg, og sadan blev det sa ogsa!
Der var indkommet to forslag, som begge blev vedtaget efter nogen dreftelse frem og

tilbage om enkeltheder, men de kom til at fastsla:

I Nar der pa ture keres i privatbiler, regnes med en km-pris pa 2 kr. pro kert
kilometer, og belebet deles mellem aIle, der kerer med i bilen.

II Hvert ar, og ferste gang i 1997, afseettes pa budgettet et beleb pi f.eks. 2 -
3000 kr. (afheengigt af klubbens ekonomiske situation) til tilskud til seerlige

formal som f.eks. guides, evt. busleje, evt. andet.' men ikke til personlige
udgifter pa ture og rejser.

Tilskud skal i hvert enkelt tilfselde sages hos bestyrelsen med preecis oplys

ning om, hvad pengene skal bruges til. Da regnskab og budget 96 allerede
var vedtager.: rna bestyrelsen i in se, om evt. ansegning om tilskud kan iI1l0-
dekommes ud fra den forhandenveerende akonomi.

Under eventuelt behandledes spergsmalet: Hvordan fejrer vi klubbens 25 ar
november 1997? - Man ser ud til at kunne teenke sig tre ting:

Udstilling - Og her viI J. Borup, Seren Bo, Henrik, I. Schnetler og Inger CI.

godt tage et nap og f.eks. bede Jon S. og Hanne Sennichsen ga
med i udvalget.

Fest Annie B., Rigmor K. og Grethe N. var villige til at gore en indsats
Jubilreums-STENHUGGEREN i sept. 97

Peter K.A. og Seren Bo ville give redakteren en god hand.

AIle tre er forelebige udvalg for i hvert fald at fa taget hul pa opgaveme; men der er

givetvis plads til og brug for, hvis flere kunne teenke sig at veere med i at forberede
markeringen af de 25 ar i Jysk Stenklub.

Generalforsamling i Jysk Stenklub den 9. marts 96.
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Busnr. 11-12-53gir lige Iideren

• Arbejdendestande: Rav/Sten - slibning
& Selvarbejde

• Entre: Voksne 25 kr. Bern (7-15 ar) 5 kr.
Under 7 fjr gratis.

• Narmere oplysninger :
Jytte Hillersborg 8644 51 98
Hanne Sennichsen 8693 71 13

• Arranger: Jyske Stensamlere.

Salg - Bytte - Keb
Mineraler- Fossiler- Smykker

• Udstilling af private samlinger

STENMESSE
Vejlby-Risskov Hallen, Risskov, Arhus

20. og 21. April 1996, kl. 10-17

Henvendelse: Bente Nielsen tlf. 86 19 96 87.

C. Walker and D. Ward:
"FOSSILS"

(Eyewitness Handbooks,
1992): 150 kr.

"BRITISH PALAEOZOIC FOSSILS"
(British Museum, 1975): 100 kr.

Neesten ubrugte boger billigt til salg:

Pa fossilgruppens vegne

Grethe Rasmussen.

Det er med vemod, vi erfarer, at Ella Nielsen, Hans Broges Bakker, vor kammerat

fra fossilgruppen, ikke mere er blandt os.

Ella blev bisat i januar efter kort tids sygdom.
Vi vii savne Ella som den gode kammerat, hun var, og som gjorde et

godt arbejde i klubben.

Et dodfald:

Vi haber, I vii fa gleede af medlemskabet og megen god stensnak med andre

medlemmer til mederne og pa ekskursioneme.

Tefera Brook, Arhus

Jytte Momme, Viby 1.

Svend Erik Meller, Norsminde

Grethe Geraa, Risskov

Gitte Bruun Jergensen, Grena

Georg Stenstrup, Fur

Nye Medlemmer:
Vi byder velkommen i klubben til felgende nye medlemmer:
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Haber pa god opbakning til turen, nu skulle der vere god tid til at planleegge
ferien, ink!. tur til Fakse etc. Nrermere oplysninger fas. ved at ringe til Dolly pa tlf.
86143461 eller til Rigmor pa tlf. 86969557. Bedst aften.
Seneste tilrnzelding er den 15-6 .96. Oet er sidste frist for evt. eendringer af
overnatninger.

Turudvalget arrangere en tur til Fakse kalkbrud og Steyns klint, med ovematning pa
Fakse yandrebjem, hvor der er bookede sleep inn. (2 rum til 6 personer og 1 rum til
8 personer) Oet store rum har gennemgang til de andre. Oer er opholdsrum, kekken,
bad og toilet. Sleep inn fmdes pa en skole under vandrehjemmet, ca. 200-300 m. fra
dette.

Oer vil blive lejlighed til at besege museet, for at danne sig et indtryk af, hvad
der kan fmdes i bruddet, men der bliver en guide til at vise os rundt og finde de gode
steder. Oet bliver Hans Henrik Meyer, fra stenklubben iNeestved, som jeg har talt
med. Hans Henrik Meyer mener, at der nok er nogle af medlemmeme, fra Nastved,
som geme vil vzere med, bade lerdag og sendag.

Om sendagen gar turen til Stevns, hvor vi tager et kik ned til Holtug. Oer fmdes
mange gode fossiler, et sted hvor man er sikker pa at fa noget med hjem.

Der keres i lejede minibusser.t vi er selv chaufforer) med afgang fra Arhus
musikhus fredag 0.30-8 kl. 7.15, preecis da baden sejJer kl. 8.05. Hjemrejsen bliver
fra Kalundborg kl. 20.10 om sondagen, sa skulle vi veere i Arhus ca. 23.30, men her
om neermere inden afrejse. Prisen pa turen bliver ca. 600-700 kr. pr. person, for
ovematning, leje af busser, overfart og 2 gange varm mad! den evrige forplejning
serger vi selv for som vi pJejer, eller man kan spise pa vandrehjemmet. Husk at
bestille ved ankomsten.
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"

Bjergkaeder dannes ,ved sarnrnensted
Nar to skorpeplader kolliderer,

i kreller brudstykker op 09
! danner bjergenes tinder
,

Bjerge Jean i1cJce blive ret meget he
jere end Himalayas tinder pd cirka
9000 meier. Ndr bjergene bliver for
hsje og dermed for tunge, synlcerde
ned i jordens blede kappe.

Illustreret Yidenskab

Samtidig pavirkes bjergene af den konstante erosion. Frostspnengninger, vindslibning
med iskrystaller og rindende vand er effektive redskaber, nAr verdens bjergkeeder
skal holdes nede.

Verdens ~ste bjerge er alle omkring 9 kilometer heie. Mount Everest, der har den
absolutte rekord med sine 8,8 kilometer, bliver teet fulgt af bjerget K2 pA 8,6
kilometer. Og meget tyder pa, at den magiske gnense for bjerges hejde ligger lige
her omkring
Bjergene dannes, nAr store flager af Jordens skorpe, de sakaldte kontinentalplader,

steder sammen.
Plademe beveeger sig hele tiden, og kollisioneme kan ske med sa stor kraft, at
plademe kreller op, som nar to biler steder sammen for fuld fart. Brudstykkeme, der
dannes ved sammenstedet, dynges oven pa hinanden og skaber bjergkeedernestinder.
Men selv om kontinen~lpiademe bliver ved at stede mod hinanden, vokser bjergene
sig ikke hejere og hejere. Under de to skorpeplader ligger nemlig Jordens varme,
elastiske kappe, og den seetteren stopper for bjergenes ubegreensedeveekst.
Jo heiere bjerget bliver, jo tungere er det, og til sidst vii tyngdekraften trsekke sa
kraftigt i bjerget, at det synker ned i den blade kappe.

Kan bjerge blive ved at vokse sig hejere og hejere? Eller findes der en maksimal
grsense?

Er der en greense for bjerges hojde?
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Illustreret Videnskab nr. 9/95

1.Jordskeelv
skaber seismiske
belger, som
beveeqer sig
gennem Jorden

3. Kernen rna v~re
rneget hard og robust.
Det betyder, at
jern-atornerne rna
veereorganiseret i en
sekskantet struktur

Jordens indre er en
,gigantisk jernkrystal

Jordens kerne far ny form.
Geologi
Jordens indre keme er muligvis opbygget pa en helt anden made, end geologeme
hidtil nar regnet med. Amerikanske geofysikere har nu lanceret en teori, hvor den
indre faste keme er en gigantisk jernkrystal, der er presset helt sammen.
Hovedparten af vores viden om den faste keme stammer fra seismiske studier af,
hvordan trykbelger forplantes gemmen Jordens indre. Her' riar forskeme kunnet
iagttage, at belger, der beveeger sig nord-syd, er hurtigere end belger i retningen est
vest. For at dette kan forklares, rna kemens jem have en serlig struktur.
I almindeligt jem sidder atomeme pakket ved siden af hinanden i firkantede
teminger, men jem kan ikke eksistere i den form ved de enorme tryk og heje
tcznperaturer : den indre keme. De amerikanske geofysikere vurderer i stedet, at
jemet er samlet i en stor gigantisk krystal, hvor jematomeme er organiseret
heksagonalt, dvs. sekskantet. En sadan struktur kan forklare de seismiske belgers
opfersel.
Er teorien rigtig, er Jordens indre keme magnetiseret af det flydende jem i den ydre
keme, og dermed har den sit eget magnetfelt.
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I
OmrAde. hvor smeltede stenmasser udstraekker jordskorpen

7(1

Iliustreret Videnskab nr, 10/95

De vermestenmesser i
unoerqrunoendiPkker en
stor del af Europa,og qeo
loger mener;at messerne
er sscylo , oen vulkens«:
ektivitet, der sker ide
m"rke omrader pa kortet.

Da ue vulkansxe omrader i Europa netop ligger inden for det krempenuessige

omrade, nvor de varme stenmasser presser pa, er den teori nserliggende. Teorien far

vderiigere veegt ved, at' Java ira vulkaner overall pa del europseiske kontinent stort

set har samme kemiske sammenssetning. De opveeldende stenmasser i Europa deekker

et areal, som er dobbelt sa stort som det omrade, der bar faet Hawaiieerne til at stige
op af Stillehavet.

Europas vulkanudbrud er Maske ira samme kilde.
Georog:
Det har uenge veeret en gaae, nvorror jordskorpen i det meste af Eurona bliver
tyndere og tyndere. Nu har tyske og amerikanske geologer, ledet af Kaj Hoernle fra
torsknmgscentret GEOMAR, Kier, opdaget arsagen: Udtyndingen sker. fordi et

grganrisx lag at varme. smeltede stenmasser treenger sig onad fra Jordens indre og

udsrnekker .iordsKorpen 1 et omrade pa mange tusmde kvadratkilometer .

De flyoende stenmasser som befmder si? dvbt under jordoverfladen. kan samtidig
veere arsag til vulkanudbrud i et beelte fra Polen i 0St til Kanarieeerne I vest. Holder

den teon stik. er det farste gang, at geoiogerne har pavist. at bovedparten af Europas
vulxaner drives at samme kilde.

Varme Stenmasser slar hul iEuropas skorpe.
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Rosenkrantzgade 31,1
8000 Arhus c.

PS.WF udgiver et righoldigl pro
gram 2 gange drUgt -i august og
december. Del leanIds pd LOF's kon
tor, pd bibliolekeme og i kommunein
/ornwJion.

Liberalt Oplysnings Forbund

START DIT EGET KURSUS
WF Sldr til rddighed meddygtige '-
Larer« t dejltsle fag intklffor
/olJceoplysningen.

Er It eks. 14personer med samme
bueresse, lean I oprette jeres hell
egellausus.

Ring til LOF - og vi klarer resten
7IF. 86/12 1811.

Stott udvalg af sjeldne mineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

JHIedleg~dl
Storgade 71, 8882Faarvang

Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverda&e9-16 samt efter afiale
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De gigantiske uskeskyer fr:J Pinstubo-vulkanen (store billede) bredte sig pa cort rid over det meste af tcioden o? biev rezistreret
af satellitter. Skyen tigger i stratosfceren, hvor den bryder sollyset. ,a solnedgunge tth.) ioieblikket hur et rod: io!et skier.

; "'~~~. -_ ..-.... --

Gennem mere end 600 Arhavde den filippinske vulkan Pinatubo ikke rert pAsig, men
i april 1991 begyndte det at ryge voldsomt fra vulkanens tinder. Historien viser, at de
gamle, slumrende filippinske vulkaner er seerdelesfarlige, nar de vaguer, sAet team
af amerikanske og filippinske forskere besluttede at felge Pinatubo neje.
Forskernes malinger, der blev foretaget med ultrapreecise laserinstrumenter og
seismometre, viste, at vulkanens indre kamre var under opfyldning. Den redgledende
magma IAnu kun en kilometer under lordens overflade.Store gule svovlskyer steg til
vejrs, og i maj 1991 var ingen leengerei tvivl om vulkanens hensigter.

Vulkanudbrud afkeler hele Jorden:
Vulkanudbruddene i Filippinerne for fAArsiden var de kraftigste i dette Arhundrede
og fArnu globale konsekvenser.
Da Pinatubo ekspIoderede, sendte den enorme meengder af stev og gas op i atmos
fseren,

Vulkanskyen far jordens gennemsnitstemperatur til at falde, og svovlsyre skyen
forsteerker edeleeggelsen af det beskyttende ozonlag.

199612STENHUGGERENside 10



Svovlpartikler som en tage rundt omJorden.
Skyens mange smA St0V- og svovlpartikler menes at kunne pavirke vort klima.
Specielt svovlpartikleme har Bet forskemes opmserksomhed. Svovlet reagerer nemlig
med luftens fugtighed og danner sma draber med svovlsyre.
Herhjemme er denne effekt synlig, idet de mange svovlsyredraber gar de europseiske
solnedgange langt mere farverige end normalt. Svovlsyredraberne virker neermest
som en teet tage, der forhindrer solens lys i at na ned til Jorden overflade.
Eksempelvis faldt meengdenaf sollys over Sahara med op mod 30 pet. i 1991.
Denne globale solsksermseffekt kan ifelge nogle teorier bevirke en forandret
opvarmning af de store oceaner og dermed forandrede havstramme.
Umiddelbart efter vulkanens udbrud skete der faktisk en forandring i de store

Vulkanen udsendte 500 tons svovlom dagen.
I midten af maneden udsendte Pinatubo 500 tons svovl-forbindelser om dagen. To
uger senere var tallet tidoblet, men den 4.juni registrerede man kun 280 tons udslip.
Den pludselige ro blev tolket som stilhed fer stormen. Populeert sagt havde vulkanen
Bet en prop. En sadan prop er seerdeles farlig, for nar den filippinske magma tvinges
til at holde sig i ro, frigives der vanddamp i store msengder, denne vanddamp flr
trykket til at stige. den 7. juni 1991 udsendte forskeme derfor en erkleering om, at
vulkanen kunne veere i udbrud allerede inden for et degn. Men de 24 timer forleb,
uden at der skete noget. Ferst den 12. juni sprang vulkanen i luften. Vulkanudbruddet
blev af ekstrem styrke. Pinatubo-udbruddet regnes for Jordens kraftigste
vulkanudbrud i over 100 ar. udbruddet startede neermest eksplosivt, og millioner af
tons aske og skumlignende pimpsten blev slynget ud over omradet. Asken lagde sig i
tykke sne-agtige lag over landskabet. Mange mennesker dede, fordi deres huse
simpelthen styrtede sammen under askens tunge veegt. I alt omkom omkring 400
mennesker.
Vulkan-udbruddet i Filippineme gar over i historien som et af de mest forurenende
udbrud. Mere end 20 millioner tons supervarm aske og sv~vl blev slynget op i den
klare evre atmosfsere, stratosfeeren, Stevskyen blev straks registreret af de mange
vejrsatellitter, hvis optagelser viste, at vulkanskyen hurtigt fordelte sig over et stadig
sterre omrade. Pa kun tre uger havde vulkanskyen bredt sig over 40 pet. af
jordkloden, og i dag ligger skyen fordelt over hele den nordlige halvlrugle.
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Svovlsyredraber er med til at odelregge ozonlaget
Pa lidt leengere sigt er der altsa kun vulkanskyens afkelende virkning tilbage. De

amerikanske beregninger tyder pa, at vi pa verdensplan vii opleve temperturfald

svarende til cirka en halv grad. Det Iyder ikke af meget, men den forventede afkeling
vii i lokale ornrader udlese ubehageligt kolde vintre.

Havtemperaturen i store ornrader ved Sydamerika er steget 3-4 grader og vii i veerste

fald kunne stige med op mod 7 grader. Fsenomenet, der pa spansk kaldes > > EI
Nino < <, er ikke nogen sjeeldenhed, men virkningeme synes forsteerket af vulkan
udbrudet.

Forskere pa det amerikanske NOAA klimaanalyse-center har forsegt at regne pa de

klimatiske virkninger. Pa yore breddegrader viI EI Nino-effekten formentlig bevirke
en opvarmning, mens vulkanskyens blokering af Solens Iys vii bevirke en afkoling. I
ferste omgang modarbejder de to frenomener altsa hinanden, og sluteffekten bliver

derfor til en begyndeise nul. EI Nino-effekten vii dog formentlig ophere efter et ars

tid, hvorimod stevet vii blive heengende i den eyre atmosfeere de neeste to til fern ar.

havstremme nser

Sydamerika. Under
normale forhold til

fares Chiles kyst via

den sakaldte Hum

boldt-strem koldt

havvand fra midten

af Stillehavet.
1991, kort tid efter

Pinatubo- vulkanens

dramatiske udbrud,

blev denne kelige
Humboldt-strom

pludselig erstattet af

en massivt tilstrem

ning af varmt vand

fra sekvator.

199612

Asken frn Pinatubo lagdesig i et tyktlag overall iFilippinerne og gjorde vejcne nee
sten ujremkommelige. Mange dede, [ordi huse styrtede sammen under askens vceg:
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Magma

I

Sadan eksploderer .:
en vulkan .... ~. .
Eksemplet viser at ;
udbrud i en vulkan
med h0jt ind
af silikat og
vand. Pina
tubo tilherer
denne type.
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Selv en IiUeoverdosis ultraviolet straling dneber planter.
Et EF-projekt, European Arctic Stratospheric Ozone Experiment, EASOE, under
segte fra november 1991 til marts 1992 de kemiske forhold i Europas stratosfeere.
MAlingeme viste, at vulkanskyen pa gennemgribende vis havde forandret strat
osferens kemi. De beskyttende nitratmolekyler er fjemet praktisk talt fuldsteendigt.
En lang nekke uafhsengige mAlinger fortalte, at store meengder klor nu var i fserd
med at angribe det tynde ozonlag, I februar 1992 kom sa de farste meldinger om et
ozon-hul over Europa. Gar det, som pessimisteme regner med, viI dette ikke blive
det siste ozon-hul. Svovl-syrepartikleme vii kunne holde sig i to til fem ar. Den
uheldige kombination af menneskeskabt klor-freon og Arhundredets kraftigste vul
kanudbrud ventes i de neermeste ar at kunne beskadige ozonlaget yderligere. Ameri
kanske beregninger indicerer, at det formindskede ozonlag vii tl sommerens ultra
violette bestraling til at stige med 18 pet. Dette ville alene i USA betyde flere tu-

Svovlskyeme pavirker ogsa den evre atmosfeerestynde ozonlag. Ozonlaget beskytter
klodens liv mod solens skadelige ultraviolette straling. Dette lag frygtes at veere be
skadiget af den menneskeskabte freon. Nar freongassen stiger op i den evre atmos
fsere, udseettes den for solens ultraviolette straling, sa den frigiver et kloratom. Nu
starter problememe. Klor-atomet angriber ozonlaget ved at omdanne det beskyttende
ozon til almindelig ilt og et stof, der kaldes klorilte, men her stopper processen ikke.
Klor-ilte spaltes af Solens ultraviolette lys, og herved frigives det aggresive klor-atom
en gang til. Rouletten starter forfra, og et enkelt kloratom vii ved disse gentagne
angreb kunne edeleegge op mod 100.000 ozonmolekyler.
I 1990 og 1991 fremkom der en reekke teorier om, hvordan naturen i beskedent om
fang forsager at stoppe denne ubehagelige roulette. Den midlertidige klorilte
forbindelse forseger naturen at indkapsle ved hjelp af naturligt forekommende
nitrogenoxid.
Alt tyder dog pa, at vulkanskyen fra det enorme Pinatubo-udbrud har edelagt denne
sidste forsvarsmekanisme. De mange svovlsyredraber menes nemlig at fjeme de
nitratmolekyler, der skulle indkapsle de aggressive klor-atomer.
Derved har klor-atomemes ozon-nedbrydende roulette pa ny raet frit spil. Disse
teoretiske betragtninger blev publiceret i december 1991, og teoriens alvor blev
understreget i foraret.
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sinde ekstra tilfeelde af hudkneft over de neermeste Arti-er. Disse dystre prognosei
ber selvfelgelig ikke holde folk indenders. Sammenlignet med alle de andre risici, vi
udseetter os for til daglig, viI ozonhullet for men-neskets vedkommende veere en
begreenset risikofaktor.
Det mere ubehagelige er den langsigtede pAvirkning af naturen og iseer planteme
omkring os. Ozonhullet til-Iader det ultraviolette sollys at slippe igennem, og det
skader bade afgreder og fytoplankton, der er starten pa havenes fedeksede.
Laboratorieforseg har vist, at en meengde planter og mikro-organismer i naturens
veeldige kredsleb er steerkt felsomme over for selv sma stigninger i den ultraviolette
bestraling.
Arhundredets sterste vulikanudbrud kan saledes vise sig at fAkonsekvenser, der i
lang tid viI pavirke hele kloden.

Pinatubo sdeJregger ozon-Iorsvsret
Ozonlaget beskytter mod Solens UV
striding.Menneskeskabt klor nedbryder
ozon, og svovlsyrefra Pinatubo bremser
naturensjorsvar mod klor i at virke.

Pinatubo-effekten
Svovlsyre Klor

1I+d>+~ ""1I=t>+~
Klor-atom stadig_klar til ang_reb

Svovlsyredrabernefra Pinatubo fjernerde
nitrogenoxid-molekyler,der skulie indkaps
Iede aggressiveklor-atomer.Klorharatter
frit spil til at angribeozonen.

Ozonnedbrydning
OZOn(03) Klor(CI) IIt(02) Klor-ilte(CIO)

1._+ ..... J+...
2.as.+ UV-Iys-+ .. +~

Klor-atom atter klar til ang_reb

Ozon(03) nedbrydesaf klor til ilt (02)og
klorilte (1).UV-Iysfrig0r klor,saden er klar til
nyeangreb paozonen(2).Hvert klor-atom
nedbrydermangetusinde ozonmolekyler.

Naturens forsvar
Nitrogenoxid
• Klor-atom.....K uskadeliggjort

Naturentorseqerat uskadeligg0reklorved
hj~lp af nitrogenoxid-molekyler.
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Leverer III msntunonec erhverv og private.
Egen produkllon at smykke'orarbejdningsmaskiner.
Har egel serviceveerkstedog yder leknisk vejledning

Beseg vores udstilling etter rekvirer katalog pA

ANKU Silver and Stones ApS
Godthabsvej 128 - 2000 Frederiksberg - Tif. 31 8741 70 - Fax 38886006
Abningstider: Mandag lukket, tirsdag - fredag kl. 12-17 .30, lerdag kl. 10-13

I Jun.og J~ ogd luk.... om freoagen

Stones ApS

Masklner, udstyr og tllbeher hI stenshbOing
Maskiner, vcerktej og tilbeher til smykkefremstilling (guldls01vsmedearbejde).

ogsa som fuldt monterede vcerksteder.RA og poIerede smykkesten og smykkehatv fabrikata.
Sterling S01vI plade. trAd og rer.

Ravstedhus
Raystad Hoyedgade51
6372 Bylderup-Boy
tlf. 7464 7628

SakIat valdaJ og materlalerw .... lbnIng... Ivarbejd ..
emaIJ·og gIaS.

Rekvl",
KATALOO

Rekvl",
KURSUSPROGRAM

- kursusstedet for handvzerk og design...

Ravstedhus
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rvlolert~.
Moleret findes kun i den vestlige del af Limfjorden, og typelokaliteten er Fur, hvor
de imponerende klinter knejser langs nordkysten; men det kan ogsa ses ved Urheje
nord for Junget i den nordastlige del af Salling. Moleret er aflejret i havet for 54 mio.
ar siden og bestir hovedsageligt af mikroskopiske skaller af kiselalger. Moleret er
verdensberemt for sine flotte forsteninger af havdyr som fisk, muslinger, snegle,
sjeeldne havskildpadder og -slanger; men der findes ogsAfugle, insekter og planter,
som blev transporteret ud i havet fra land. Forsteninger i moleret kan findes ved

Skrivekridtet i Salling.
Historien om SaUings undergrund starter i evre Perm, for ca. 240 mio. if siden.
Omradet er deekket af et randhav, og klimaet er varmt og tart. Derfor inddampes
havvandet, og der aflejres 1-2 km tykke lag af salt. I Iebet af Trias og Jura deekkes
saltet med tvkke laz af sand. ler og kalk, som er tungere end saltet. I Kridttinden er
Danmark deekket af havet, hvor der aflejres tykke lag af kalk. Trykket fra disse
aflejringer far saltet til at flyde sammen i en diapir, som treengerop gennem lagene. I
dag er den everste del af kridtet presset op til overfladen ved Batum, hvor det kan ses
i kalkgraven, som ligger midt i Nordsalling. Kalken anvendes til jordbrugskalk og er
f:!!!!~~~f0~~~!~~.I den nordestlige del af graven kan man til tider se greensenmellem
Kridt og Tertiser, som markeres af et 1 em tykt lag af ler. Denne greenseer 65 mio.
ar gammel, og store dyregrupper uddede ved overgangen fra Kridt til Tertieer, f.eks.
dinosaureme.

Georg Stenstrup.
Det danske landskab siges ofte at vrere et kulturlandskab, hvilket kan give
indtrvk af', at det er helt domineret af menneskets aktiviteter. Dette er forkert.
Landskabet er ganske vist opdyrket i store omrader, saledes at den naturlige
vegetation er eendret eller helt fjernet; men landskabets former er kun svagt
pAvirket af mennesket. Derfor er det speendende at gApa opdagelse iDanmarks
landskab og geologie Salling og Fur er et af de steder i landet, som byder pi nest
oplevlser.

Vi tager pa tur - til Salling og Fur.
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Brandenler.
Brandenler er merkegrat, fedt ler med en del glimmer og lidt tint sand. Det blev
aflejret i 0vre Oligoceen for ea. 30 mio. ar siden. Leret er kendt for sit indhold af
fossiler, som hovedsageligt findes i runde kalkkonkretioner, krabbeboller. Der
forekommer iseer krabber, snegle og tree i konkretioneme, som kan fleekkesmed en
hammer. Brandenleret har navn efter typelokaliteten Branden lergrav i den nordligste
del af Salling. Desveerre er lergraven lukket; men leret kan ses flere steder tangs
Sallings sydestlige kyst fra Lyby strand til Mogenstrup strand. Leret kan ogsa ses
ved Harre Vig pa vestkysten, hvor det findes ved Hjerk Bjerg og Sesterodde.

hjeelp af en slav kniv, mens de store eementsten knever hammer og mejsel. Af
moleret fremstilles isolerende sten til aluminiumsovne og forskellige granulater til
opsugning af veesker, f.eks. kattegrus.
I moleret findes ea. 200 lag af vulkansk aske, som er op til 20 em tykke. Disse
askelag vidner om de eksplosive vulkanske udbrud, som farte til abningen af Atlan
terhavet i Tertisertiden, Den vulkanske aktivitet foregik langs en stor spreekke i
jordskorpen, Den Midtatlantiske Ryg, og asken blev fert med nordvestlige vinde ind
over molerhavet.

Sallings og Furs landsk aoei
Udsnit af Per Sm ed

Landskabskort over Danmarh,

r--=' -~---~----~~~.--~=-==--~.,-
..aIEB "--~

------
~~~_.~ _.----

1996/2STENHUGGERENside 18



Furs landskaber.
Landskabet pAFur er smukt og varieret med et steerkt pra:g af istidens gletschere.
Landskabet kan groft opdeles i tre hovedtyper: moneneflade, randmonene og kystfor
land. Moreenefladen, som udger den centrale og sydlige del af Fur, er dannet tidligt
under sidste istid, hvor landskabet blev havlet fladt af fremrykkende is. Dette er et
typisk svagt belget landskab, hvor hovedparten af bebyggelsen og markeme ligger.
Mod nord heever randmoreenen sig dramatisk op til 76 meters hejde. Et sent isfrem
sted fra nord gravede dybt ned i Legster Bredning og pressede moleret op i folder og
flager til et imponerende bakkeland. PA nordsiden af randmonenen findes dybe
smeltevandsdale, og pAsydsiden findes de sjeeldneheengendedale, hvor smeltevandet
lab ud i en isse. Sammen med moleret findes lokalt redsten, som er dannet ved
udvaskning af pyrit fra moleret til smeltevandsaflejringer, hvor jemet udfeeldes som
oxider, der binder sand og sten sammen til klippe.
I en breemme langs kysten samt tvsers over een ved Faskser og Vojelkser ligger del
lave kystforland, som er bygget op efter stenalderhavet. De gamle kystldinter, hvis
fod felger 5 m hejdekurven, er sserligt fremtreedende langs eens vestkyst, mens den
nordestlige del viser et stort system af strandvolde og odder.

Skrivekridt

Danien-kalk

3

Gipshat

Terticere 09
kvartcere lag

Batum saltdiapir.
I) Salta presser undergrundens

2 lag op, mens ism fra nord folder_~_...J de tertiare lag.
r-----------, 2) Ism har borteroderet de

tertiare lag over saltdiapiren.
3) Nutiden. Grunduandet opleser
toppen af saltet og efterlader gips,
hnnlket medferer indsynkning
over saltdiapiren. Efter
Geologisk set. Dec nordlige
Jylland.
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Ekskursioner.
Salling og Fur er velegnet til udflugter i bus, pa eykel, til hest eller til fods; men der
ber afseettes mindst en dag til turen. Der er en del lejrskoler i omradet, og man kan
sagtens bruge flere dage iomradet. Turen kan planlsegges ved hjeelp af denne artikel
og et 2 em kort, men jo bedre forberedelse jo sterre udbytte! Fur Museum og turist
kontorerne hjeelper geme med planleegningog foldere om cykel- og vandreture.

Sailings landskaber.
Halveens form skyIdes i hej grad Batum saltdiapir, som under sidste istid pressede
den nordlige del af Salling op. Derved blev isen og smeltevandet fra nord iseer fert

ned langs Sallingsund og Skive Fjord, hvor der findes markante tunneldale udformet
af floder under isen. Sterstedelen af Salling pneges af et belget moreenelandskab,
som viser store variationer langs hele kysten.
I den sydvestlige del af Salling findes det smabakkede dedislandskab ved Lem, og
kystklinteme ved KAs Hoved og Gyldendal er sserdeles speendende, idet de viser
aflejringer fra de seneste tre istider Elster, Saale og Weiehsel, svarende til over
300.000 ars historie.
Omkring Harre Vig og i Nordsalling er landskabet varieret med smalle fjorde og
kystklinter fra stenalderhavet. Klintemes fod felger 5 m hejdekurven, og de er ofte
preeget af sene regnvandsklafter. Ved Asted i Nordsalling udgravede Fur Museum i
1993 skelettet af en 5.800 ar gammel fmhval pa ca. 16 meters leengde, Denne hval
strandede i en smal fjordarm fra stenalderhavet, og stedet ligger i dag 3 km inde i
land.
Nord for Junget findes en markeret randmoreene fra samme isfremsted, som dannede
randmonenen pa Fur. Dette bakkeland nArop i 53 meters hejde ved Urheje. Kyst

klinteme ved tunneldalen syd for Sundsere viser interessante erosionsformer som
felge af skred i leret og dybe regnvandsklefter. Et typisk tnek for Sailings kyster er
de tosidigt opbyggede vinkelforland, som streekker sig ud fra kysten ved Glyngere,
Sundsere og Grenning 0re. Kysteme omkring disse erer prreges af erosion, og en del
af materialet bidrager altsa til opbygning af areme.
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S·p = 24 sex.

Han satte
rystelser
i faste
rammer

Charles Richter lavede
rnalestck for jordskeelv:

Seismologi:
Nar seismologer skulle vurdere styrken af
et jordskselv i begyndelsen af arhundredet,
gik de rundt og sa pa edeleeggelseme. Det
var alt for upreecist, mente den unge fysi
ker Charles F. Richter (1900-]985). I
1927 studerede han masser af de belgelini
er, som de felsomme seismografer havde
tegnet pApapir af jordskeelv iCalifornien.
Et svagt jordskeelv i bebyggede omrader
kunne volde langt sterre edelseggelser end
et jordskeelv i ede egne - ogsa selv om
rystelseme i de ubebyggede egne gay langt
sterre udsving pa seismografeme. Og pa
samme made gay et kraftigt, men dybtlig
gende jordskselv fserre edeleeggelser end
svagere rystelser med centrum teet pAjord
overfladen .
.Ud fra forholdet mellem belgehejderne pa
seismogrammeme foreslog Richter derfor
et nyt, mere objektivt system i 1935. Der
var kun 10 trin pA hans skala, men fordi
det var en sakaldt logaritmisk skala, kunne
skalaen rumme meget store forskelle i
styrke. En rystelse, der maier fern pA
Richter-skalaen, er fx. 10 gange kraftigere
end en pa styrke fire, og 100 gange kraft
tigere end en pA tre. Der er aldrig malt
kraftigere jordskeelv end 8,9 pa Richter
skalaen. "Det er en begnensning i Jorden -
ikke i skalaen," har Richter sagt.

Sadan males styrken af et jordskeelv
Seismografen registrerer forst svage P-bolger,
derneest kraftige S-bolger. Tidsforskellen giver
afstanden til jordskeelvets centrum. Afstand
og udsvingshojde markeres i skemaet (th.)

··50 .100
500 -- 40 - 50
25v ~"

. 20 .c
4 Pcnkterne 5100 10 2

50 - 6 pa '/der·
14 skalaerne 0525 Icrb.ndes

2 1 De! gi'/er 02
10 0 styrxe 5 ·0,1

:< 0 r

Atstand Styrke Udsvinq

side 2]STENHUGGEREN1996/2



Illustreret Videnskab

Lige for jordsk eetvet ver msenqden af redon i qrundvendet IIscedvanlig stor.
Seismoloqerbruqer flll redon-melinoer, ruir dp skal torudsiqo er jordskre!v.

Geologi
Over 5000 menneskeliv gik tabt, da et katastrofalt jordskselv ramte den japanske by
Kobe den 17. januar 1995.
Det kunne maske have veeret undgaet, hvis en alannerende hej maling af radon
meengdeni grundvandet var blevet offentliggjort fer jordskeelvet.
Radon er en radioaktiv luftart, der dannes, nar en uranholdig klippegrund i jord
skorpen udssettes for stress. Sma msengdergas siver ned i det dybeste grundvand. Og
da undergrundens klipper og sten kan blive stressede umiddelbart fer et jordskeelv,
viI en pludselig stigning af meengdenaf radon i grundvandet signalere, at et jordskselv
er pa vej.
Sidst i 1993 begyndte den japanske seismolog George Igarashi fra universitetet i
Hiroshima og hans forsker-kolleger at male msengdenaf radon i grundvandet fra en
kilde 30 km fra Kobe-jordskselvets centrum.
Kun ni dage fer katastrofen blev radonindholdet pludselig ca. 12 gange hejere end i
1993. Herefter faldt det lige sa pludseligt den 10. januar til under gennemsnittet.
Mange seismologer ser nu radon-malinger som den mest sikre metode til at registrere
seismisk aktivitet og dermed forudsige sterre jordskselv.

Jordskeelvet iKobe kunne veere forudset.
Grundvandet var fyldt med radon lige for katastrofen.
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ARHUS:

Fredensgatte 38 . 6900Skjern
Telelon 97 35 1600
Abenl mandag-fredag kl. 9-17
L"rcJag kl. 10- 13
0s!ergade 30 . 8000Arhus C
Telefon 86 1293 76
Aben! mandag-fredag kl. 10-17
Lsrdag kl. 10-13

SKJERN:
ALT TIL HOBBYARBEJDE
inden for stenslibning
og smykkefremstilling
- stort udvalg i stene
fra hele verden.
Besag os i Skjern og .Arhus.

~ST-GEM

272 sider 248 kr.
(ring efter brochure)

t..\ 0 ,).. Ringellerskrivti/ GG\ GEOGRAFFORLAGET~~. 1_ 5464 Brenderup •Tlf. 64 44 16 83 •Fax 64 44 16 97

64 s., fuldt farveillustreret,
a5-format. 88 kr.

Smuk og enkel bog om
forsteninger, vi kan finde i
Danmark.

Fagligt sprendende og
meget flot illustreret bog
om Leese

Handboqen, der Beskriver 31 lokaliteter.
beskriver geologien pa lliustrationer med bla
59 lokaliteter af national stettetarve
geologisk interesse. I
Farvei!lustreret. I 208 sider. 175 kr.

56 s., fast bind. 168 kr.

Geologisk Set:
Det mellemste
Jylland
Skov- og Naturstyrelsen

~,..r 'ra G1D GEOGRAFFORLAGET

GeologiskSet: UES0 ~~DanSke
Det nordlige - om "en der Forsteninger.
Jylland rokker og Kort fortalt
Skov- og Naturstyrelsen hopper Af Leif Banke

Af Jens Morten Hansen, Rasmussen, DGU
DGU

~--------------------------------------~,



Deadline for septembernummeret af STENHUGGEREN er 9. august 1996.
Materialet sendes til Karen Pii.

AL DELTAGELSE I FORENINGENS AKTIVITETER SKER pA EGEN
REGNING OG RISIKO.

Husk selv at medbringe nedvendig proviant til mederne. Fra kl. 13.00 er der Abent
for handel, bytning, stensnak og "Sten pAbordet", Meder starter kl. 14.30.

L0. d. 11/1 97: Klubmede pAAby Bibliotek.
Peter K.A. Jensen: Menneskets udvikling.

La. d. 9/11: Klubmade pAAby Bibliotek.
Lektor lie. scient. Christian Kronborg:
Geologien i det mellemste Jylland.

La. d. 14/12: Klubmede pAAby Bibliotek.
Det traditionsrige julemede,

La. d. 14/9: Klubmede pAAby Bibliotek.
Amtsgeolog Jergen Fjeldsee:
Geologisk strejftog fra kambrium til kvarteer.
OBS: Msdet starter kI. 14.30

La. d. 12/10: Klubmede pAAby Bibliotek.
Docent dr. scient. Vagn Buchwald: Meteorer.

Fr. d. 30/8- Tui' til Fakse Kalkbrud
S0. d. 119: og Stevns Klint.

S0. d. 12/5: TUf til Gram museum og graven i Gram.

Program for Jysk Stenklub forsommer/efterar 1996.
Le, d. 13/4: Klubmede pa Aby Bibliotek.

Svend M. Blaschke, Neestved: Min afrikanske samling -opaler- min
store lidenskab.
Sten pi bordet: Slibe- og selvarbejde fra vinteren 95/96.

La, d. 20/4: Tur til moleret og museet pAFur.


