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Fonnandens beretning.
Jysk Stenklub er stadig i en meget stabil periode, hvor vi kan holde et medlemstal pa
omkring 200, ligesom yore annoncarer ogsAtroligt fomyr deres annoncer ar efter ar.
Begge dele skal vi veereglade for, for det giver en stabil ekonomi, hvor vi kender yore
indteegter og kan plaaleegge aktiviteteme efter det. Samtidig tyder denne stabilitet pa,
at vi rammer medlemmemes ensker, bade hvad foredrag og ekskursioner angar.
Igen i ar kommer vi med en lille informationsstand pa Forarsmessen her i Arhus den
19.-20. april. Men nu bliver det i Arhus Firma Sports hal pa Paludan-Miillers Vej, den
er sterre, lysere og med et bedre cafeteria. Formalet med dette arrangement er
naturligvis at gere opmeerksompa klubbens eksistens og informere om, hvad der sker
her. Vi har meget at byde pa:
- Et par gode veerksteder, der fungerer tint takket veereHans Jam og Lillian Skov.
- Vi har et meget effektivt turudvalg, der hele tiden har noget pa tapetet, og det bliver
da ogsa til 3-4 gode ekskursioner hver sommer. De iderige ogeffektive medlemmer af
turudvalget skal derfor ogsAhave megen talc for deres store engagement.
Sidste sommer var der en tur til moleret og museet pa Fur, der var en tur til
gramgravene og Gram Museum, og sidst pa sommeren var der beseg i Fakse Kalkbrud
og pa Stevns Klint. Deltagerantallet pa sadanne ture ligger pa 10-20 medlemmer. Det
er saledes bade veerkstedemeog ekskursioneme samt yore gode foredrag, der i hej grad
er med til at gere klubben interessant for folk, der har bare lidt sans for geologi.
- Vi har i arets lab med hejt kvalificerede foredragsholdere haft 6 foredrag over meget
forskellige emner. Der har veeret talt om opaler, vi har veeretpa strejftog fra kambrium
til kvarteer, og vi har hart om meteoritter. Danmarks geologi blev grundigt gennemgiet,
og det samme blev menneskets udvikling, og til sidst fortalte Schnettler om snegle..
. De fleste har nok, da de meldt sig ind i klubben, haft et bestemt emne, der optog dem,
men alligevel gik der ikke mange ar, fer man fandt ud af, at nu omfattede interessen
faktisk flere omrader.
- Endelig rna vi ikke glemme vores gode klubblad. Det sendes ud til alle medlemmer
4 gange om aret, ligesom vi sender det til aile andre stenklubber og adskillige museer

Generalforsamling iJysk Stenklub den 8. marts 1997.
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K. Pii

- Med 28 frernmadte medlemmer - det halve at" frernmedet ved almindelige lore

dragsmeder - blev det en stilfterdig og kortvarig generalrorsarnling.

Savel beretning som regn~kab blev godkendt uden diskussion, aile der var pa valg, val'

villige til at modtage genvalg, og da der ikke blev fremsat vderiigere forslag. var de

dermed valgt.

Regnskabet viste et psent lille overskud pa 6000 kr. - godt nok at have torud tor et

jubileeumsar - sa efter at budget 1998 var godkendt, fastsattes kontingentet ueendret iiI

1001150 kr. i 1998 for henholdsvis enlige og par.

Eneste indsendte forslag var en anmodning om tilskud pa 1000 kr. til en guide pa

Englandsturen i maj 97. Det blev vedtaget.

Under eventuelt efterlyste et nyere medlern yore vedtsegter. De udleveres efter

anmodning, men sendes normalt ikke ud med informationsblade forud for indmeldelse,

idet det rundt regnet kun er 50%, der beslutter at melde sig indo

Og hvis levering af bladet svigter, kan det skyldes en ubetydelig fejl i adressen som

th/tv eller 2. sal i stedet for 1. sal. Posrveesenet er meget trekantet i det stykke. Ring

til vores kasserer og kontroller, at vores adresseangivelse er helt korrekt.

En allersidste oplysning: Hvis man ferst nar frem til meder pa Aby Bibliotek efter der

er lukket kl. 14, bedes man benytte et klokketryk til hejre for indgangen og ringe pa

evt. flere gange, til der kommer nogen og lukker op.

sarnt naturligvis til vores annoncerer, Bladets prene udseende og gode layout kan vi

takke Karen Pii for. Hun lsegger et stort arbeide i at fa samlet gode alsidige artikler og

sma notitser. som ger blader bade oplysende og alligevel ikke tungt. Vi har da ogsa den

girede. at andre stenklubner roser blader. ligesom de flittigt bruger yore artikler.

Sluttehg vii jeg takke tor det store fremmede, vi ser til klubmederne. Det er dejligt at

se, at der for der meste er samlet et halvt hundrede medlernmer til foredragene, og .ie~

haber, det vii fortseette sadan. Lad mig benytte lejligheden her til at optordre

medlernmerne til med deres handel at stette yore annoncerer , hvor det er muligt. De

nuelper os t vort klubarbejde. lad os hjeelpe dern i deres arbeide. sluttede Annie Buu-..
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Da nordiske fribyttere for mere end 1100 ar siden for ferste gang gik i land pa Island
blev de medt af et landskab overvejende bevokset med birkeskov og grses. Island var -
navnet til trods - en gren 0.

Siden har store omrader pa een skiftet farve. Bakke- og fjelddragene er brungrenne.
Brune ar skeerer sig ned af sideme. Store brun-sorte sletter breder sig nedenfor. Hist
og her vidner brinker og grenne tuer midt i landskabet om, at der engang har veeret
muldjord her.
Den islandske vegetation havde ikke mange chancer mod nordboerne. I Iebet af de 1100
ar er tneerne blevet fseldet. Der skulle skaffes plads til landbrug. Og tneerne skulle
bruges til at bygge huse af, til opvarmning af husene og til energi i smedjeme.
Statens Landforbedringscentral pa Island skenner, at mindst 25 procent af Island var
dsekketaf birkeskov i 800-tallet. I dag er der under en procent oprindelig skov tilbage.
Et alt for stort fare- og hestehold, det barske klima og vulkansk aktivitet i fsellesskab
gjorde det siden af med keempemessige gnesarealer - og jorden la fri for vind og vand.
Katastrofen syner maske ikke sa meget nede pa jorden - man kan jo trods alt se de
beramte islandske heste og far overalt i landskabet. Fra satellit bliver katastrofens
omfang for alvor synligt. Omkring en tredjedel af det islandske areal- 30.000 til 40.000
kvadratkilometer - er alvorligt skadet som felge af jorderosionen. Alt i alt regner man
med, at mindre end 25 procent af Island i dag er dlekket af en eller anden form for
vegetation. I 800-tallet, skenner man, var to tredjedele af Island deekketaf skov, krat
eller gnes.

Ved erosion forsvinder den lese jord, som er blevet dannet siden istiden. Tilbage star
en negen monene - ler grus og sand - eller gamle lavalag. Sammen med jordbunden

Island var skov- og greskledt for 1100 ar siden. Sa kom nordboeme. De
faldede traeme og deres dyr spiste gresset. Felgerne - jorderosionen -
er i dag Islands sterste miljeproblern.

Ai Niels Meller Madsen, Journalist.

Her hersker vindene
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I skyggen af Hekla
Men liver ikke sadan at undertrykke. Her og der forseger bittesma skove at bide sig

fast i fjeldsideme. Og grenne gnespletter bryder tlere steder den brunlige mono toni pa

de golde sletter. De gronne pletter er resultatet af menneskelig virksomhed - en snedig

Landforbedringscentral sar og planter 10S- sa Island igen kan blive en gren 0.

Central en bor pa "Gunnarsholdt" ude midt pa en vindomsust slette i skyggen af den

forsvinder organiske stoffer, koncentrerede rueringsstoffer og fro, der kunne blive til

nye planter. Et eroderet land er goldt og har ringe fugtighed. Der kan ga arhundreder,

inden landet bliver sa frugtbart, som det var fer erosionen.
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Tunge fro
Opdyrkning af de eroderede arealer sker ved spredning af gnesfra og gedning. Pa
fredede steder og steder, hvor tar og heste kun gnesser moderat, kommer vegetationen
tilbage af sig selv. Den tilsaede gnes forsvinder efterhanden og erstattes af de lokale
plantearter. Flere steder er der eksempler pa, at opdyrkede omrader er sprunget i krat.

Landforbedringscentrakens odds er sveere,

Det islandske klima er lunefuldt. Opgaven kolossal. Og centralens ekologiske formal
spiller ikke altid lige godt sammen med landbrugsorganisationemes interesser.
Landbrugets boldning til naturens sarbarhed bar dog eendret sig til det mere positive,
mener man pei centralen, der ogsa kan gleede sig over en omfattende folkelig velvilje
overfor dens arbejde.
Isleendingene plantede ved en kampagne i 1990 1,5 milioner nye tneer, og Here
folkelige organisationer deltager aktivt i arbejdet med at forgrenne landet.
Siden "kampen mod erosionen" for alvor tog fart i 1907, bvor Landforbedringscentralen
blev oprettet, er 116 omrader - omkring to procent af landets areal - blevet fredet og
indbegnet. Indbegningen skal sikre, at far og beste ikke edeleegger de fredede arealer.
De ferste 50 ar var indsatsen koncentreret om at stoppe en omfattende sandflugt, der
i mange tilfielde truede hele lokalsamfund og tvang mange landbrugere til at bryde op
og sege nye greesgange. En kombination af knofedt og marehalm skabte kontrol over
sandflugten.
I dag er den centrale opgave dels at ta genskabt sa meget plantedrekkesam muligt, dels
at bevidstgere politikere, erhversliv og befolkning om naturens sarbarhed.

Sveere odds

verdensberemte vulkan Hekla. Centralen bar ansvaret for at skaffe mulden og gnesset

til een igen. Det kan man godt se pa markeme rundt om stedet, bvor forsegsafgreder -

grees, lupin og smatreeer - bejer sig i vinden. Og centralen er bjemsted for den eneste
park i miles omkreds - en ulasteligt boldt, bled og u-islandsk greespleene omkredset af
gamle men sma popler. En mindelund for Landforbedringscentralens ferste direktar
Gunnlaugur Kristmundssan.
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Md hente hjrelp i Alaska og Sibirien
Skovtilplantning pa Island er ikke noget man bare ger. Et almindeligt nordisk birketree
har det sveert i landets klima.
- Vores klima er meget lunefuldt. Vi kan have lune to til fire uger tidligt pa aret,
Nordiske birketreeer reagerer pa varmen med at springe ud. Men sa kan vinden skifte
og iskold luft fra Nordpolen edeleegger de nye skud. Vi har derfor matter skifte
trsearter, der springer ud efter ternperaturen ud med arter, der bruger Iyset til at springe
ud i, forteeller Sveinn Renorrsson, direkter for Landforbedringscentralen.

Greessaninger en seerlig sport pa Island. A1mindeligegreesfre er for lette og blieser veek
med den allestedsnserveerendevind, Forbedringscentralen bruger derfor en srerlig slags
fre, der er runge nok til ikke at bhese vask.
Hvert greesfra bliver ikleedtet panser af en slags cement, sa de falder omtrent, hvor de
skal og bliver der, nar centralens saningsfly - en gamrnel DC3-maskine og en flade af
mindre fly - har kastet deres ladning.
Saningen foregar ogsa pa "dansk" med traktorer og samaskiner. Men fly-saningen er
blevet en slags symbol pa den folkelige opbakning bag genplantningen. Flyene flyves
med entusiasme af frivillige, ulennede piloter fra det islandske flyselskab, Icelandair.

Kilde: Statens landforbedringscentral, Island.

1993
ca. 1.000 km2

mindre end 24.000 km2

mindre end 25.000 km2

ar 800
o. 25.000 km2

o. 35.000 km2

o. 60.000 km2

Skovareal
Grresareal
Ialt

Areal: 103.000 km2

Befolkningstal: ca. 250.000
Antal heste: ca. 80.000
Antal far: ca. 480.000

Facts om erosionen i Island
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Stort udvalg af sjeeldnemineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kobes

Hecdleg~dl
Storgade71, 8882 Faarvang

Telefon 8687 1400 Telefax 86871922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale

Den islandske kamp mod erosionen har stAetpAi flere Artier.Og efterhAndenhar landet
i almindelighed og forbedringscentralen i serdelshed udviklet en omfattende viden om,
hvordan man bekeemperjorderosionen. En viden som kunne komme mange andre lande
til hjeelp - som f.eks. Nepal og lande i Sydamerika, hvor trsefseldning og den deraf
felgende jorderosion er et voldsomt miljeproblem,

- Vi har haft beseg fra lande med den type problemer. De er meget interesserede i at
here om vores erfaringer. Og vi har meget at fortselle demoDe gar i dag nejagtig de
samme fejltagelser, som vi i sin tid gjorde. Og ingen andre steder i verden er felgeme
af den slags fejltagelser sa synlige sam her pAIsland. PA lsengere sigt er det vores
ambition at udvikle et slags intemationalt videns- og forskningscenter inden for
forebyggelse og bekeempelseaf jorderosion og tilplantning, siger Sveinn Renorrsson,

MiljeD.nmad< nr. 6. dccaaIoc< 1993

Omfatteode video

Den slags treeer findes i Alaska og i Sibirien. Og de har vist sig at kunne klare

udsvingene i det islandske forar.
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Tykt af smafly
Luften ornkring vulkanudbrudet er tyk af smafly. Det er ruesten umuligt at I~je et
privatfly pa Island, hvor piloten indvilger i at flyve hen i nserheden af udbrudet under
Vatnajokull.

Hovedvej lukket
Kraften i de rivende smeltevandsfloder viI efter alt at damme edeleegge flere
strrekninger pa den 1414 kilometer lange ringvej, som passerer over Skeidararsandur
neden for Vatnajokull pa Sydisland.
Hovedvejen over Skeidararsandur har af sikkerhedshensynveeretlukket natten til torsdag
og natten til fredag, men den var i gar fortsat aben for trafik i dagtimeme.

REYKJAVIK (RB) - Det Islandske vulkanudbrud fortsatte i gar 4. okt. med ufor
mindsket kraft, og myndighedeme ventede i speendingpa, hvornar den store kraterse
Grimsvotn under iskappen ville temme sig og lade enorme vandmasser oversvernme den
sydlige del af landet.
En seks kilometer Iwj sejle af reg, aske og vulkansk materiale blev stadig spyet af de
spreekker, som er opstaet i gletscheren Vatnajokulls over 500 meter tykke iskappe.
Kraterspnekken eger hele tiden og menes at vsere over otte kilometer lang.
Forskere fra Nordisk Vulkanologisk Institut skennede, at torsdagens vulkanske aktivitet
smeltede en kubikkilometer is, og det meste af vandet 10bi Grimsvotn, men der var i
gar eftermiddag endnu ikke konstateret foregede vandmsengder i de smeltevandsfloder,
der normalt afvander gletscheren.
Den islandske befolkning er vant til de voldsomme naturknefter, som karakteriserer den
nordatlantiske vulkana, og heller ikke dette udbrud giver anledning til panik.
Myndighedeme felger udviklingen og er opmeerksornmepa eventuel sundhedsrisiko i
forbindelse med en forhejet fluorkoncentration, som kan veereskadelig for greessende
husdyr.

En sojle af reg pa seks kilometer i Island.

199712STENHUGGERENside 10



Udbrudet under Vatnajokull skyldes vulkanske spreekkeri Den MidtatlantiskeRyg, som
stnekker sig ind under den vestlige del af gletscheren. lskappen deekkeret areal pa lrnap
9000 kvadratkilometer, hvilket svarer til 10 procent af Islands areal.
Under gletscheren ligger der to store vulkanske centre, Bardarbunga og Grimsvotn, som
begge bestar af omfattende kraterfordybninger under isen. Det aktuelle udbrud finder
sted omtrent midtvejs mellen de to centre.
Den geotermiske aktivitet i det isfyldte krater, Grimsvotn, betyder, at isen smelter og
danner en se pa omkring 10 kilometer i diameter under gletscheren. Med fern til ti ars
mellemrum dreener seen sig gennem kanaler under iskappen og danner sakaldtejekelleb
- smeltevandsfloder - ned pa den flade sandslette, Skeidararsandur, pa Islands sydkyst.
Seen temte sig senest i 1995, hvorfor vandstanden inden det aktuelle vulkanudbrud var
ganske lav.
Der er i Island over 150 vulkaner, hvoraf 30 er aktive.

Rug og aske suger optru ~/e/chenpal/t'll i Is/and.

side 11STENHUGGEREN1997/2



J ekellebet i Island den 5. november 1996. Store vandma:ngder
menter leber ud over den sneda:kkede Skeidarar-sandur. Midt i billedet ses vejen samt nogle af
broerne. Gletscherfronten fra Skeidararjokull ses lidt Ia:ngere oppe i billedets venstre halvdel,
Lektor Karen Luise Knudsen har taget billedet fra den ordimerc SAS-rulemaskine kl. 12.30, ca.
4'h time efter jekellebets start.

Vulkanudbruddet pa Island i slutningen af september sidste ar gay anledning til et
jekelleb (det islandske - samt videnskabelige - ord er jokulhlaup), hvor enorrne
vandmasser i lebet af kort tid skylJede ud over sletten foran gletscheren Vatnajokull.
Begivenheden fangede mediemes interesse i et kort 0jeblik.
Nu er der igen blevet stille; men geologernes interesse er ikke aftaget. Den omtalte
vandtlom var nemlig blot en ud af mange der sker verden over i gletscherornrader, og
som man forseger at studere intensivt. Pa trods af, hvad mange mash! tror, sker
jekellab nemlig ikke kun i forbindelse med vulkanudbrud.

Jekellebet, som i starten af november skyllede ud over den sydisJandske
Skeidarar-slette og edelagde meget pa sin vej, var ingen enkeltstaende
begivenhed. Det er et fsenomen, som finder sted overalt i verden, hvor
der er gletschere, og det er samtidig et ftenomen, som man er inter
esseret i at kunne forudsige og om muligt styre.

Jekellab - et voldsomt naturfrenonen
AI geolog Erik Karlsen
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Vandfering under et jekelleb i
Schweiz i forhold til den beregne
de (forudsete) vandfering under
norrnale forhold. Forlebet af
kurven for jekellebet regnes for
at veereuseedvanlig. Efter Journal
af Glaciology. (Grafik: JD).

2000

Hydrologiske systemer
Studiet af disse begivenheder, hvor en gletscher pludselig abner sine sluser og lader op

til over 1000 millioner kubikmeter vand fosse ud i lebet af ganske kort tid, har flere

formal,
For eksempel er det meget vanskeligt at studere gletscheres hydrologiske system, altsa

hvordan vandet begveeger sig inde i gletscheren. Er det i kanaler og hulrum, eller er det

som en tynd film under isen. Denne problemstilling har veeretundersegt i artier, bade

ved hjeelp af teoretiske, matematiske beregninger og ved direkte undersegelser, hvor

man har heeldt sporstoffer i spnekker langt oppe pa gletscheren for senere at preve at

fmde dem i smeltevandet der forlod gletscheren.

Ved at sammenligne volumenet af flere jekelleb kort efter hinanden med den meengde
nedber, der i de mellemIiggende perioder faldt over gletscheren, og den meengde is, der

var smeltet, har man i nogen tilfseldevist, at to begivenheder kort tid efter hinanden kun
kan lade sig gere, hvis der er flere separate hulrum og tunneler under isen. Da disse

systemer af hulrum og kanaler ogsa ma veere der ved normal vandfering, giver jekelle

bet altsA en god beskrivelse af gletscherens hydrologiske sys,tem.

Det svarer lidt til at male vandfaring i yore hjemIige lier efter langvarige eller

voldsomme regnskyl. Ved at studere hvor burtigt vandferingen stiger, og hvor Ieenge
den yarer ved, kan man fa et indtryk af dneningsforholdene - og dermed jordlagenes

sammenseetning - i vandlebets opland. I visse tilfselde kan man endda skelne mellem
flere separate dreen-systerner. Pa den made er der ikke sa fjemt fra gletscheme til yore

hjemIige jorder.
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Der findes flere teorier for den pludselige drsening af en isopdeemmet S0. Under

segelsesresultater fra forskellige gletschere viser. at den model, der passer pit en
gletscher, ikke nedvendigvis passer pit aile de andre. Nar man derfor rapporterer sine

resultater, vii konklusionen norma It ornhandle pnecrs den gletscher. man har undersegt.

Here teorier

Skal man nogensinde fa muhghed for at undga odeheggelser , er den korrekte varsling

rneget vigtig. Derfor rna man ferst og frernrnest kende den eller de mekanismer, som

udleser jekelleb.

Ved gletscheren i Schweiz blev der malt en koncentration at suspenderet sediment I

smeltevandslebet pa op til ~o gram pr. liter vand. Normalen i smeltevandsleb er langt

under I gram pr. liter. Men i staten Washington i USA har man under studier at

jekelleh ofte observeret, at vandet pa v~j ned i dalen river rneget ·materiale med sig. at

de skifter karakter tra at viere strernme afvand iblandet sediment til at veere strernme

af sedirnenter iblandet vand. At dette nemt kan tore til store katastrofer, ses ved et

eksernpel fra Peru i 1970' erne. Her oplevede man et vulkanudbrud, der forst smeltede

store dele af en gletscher. Det eftertelgende jekelleb rev sa meget sediment med Slg.

at det biev til en mudderstram, der begravede en hy og kostede 60-70.000 mennesker

Iivet.

Fra vandstram til sedimentstrom

etterar .

Har vandet forst forladt gletscheren, far det omtalte studium er nyt formal. Et at

aspekteme Iigger i den store meengde sediment en sadan vandflorn normalt terer med

sig. I mange gletscherornrader bruges srneltevandet til el-produktion, og her voider

sedimentet I vandet promblerner. Det fine sediment, som ikke nar at aflejre undervejs

til kraftveerket, odelsegger turbineme, og det sediment. der aflejres tar, leegger sig det

meste naturlige sted. nernlig I de kunstigt opdeemmede seer, der bruges som vand

reservoir for kraftvserkerne.

Ved en gletscher i Schweiz blev der under et jekellob I lebet af 4 dage malt lige sa stor

sedirnenttransport. som man ellers maier pa en he! afsmeltningsseeson fra torar til sent

Problemer ved vandkraft
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lmidlertid har det vist sig. at starten af og til er gael bade lang tid fer og efter det

beregnede tidspunkt. Det ryder pli. at selv om teonen passer, sa er den ikke eneansvar

Jig for udlesningen at et jekelleb.

En anden teori baserer sig pa den iagttagelse, at vandteringen I et smeltevandsloh fra

en gletscher normalt falder i lebet af sommeren, mir man ser bort fra seerligt vade

perioder. Det betyder, at vandtrykket i gletscheren falder, indtil det er lavere end

vandtrykket i en isopdeemmet S0. 1dette ejeblik vil jekellebet udleses. Denne model har

i flere tilfielde vis! si¥ <It passe bedre end f''lfstn:rvnte model. alene af den simple grund,
at vandtrykket i seen ikke var stort nok til at lefte isbarrieren.

Den vel nok mest populiere teon er, at vandets tryk i den isopdeemmede se bhver sa
stort, at gletscheren srmpelthen lerres op. sa vandet kan strernme ud. Holder den teori,

kan man ud fra malinger at isens tykkelse beregne det nejagtige tidspunkt for
katastrofens indtra-d-»

Jekellebet i Island. Gletscherfrontcn Ira Skeioararjokull ses i billcucts vcnstre del. hvor man ogsa

kan sc vandet stremmc ud el stykke oppc pit gletschercn og derener iobe ned i seerne foran.

Vejen samt er bro ses som en linie ncderst i billedct. -{FOIO: Karen Luise Knudsen)
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Som neevnt tidligere er jekelleb i stand til at lesrive og transportere sa store meengder

sediment, at de let far karakter af sedimentstrernme. Aflejringer fra store jokelleb er

derfor noget, der rna tages hensyn til, nar man beskriver en landskabsudvikling.

I 1918 fandt der et kraftigtjekelleb sted fra den islandske gletscher Myrdalsjokull, som

ligger ca. 15 km fra sydkysten Den maksirnal.. V2l"~;'O!lf;g er blevet skennet til over

Jakellab former landskabet

Meteorologiske faktorer
Andre forskere har funde~ en god sammenhseng mellern meteorologiske faktorer og

udresrungen af jekelleb. Irnidlertid kreever det, at de rigtige forhold er til stede i

gletscheren, hvorfor man altsa ikke kan forudsige en heendelse ved blot at se pa vejrfor

hoidene,

I Alperne har man gjort den iagttagelse, at rnsengden af jekelleb stiger, nar gletscherne

vokser i sterrelse. At gletscherne vokser, er naturligvis i sig selv en fordel for

vandkraft-udnyttelsen, men som omtalt lider man til gengeeld under den steerkt foregede

sedimenttransport. I en islandsk undersegelse har man samme konklusion, men med den

tilfejelse, at intensiteten af jekellebene bliver mindre.

Som det ses, er der ingen teori, der alene indeholder den endegyldige sandhed, og det

er -da ogsa et spergsmai. om man nogen sinde finder den. Dertil er forholderne nernIig

for forskellige fra sted til sted.

Vandet smelter sig vej
Endnu en mulighed skyldes det forhold, at vandet pa dets vej fra en isopdaemmet so

eJler et vandfyldt hulrum i isen smelter veeggene i de tunneler, hvor vandet leber.

Derved vokser tunnel erne i omfang, og vandferingen stiger. Stigningen i vandfaringen

blrver sterre og sterre og opleves derfor neden for gletscheren som en hurtigt voksende

flom. Nar seen er temt for vand, falder vandferingen hurtigt, hvilket ogsa iagttages ved

et iokelieb

Setv om vandet i seen kun er en anelse over frysepunktet, kan det smelte isen i

tunnelveeggen ved hjeelp af friktionsvarme. Nar vandet i seen er oppe pa Leks. ro-c,
som det var tilfeeldet pa Vatnajokull, bliver effekten meget kraftigere. Problemet er, at

nvis jekelleb udleses pa den made alene, kan tidspunktet meppe forudsiges, da

udiasningen er afheengig af neerliggende tunnelers sterrelse og evt. antal.
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Isklumper og andre efterladenskaber fra det sidste jekelleb pa Island. (Foto: Karen Luise Knud
sen).

100.000 rrr' pro sek., og vandet rev store meengdersediment med sig, som blev aflejret
i havet. Pa kun 20 timer forrykkedes kystlinien derved 4 km udad til et sted, hvor der
fer havde veeret 40 meters dybde.
Jekelleb er ikke blot et nutidsfeenomen, der finder sted i fjeme lande, Da Danrnark
under istiden var deekket af gletschere, rna sadanne lab ogsa have fundet sted her og
have veeret med til at forme landskabet.
I USA har man ved at mile pa nutidige landskabsformer beregnet, at nogle af den sidste
istids jekelleb har veeret ansvarlige for vandferinger pa op til 10 millioner m' pr.sek.
De aflejringer, som ofte bliver tilbage efter et jekelleb, er ikke karakteriseret ved den
udbredte grad af sortering efter kornsterrelse, som ellers er kendetegnende for
tlodatlejringer. Man ser snarere en sammenrodet masse fra fint sand til store sten, og
blokke pa 3 meter er ikke noget ssersyn efter de store jekelleb, altsa en aflejringsform,
som man traditionelt har tillagt gletschere.
Der er saledes rueppe tvivl om, at nogle af yore hjemlige moreeneaflejringer kunne
tnenge til en mindre omfortolkning, og man ser, at studiet af yore dages jekelleb er en
veerdifuld stette til at forsta de processer, der har formet landskabet.
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Skeioararsandur ior tilsidst at

ende i haver. Bade vejcn og haj

speendingsledningcn pit sandurcn

blev edelagt. (Grafik: 1D).

areal vanerer meget og har ide llf, man har malt, ligget mellem ca. 15 og 40 krrr. Selv

om seen altsa ikke var direkte synlig, kunne vandtilstremmningen iagttages, da vandet

simpelthen If2JttOOeisen og dermed fik gletscherovert1aden til at stige. Vulkanudbruddet

stoppede 13. oktober, men i slutningen af maneden var der stadig en vandtilstremming

til seen pa omkring 100 m" pr. sek.
Studier af de jeevnligt tilbagevendende jekelleb fra Gnrnsvotn har stilet pa siden 1934,

og pa baggrund heraf forudsa man et snarligt udbrud moo maksirnale vandferinger ud

af gletscheren pa op til 20-30.000 rrr' pr. sek.

Den 5. november om morgenen iagttog man, at vandferingen i en af smeltevands

floderne neden for Vatnajokull var begyndt at stige, hvilket er unormalt pa denne arstid,

hvor vandferingen snarere falder jeevnt. Samtidig lugtede vandet slemt at' svovl og var

fyldt med sediment, hvilket gay en meget preecis antydning af, hvorfra vandet kom.

smeltcvandct lfi'h lii Grirnsvou:

Vcd et jakclloh fn).!0res sior.

mamuder smeitevand pa gansk.

kort tid, Her 10b del ira Grim

vow og ud ved Skeioararjokull 0;:

videre ud over sandurl1aden

iokull. Vuikanen under Yalnaii·

kuli srneltede en masse is, hv»r

Gletschercn Vatnajokull ligger i

det svdestucc lsranu o).!nar Ircr,

udiebcrc som t.cks. Skeioara:

IhoD 2Ci. september skete der et wrdsklelv under l,!ietscheren Vatnajokull. og et

erterrelgende vulkanudbrud fik store dele at"isen til at smelte, Smeltevandet strammed.

til seen Grimsvotn !5 km viek. Grimsvotn er mgen 50 I aimindelig rorstand, men ilgi-"

unuer glerscneren med en isrnasse pa mere end 200 meters tvkkelse over sig. Soens

.lokellebet ved Skeidararjokull
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Studielokalet
Pelgende datoer er reserveret Jysk Stenklub af Aby Biliotek:
23/9 - 28110 - 25/11 i 1997 og 27/1 og 24/2 - 24/3 og 28/4 1998.

Lokalet er til disposition fra kl. 19.00 - kl. 21.30
Disse datoer er den 4. tirsdag i hver maned.

Dette var starten pa jekellebet. Mens alt var stille kl. 8 om morgenen, steg vand
feringen 80-100 gange pa mindre end 2 timer, hvilket ingen havde regnet med kunne
lade sige gere. Ud fra de tidligere malinger forventede man, at vandferingen ville toppe
efter et par dage, men den naede allerede sit maksimum pa 45.000 m3 pro sek, kl. 23
samme dag, meget mere end nogen sinde fer pa dette sted, Herefter faldt vandferingen
hurtigt igen.
Ud fra sammenligningen med tidligere malinger, og da man formoder, Grfrnsvotn blev
helt ternt for vand, er det sandsynligt, at et volumen pa mindst 5 kubikkilometer er
strernmet ud af gletscheren ved denne hsendelse, der kun varede et par dage. For at give
en ide om sterrelsen af denne vandmrengde kan det neevnes, at de danske vandveerker
forsyner privatforbrugere og industri med sammen meengdelebet af mere end 10 ar.

\'(uulf,rillgskllrverfor udvalgtej"kdl"b ved
Yutnajokuil.Bel/lark.tendensentil, at de kraftig
stej"keU"bhur korure varighed end de nundre
krafuge. VunJj,,,illg!iVardierne er nulc vurderet
20-25% for h,je. Efter Morgunblc.lrJio,lslund.
(Grajik ..)VI

5.000

10.000

20.000

30.000

40.000

hensyn til, at kanulemes form endrcr sig
under jokellebet, og man har saledes i de
seneste srudier ved Vatnajokull vurderet, at
tidligere vandferingsberegninger har veret
op IiI 25% for heje.

En anden metode er al 50 pAselve den se,
der temmes. hvis dette er muligt - direkte
eller indirekte. N:\r man tender seens rum
lige form, kan man ved at iagttage andrin
gen i vandspejlet give et bud pA udstram
ningens sterrelse. En brugbar model for
denne udstrernning er del sakaldte tineore
reservoir, hvor udstrernningen er eksponen
tielt relateret til reservoirets - ahsil seens -
vuudsumd. I sturten vii vandferingen ud af
seen sdledes vere stur, men den Ialder eks
ponentielt - rneget isianen, siden mindre ng
rnindre,

Nc1r vandet efter flere krn forlader glet
scheren, vil vandferingen dog ogsA vtere
afbengig af save) stuvning iistunneler som
af den ekstra smeltning at is, som friktions
varmen Ira del stremmende vand leverer.

Hvordun kan man give et d sikkert bud pA
vandferingen i et jekelleb, der pAsin vej ud
af gletscheren river all. rued sig og over
svemmer store ornrader?

Det ken man heller ikke! Ikke desto
rnindre er man nedt til at give et bud pAdet,
b1.a. for at kunne sammenligne den ene
episode med den anden.

En af rnetoderne er den blandt hydro
loger velkendte Manningformel. Formlen
bruges til beregninger af vandferingen, nAr
dec ikke er direkte mAlinger, og den lager
bcnsyn til vundlebets lueldning, dets
tv.ersnitsureal og de sten m.m, pd bunden af
vundlcbct. dcr bremser stremniugen.

1'0\ Island har man tidligcre brugt Man
niugformlen efta ct jitkell~'b. Man har s4
undersegt starrelsen og formerne p:1 de
ercsionskanuler. som jekellebet har skabt.
Herudfra har man sAkunnet give et bud pA
vandferingen - evt. forbedret ved enkelte
mAlinger af venders hastighed under jekel
lobet. lmidlenid tager denne rnetode ikke

Vandferingsmdlinger
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Stor regning.
Myndighedeme regner med, at regningen pa reparation af veje, broer, el- og
telefonforbindelser vii lebe op i 700 millioner islandske kroner (knap 70 millioner
danske kroner) og yare to ar. Det egentlige reparationsarbejde pa vejen og broeme viI
farst kunne pabegyndes til neeste forar, men inden da vii der blive lavet en provisorisk
forbindelse over den 30 kilometer brede sandslette, Skeidararsandur.

Vandstanden i elvene var i gar neestenpa normalt niveau, men Island var blevet nogle
kvadratkilometer sterre som felge af de store meengder sand og grus, som flodbelgen
havde transporteret med sig pa vej mod havet. En bro er helt forsvundet, mens to har
faet sA alvorlige skader, at de ikke umiddelbart kan benyttes til trafik. Mere end 10
kilometer af hovedvejen pa den sydlige del af den i alt 1414 kilometer lange ringvej
rundt om landet er skyllet bort. Netop denne stnekning er af vital ekonomisk betydning
for fisketransporteme fra HMn, som er Islands tredje sterste fiskerihavn.

Normal vandstand.

Oprydningen igang efter edeleeggelserne.
Kun tre dage efier, at en voldsom flodbelge af blasort smeltevand fra den islandske
gletscher Vatnajokull havde skyllet broer og vejstnekninger bort, var det islandske
vejveesen i fuld gang med at udbedre skademe.
Den ferste opgave er at fa repareret tilkarslerne til den 909 meter lange bro over elven
Skeidara. Det betyder, at man farst rna "omdirigere" vandstrammen og fjeme de
aflejrede isbjerge, hvoraf nogle er sA store som huse.
0delreggelseme blev sterre, end vi habede, men mindre end vi frygtede. Nu er alt
fredeligt igen. De seismiske maleinstrumenter giver kun enkeltstaende udsving, og nar
keempestore isstykker breekker af bneen, siger geofysiker Pall Einarsson fra Islands
Universitet.

Flodbolgen bar gjort Island storre
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Vi haber, I vii fa glade af medlemskabet og megen god stensnak med andre rued

lemmer til maderne og pa ekskursionerne.

Esther Thomsen, Lemvig
Morten Thomsen, Lemvig

Rmh Marager, Brekke
Dorthe Asserballe, Harlev

Klubben byder velkommen til falgende nye medlemmer:

Nye medlemmer

(RB)

Vi har ikke giver vulkanen noget navn, fordi den sandsynligvis vii viere forsvundet igen
i lebet af et ars tid. Vi kalder den bare "udbruddet i 1996", mens andre har givet den
navnet "Gjalp" efter en kvindelig jeette i den nordiske mytologi. Hun drillede Thor pa
en made, som ikke kan gengives pa tryk, siger geofysiker Bryndis Brandsdottir fra
Naturvidenskabeligt Institut pa Islands Universitet.

Intet navn

I nsesten en maned havde Island ventet pa flodbelgen, det sakaldte jekelleb, efter det
voldsomme vulkanudbrud under Vatnajokulls iskappe i oktober. Enorme meengder

smeltevand havde i lebet af den seneste maned hobet sig op i seen Grirnsvotn, der ogsa
ligger under isen. Deemningen af is, som holdt vandet tilbage, bred mandag aften
sammen, hvorpa vandet fik frit 10b. En fire til fern meter h0j flodbelge kom veeltende
tirsdag formiddag, og 14 timer senere fossede45.000 kubikmeter smeltevand i sekundet
ud over det ubeboede flade omrade, Vandmasserne og isklodser pa op til 200 ton rev
alt med sig pa vej mod havet, hvor smeltevandet er strammet 35 kilometer ud i
Nordatlanten.
Som om det ikke var nok med oversvemmelsen, sa begyndte vulkanen under gletscheren
efter tre ugers pause onsdag at rare pa sig igen. I omkring 20 minutter sendte den en
damp- og askesky hejt op i luften, hvorpa det atter blev stille i kraterspreekken,
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Peter K. A. Jensen.

AL HENVENDELSE VEDR0RENDE TUREN SKAL SKE TIL PETER K.A.
JENSEN, EGEVEJ 16,8680 RY. TLF: 86-892858 (HVERDAG EFTER KL. 17
OG WEEKEND).

8. Oer vii senere blive meddelt vedr. indbetaling af depositum. men formentlig skal
dette ske inden 15. Juni.

9. Turens deltagere vii blive holdt skriftligt/mundtligt oriente ret om detaljeme i plan
leegningen. efterhanden som tingene falder pa plads.

7. SIDSTE FRIST FOR TILMELDING/AFMELDING ER 1. MAJ
1997. HEREFTER ER TILMELDING BINDENDE.

I. Tidspunkt: torsdag d. 28. August til sendag d. 31. August 1997. Vi skal sandsynlig
vis med fiergen fra enten Frederikshavn eller Skagen torsdag rniddag, hvorfor vi skal
afsted fra Arhus forst pa dagen. Afgang vii veere fra Musikhuset. Oet er endnu ikke
klart, hvornar vi kommer hjem om sendagen.

2. Programmet bliver som angivet i februar-nummeret af bladet,
3. Oet er endnu uklart, hvordan og hvor ovematning bliver, men dette vii formentlig

veere klarlagt i labet atmarts eller april.

4. Prisen ligger endnu ikke helt fast. men en pris teet pa kr. 1250.- pr. person er ikke
urealistisk. Prisen inkluderer transport i minibus. sejllads, lcgi og ugift til guide. Ocr
er ikke inkluderet fortering og evt. afgifter ved miner o.lign.

5. Oet bliver nedvendigt med 2 x varm mad - heist noget der er forberedt hjemmefra.
Pa sidste tur til Norge udgjordes madholdet af Jytte Frederiksen, Margit Schmidt.
Sinne R. Mikkelsen og undertegnede. Sa vi skal vel have et nyt hold i ar?

6. Oer er allerede tilmeldt 18 personer. hvilket er hvad der kan va:re i to minibusser.
Oet er urealistisk med flere end 18 deltagere, hvorfor efterfolgende tilmeldinger vii
blive skrevet pa venteliste. Hvis nogen har fortrudt tilmeldingen, bedes man give
meddelelse herom snarest.

Hermed felger lidt mere information om turen til Norge i 1997. Felgende ligger fast pa
nuvrerende tidspunkt:
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Maskmer, udstyr og tilbeher til stenslibning.
Maskiner. vcerkt01og ulbener til smykkefremstilling (guld/s0Ivsmedearbe)de).

09S<3som tuldt monterede vzerksteder. Ail og polerede smykkesl'en og smykkehalv fabrikata.
Sterling solv I plade. trad og rer.

Leverer til mstrtuuoner,erhverv og pnvate
Egen produkuon at srnykkelorarbejdrunqsrnaskmer.
Har eget serviceveerksted og yder tekrusk vejtedninq

Besog vores udstliling eller rekvirer katalog pa

ANKU Silver and Stones ApS
Godthabsve] 128 - 2000 Frederiksberg - Tlt, 318741 70 - Fax 38886006
Abnir.gstider: Mandag lukket, tirsdag - fredag kl. 12-17.30, 10rdag kl. 10-13

I juru og JuliOgs3 lukket om fredagen

Stones ApS

Ravstedhus
Ravsted Hovedgade 51
6372Bylderup-Bov
tlf. 7464 76 28

~l~.~!J.

Rekvlrer
KATALOG

Rekvlrer
KURSUSPROGRAM

Salg at vaerktrllJog materlaler
til stensllbnlng. s,,'varbejde.
emalje og glas.

- kursusstedet for handveerk og design ...

Ravstedhus
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Forskeme haber, at seerne er fyldt med levende mikrober, der kan bringe ny indsigt i
Jordens historie og livets turbulente udvikling.
Det er isser den sterste af seerne, Vostok seen, som forskeme er interesseret i. Den
omkring 200 km lange ?g 50 km brede SI3har veeret kendt i 20 ar. Men ferst gennem
de nye undersagelser er seens omfang og uovertrufne videnskabeligeveerdi blevet kendt.
Forskeme forventer, at soon er speekket med mikrober, bakterier og virus. Disse
organismer viI have levet komplet isoleret fra den avrige verden i hundredtusinder af
ar i et hermetisk lukket isfeengsel. De viI derfor udgere en slags biologisk tidskapsel.
Og deres udseende og egenskaber kan maske forteellemeget om den fortid, som klodens
evrige liv har udviklet sig veek fra.
Samtidig er der maske mulighed for at veekke fx gamle bakteriesporer til live igen.
Dermed viI forskeme kunne studere fortiden lyslevende i laboratoriets akvarier.
Russiske forskere laver i I3jeblikketpreveboringer i Sydpolens is lige over seen. Og
D13jeundersegelser af ispraveme viser, at isen er ca. 420.000 ar gammel. Det betyder,
at indholdet i soon er mindst 500.000 og maske op til en hel million ar gammelt.
Seismiske prover tyder pa, at seen er ca 650 m dyb og rummer mere end 100 m tykt,
urgammelt bundslam.
Vandet er formentlig ferskvand, men forskeme er ikke sikre. Der kan ogsa veere tale
om indseer fyldt med saltvand fra fortidens have. Amerikanske forskere mener, at
varmen fra Jordens indre holder seens dyb isfrit.

IS.

GEOLOGI Urgamle levende mikrober og isolerede, lune ferskvandsseer under
Sydpolens is. Det lyder som en gal forskers feberfantasi. Men det er det ikke.
Ved hjselp af satellitter, radiobalger og seismiske metoder har et intemationalt for
skerteam kortlagt mere end 70 seer, der ligger skjult under Antarktis' kilometertykke

Forskerne forventer, at seerne er fulde af mikrober fra fortiden

Mystiske seer er fundet under Sydpolens is
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III. Videnskab 14/96

Det bliver en vanskelig proces at undersege seen, Forskeme frygter, at den kan blive
forurenet med bakterier fra overfladen. Derfor diskuterer de nu, bvordan den
videnskabeligeguldgrube kan ibnes, uden at den bliver edelagt for eftertiden.

Den europa-iske satellit ERS-J har med sine
r;hl(f,r~,ll't'r ki~L'd eenn--mC;;;q1rol,·n...: j c

og opdaget over 70 urgamle seer

Satellit afslerer lone seerunder isen.
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Til salg: Stensav 10" autom. Lorton model St-lO, 2500 kr.
Henvendelse pa tlf: 86 14 31 39

Henning Pedersen, Mellemve] 15. 8800 Viborg. TIf.: 86 61 36 18
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Mellem - mioca-n Blokke fra Esbjerg. DGU 1916. 59p. E.M. Norregaard
Men - landskab og undergrund. Faglig Ieesning 1964. 52p H. Wienberg Rasmussen
Fossiler. GAD 1979. 128p. Richard Moody. NY
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Forsteningsforende Blokke fra Langeland, Sydfyn og /[rII. 1904. 62p. Karl A. Gronwall
De danske marine yngre mioceene formationers molluskfaunaer og biostratigrafi. DellI Palaeontologi. 1968 265p
+ 77 tavler. Leif Banke Rasmussen
Marint Nedre-Miocren i Klinthoved pa Als. 1940. 143p - 8 tavler . Theodor Sorgenfri

Kridttidens sastjerner og slangestjerner med seerlig hensyntagen til de i Danmark fundne arter. 1950. 134p
-;-18 tavler. H. Wienberg Rasmussen
Studies on fossil Aphids (Homoptera) DISPUTATS. 1967. 273p. Ole E. Heie
Trilobites. 1993. 342p. Riccardo Levi-Setti
Forstenede Hvirvellese Dyr. Bind I. Teksl. 1960. 133p. ChI'. Poulsen
Forstenede Hvirvellese Dyr. Bind I.Atlas. 1960. 85 tavler. Chr. Poulsen
Undersagelser over Danmarks - Skanes Kvarteere Insektfauna. DISPUT.4TS. 1933. 260p'" o tavler
-;-27 iekstfigurer. Kai L Henriksen
Der Gesteinssammler. Kosmos. 1974. 99p. Hansgeorg Pap"
Mineralogie. Ca. 1900 eller fer. 71p + 30 farvetavler. Dr. A. Schleyer
Former i fjiillen. Karin Ditt Land nr. 16. Svenska Turistforeningen. 1984. 64p. NY
Mineral oeh Bergarter. Karin Ditt Land. Svenska Tunstforeningen. 1990. 87p. Sven Laufeld NY
Danmarks Geologi. 1975. 175p. H. Wienberg Rasmussen
Geologi. 1952. 137p. P. Andersen og M. Vahl
Einfiihrung in die Gesehiebeforsehung. 1967. 132p .,. 50 tavler . Kurt Hucke

Annonce:
38 fossil- sten- og geologiboger srelges (kun) sam let for ca. 2500.- Kr.
Henvendelse: Henning Pedersen. Mellernve] 15,8800 Viborg. Tlf.: 86613618
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~~:!~~~M*• SKJERN: Fredensqade38 . 6900 Skjem
inden for stenslibnmg Telefon97 35 1600
og smykkefremstilling Aben!mandag-fredagkI. 9·17

Lllrdag kI. 10-13
- stort udvalg i stene
fra hele verden.
Beseg' os i Skjern

72 sider. 180 kr.

Noget om geologi,
teg lvzerker, grus
gravning og terve
skeering i Keben
havns nordlige
omegn.
Farveillustreret med
mange fotos og kort.

272 sider. 248 kr.

Geologisk Set
Det mellemste
Jylland

208 sider. 175 kr.

Nyhed fra GEUS:
Fra det nordlige
Sokkelund

Geologisk Set
Det nordlige
Jylland

208 sider. 200 kr.

Den nyeste bog
i serien. Beskriver
38 lokaliteter af
national geologisk
interesse.
Stort generelt af
snit om Bornholms
geolosi.
Farveill us treret.

Geologisk Set
BORN HOLM

Ring eller skriv til G. GEOGRAFFORLAGET
5464 Brenderup. 64 44 16 83



Deadline for september-nwnmeret af STENHUGGEREN er den 4. august 1997.
Materiale sendes til Karen Pii.

AL DELTAGELSE I FORENINGENS AKTIVITETER SKER pA EGEN REG

NING OG RISIKO.

Husk selv at medbringe nodvendig proviant til modeme. Fra kl. 13.00 er der abent
for handel, bytning, stensnak og "Sten pa border". Meder starter kl. 14.30.

Klubmede pa Aby Bibliotek.
Bent See, Mors, om moleret.

L0. d. 13/9 97

To. d. 28/8 - S0. d. 31/8 97 Tur til det sydlige Norge.
Se neemereom disse ture i februarbladet.

Ekskursion til Hollerup, Sofienlund, 01st.S0. d. 8/697

Fr. d. 23/5 - Le. d. 31t5 97 Tur til Sydengland/Wright.

Ekskursion til Silstrup KlitlSkyum Bjerge.S0. d. 4/597

Klubmede pa Aby Bibliotek.
Gemmolog Anette Surel med foredrag om "PerIemes
forunderlige verden, deres opstaen og forskellen pa
eegte og ueegte perler. "

Le. d. 12/4 97

Program for Jysk Stenklub forar/sommer 1997


