
Nrerbillede af kalksten
fra Gotland med vel
bevarede fossiler af
soliljer med kroner.

Total Of. 83februar 199925. Argang nr. 1

MEDLFMSBLAD FOR JYSK STENKLUB



Generalforsamling 3
Mindeord/Svaneegle fundet pa Grenland 4
Stenklubture, forar/sommer 1999 5
3 artikler om forstenet tre pa Mors 7
Pa sporet af nordiske granlzndere 10
Geologer i modvind 13
Danske forsteninger fra Tertiertiden 15
Verdens sande tilstand 17
Ildsejler som landskabsarkitekt 19

Indhold i dette nummer:

Priser som hidtil:

mandage kl. 19.00-22.00
tirsdage kl. 16.00-19.00
onsdage kl. 13.00-16.00
onsdag aften kl. 19.00-22.00
kun efter aftale - tlf, 86 15 46 13
torsdage kl. 9.00-12.00
Brug af slibevserksted 15 kr. pr. gang.
Brug af selvvserksted 5 kr. pr. gang.

Vserkstedet pa Skt. Anna Gade Skole:
Abningstider: Salvflet m.m.

i evrigt

Klubblade fra andre klubber bedes sendt til fonnanden.

Medlems-/adresselisten: Kan lanes til kopiering ved mederne pa Aby Bibliotek

86 46 72 82
86 17 46 97

86 27 80 33
86 89 28 58
86 29 55 18

100 kr. for enlige, 150kr. for par i 1999.

Annie Buus, Sandbakken 54, 8270Hejbjerg
bedst fer kl. 16.

Peter K.A. Jensen. Egevej 16. 8680Ry
Hans J. Mikkelsen, Kjeerslund 18, 8260Viby J.
Ingemann Schnetler, Fuglebakken 14, Stevnstrup
8870 Langa
Jytte Frederiksen, Myntevej 16, 8240Risskov
GIRO 1217380,Myntevej 16, 8240Risskov

Arskontingent:

Kasserer:
Jysk Stenklub:

Medl. af best:
Medl. af best:
Medl. af best:

0vrige adresser:
Fonnand:

86 17 78
862707

Karen Pii Pedersen, Skolesvinget 32, 8240Risskov
Solbakkens Veerksted, Holmevej 128, 8270Hejbjerg

Ansvarh.
Redaktar:
Tryk:

STENHUGGEREN, medlemsblad for Jysk Stenklub

1999/1STENHUGGERENside 2



abo

Bestyrelsen minder om, at kontingentet er forfaldent til betaling.
Sidste frist er 1. marts.
Det er unedig brug af kassererens tid og klubbens penge at skulle sende 30-40 rykkere
ud hvert AI.
Betal derfor venligst til tiden, og hvis I ikke lengere ensker at va-re medlemmer, sa giv
kasserereu besked inden 1. marts.
Manglende kontingentbetaling medferer tab af stemmeret ved generalforsamlingen ...

KONTINGENTET

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflseggelse af regnskab.
4. Valg af formand. (A. Buus er villig til genvalg)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

pa valg er:
Peter K. A. Jensen ( Villig til genvalg)
Hans J0m Mikkelsen ( Villig til genvalg)

6. Valg af 1.- og 2. bestyrelsesuppleant.
Nuveerende er Wanda Chritensen og Hanne Sonnichsen
(begge villige til genvalg)

7. Valg af 2 revisorer uden for bestyrelsen.
Nuvserende er Sven Sonnicbsen (villig til genvalg)
og Henry Weinkouff (modtager ikke genvalg)

8. Valg af revisorsuppleant.
Nuveerende Doris Valgaard (villig til genvalg)

9. Fastseettelse af kontigent for det kommende ar.
10. Indkomne forslag: Forslag, der enskes behandlet under

dette punkt, indsendes til formanden senest 8 dage in
den generalforsamlingen.

11. Eventuelt.

Dagsorden ifelge vedteegterne:

GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling lerdag d. 13/3 kl. 14.30
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Svaneogle fundet pa,Gronland
Den 25-arige geologistuderende Rikke Bruhn har pa sin ferste felttur til Nordgrenland
gjort det, som mange geologer dremmer om et helt liv.
Selv om det var noget helt andet, hun ledte efter, fandt hun forsteninger af en 140 mio. ar
gammel kempeogle.
Det skriver Danske Polareenters blad Polarfronten i sit seneste nummer.
Rikke Bruhn var med som assistent for tre garvede geologer, som pa Kilen i
Nordgrenland forseger at finde spor efter Mjelnermeteoritten, der faldt ned i omradet for
140mio. ar sidell.
Under arbejdet med at samle geologiske prover ind, strejfede hendes blik tilfeldigt noget,
hun straks kunne se matte vrere en forstening af et set pertekt ordnede knogler.
Det viste sig at vere en meget velbevaret, 80 em lang luffe fra en plesiosaur - populert
kaldet ell svaneegle - sandsynligvis 140mio. ar gammel.
En svaneegle er et forhistorisk havkrybdyr beslegtet med dinosaureme. Man kan sikkert
fa en fantasifuld forsker til at sige, at hvis Loeh-Ness-uhyret nogensinde gar i nettet, vil
den hejst sandsynligt ligne en svaneegle.
At demme efter luffen kan resten af en op til otte meter lang ogle meget vel gemme sig
lengere inde i skiferlagene. Det er ikke sikkert, svaneeglen nogensinde vii blive gravet
frio Den ligger i et svert tilga.ngeligt omrade og i noget besvarligt materiale, sa det kan
blive en kostbar affere.

I. Cl.

Maske siger navnet ikke yore nye og nyere medlemmer ret meget, da det allerede er en
del ar siden, Eriks helbred satte en stopper for hans deltagelse i klubbens aktiviteter; men
vi andre, der har veeret med gennem mange Ar, husker Erik som en meget engageret per
son, der var steerkt optaget af, hvad der foregik. Han var meget tidligt blevet medlem af
Jysk Stenklub, som han imange Argjorde en stor indsats for, da han dels var medlem af
bestyrelsen, og dels var bestyrer af vort veerksted, hvor han ofte hjalp begynderen, der
var pa bar bund, men ogsa patog sig at serge for, at maskinparken var i orden, sa ingen
kom til skade der.
Tankerne gar ogsa til Lilly, der nu er blevet alene; men som stod Erik bi i de mange Ar
og stettede ham, efterhanden som hans sygdom skred frem.
lEret veereErik Jensens minde.

Mindeord ved Erik Jensens dod 22/12-1998
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Efter den 1. marts 99 er tilmelding til turen bindende, og da skal belebet for turen ogsa
veere indbetalt pit konto 1909-7850076766 i Unibank. Manglende indbetaling den 1.
marts 99 medferer sletning af turlisten.

Weekendtur til Mon. bededagsferien. 29. 8pril-2. m8j 1999
1) Sa gar turen til M0Dmed start fra Musikhuset torsdag den 29. april og hjemkomst
den 2. maj. Tidspunktet kendes ikke endnu, men der keres i lejede minibusser, og som
vi plejer, er vi selv chaufferer.
2) Turen kan enten gitover Ebeltoft-Odden eller keres nedeom og over Storebeeltsbroen,
Prisen med fserge bliver ca. 1000,- kr., men over broen godt 800,- kr., men der er ca.
70 km leengere at kere. Det taler vi om.
3) Vi skal bo i to feriehuse med plads til 8 personer i hvert, og de ligger pa Ulvshale
ca. 10-15 km fra de heje sknenter, men det var mere hyggefigt og ogsa billigere at bo
for os selv.
Der er altsa kun plads til 16 personer pi turen, sa det er med at veere hurtig, men der
viI blive lavet en venteliste.
4) Iprisen indgar leje af busser, huse og overfartlbroafgift, men ikke forteering. Vi kan
vel spise fselles, som vi har gjort fer.
5) Tilmelding til turen kan ske til Rigmor, tlf. 8696 9557 (bedst aften) eller pa turlisten
pit maderne.

Ravturen til Oksb91 sondag den 14. maIU 99
Vi medes ved Musikhuset kl. 8.30, og der keres i private biler, sa turen viI nok koste
ca. 200,- kr. (Prisen er i 0jeblikket 2,- kr. pro kart kilometer + museumsentre.)
Tilmelding senest 1. marts 99 af hensyn til dem, der vil kere, og skriv venligst pa, om
Ikan veere chaufferer.
Turliste viI ga rundt pit mederne, og I kan ogsa ringe til mig pa tIf. 8696 9557 (bedst
aften), men altsa senest 1. marts 99.

Stenklubture i forar og forsommer 1999
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Ravstedhus
Ravsted Hovedgade 51
6372 Bylderup-Bov
tlf. 74 64 76 28

Rekvlrer
KATALOG

Rekvlrer
KURSUSPROGRAM

SaJg at VEr1<t.0j og malerlaJer
til sfensllbnlng, salvarbejde,
emaiJe og glas.

- kursusstedet for handveerk og design ...

Ravstedhus
P{l turudvalcets verne Rigmor Kloock

Ekskursion til Norge i JUDi 1999
Hermed lidt information om turen, som turudvalget arrangerer til Siemmested/Royken,
som ligger sydvest for Oslo. Det bliver en kombineret fossil- og mineraltur.
Tidspunkt: Torsdag den 10. juni-sendag den 13. juni, begge dage inel.
1) Mere udferlig information viI komme i aprilbladet, men vii ogsa blive bragt pa
mederne sammen med tilmeldingslisteme.
2) Det er endnu ikke fastlagt, hvor eller hvordan overfart og ovematning bliver. Det
sidste bliver nok pa vandrerhjem.
3) Prisen ligger endnu ikke fast, men en pris pa ea. 1500,- kr. inlduderer minibus,
overfart, logi og udgift til guide. Men der er ikke medregnet udgifter til fortsering og
evt. entre til miner.
4) Det bliver nedvendigt med 2 gange varm mad, heIst noget, som er forberedt
hjemmefra. Pa de sidste ture har der veeret et madhold, som stod for den afdeling.
Hvem melder sig?
5) Tilmelding senest den 15. april 99, som ogsa er sidste frist for indbetaling af turens
pris. Manglende indbetaling medferer sletning pa turlisten. Turen viI blive pa 16 hejst
18 personer, sa evt. til~el?te derudover viI komme pa en venteliste.
Tilmelding kan ske til Peter K. A. Jensen pa tlf. 8689 2858 efter kl. 17, eller til
Rigmor Klooek pa tlf. 8696 9557, bedst aften.
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At Anders Holmgaard
Der er gode chancer for, at den forstenede trestamme, der tirsdag blev fundet ien moler
gray i Ejerslev, bliver erkleret danekne. I sAfaId kan gravemester Jergen Aggerholm,
der tidligere har forsynet Molermuseet med flotte forsteninger, fA en velfortjent ekstra
julegave.

Sten-trse bliver maske danekrte
Syv meter tnestamme er nu afdeekket.

Af Gerda Buhl Andersen
I gar blev lederen af Molermuseet pANordmors, Henrik Madsen, ringet op af graveme
ster Jergen Aggerholm fra molergraven i Ejerslev, som da lige ville fortelle, at han i
gravens sknent havde fundet, hvad der sa ud til at vere et usedvanligt stort stykke forste
net tra,
Henrik Madsen tog straks af sted til molergraven for at kigge nermere pA fundet, som
han betegner som yderst sjeldent,
- Det er formentlig Danmarks sterste stykke forstenet tre, forteller Henrik Madsen, der
hele eftermiddagen deltog i gravearbejdet, som ma forega ved hAndkraft.
- Det er en forstenet trestamme, og den sidder sadan, at gravemaskineme slet ikke kan
komme til, oplyser Henrik Madsen, som gleder sig over, at Molermuseet i den kommen
de seson kan presentere museets gester for det store og velbevarede stykke forstenet
tra.
- Vi har faet tilbud om at udstille trestammen, og det er vi utroligt glade for. SAhar vi jo
igen noget nyt og spendende at vise frem, siger Henrik Madsen.
Den forstenede trestamme er ifalge Henrik Madsen 54 eller 55 millioner ar gammel og
stammer fra en periode, hvor temperaturen i Nordeuropa var betydeligt hejere, end den
er i dag. Der kan derfor meget vel vrere tale om en subtropisk tresort,
I gar lykkedes det at grave omkring tre meter af den forstenede trastamme, der har en
diameter pa mellem 50 og 60 centimeter, fri af molerskrenten,
Gravearbejdet fortsetter i dag.
- SAvi ved endnu ikke, hvor stor den er. Og nar vi ved det, sa kommer det neste pro
blem. Nemlig hvordan vi skal fAden transporteret fra molergraven i Ejerslev og til Mo
lermuseet. Men det skal vi nu nok finde ud af, siger Henrik Madsen.

Fra Morse Folkeblad 2/12-98

Sensationelt fund imoleret iEjerslev
Maske Danmarks sterste stykke forstenet tre dukkede frem igar.
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Af Gerda Buhl Andersen
Dagen fur juleaften fik lederen af Molermuseet, Henrik Madsen, en dejlig julegave. Han
fik meddelelse om, at Statens Museumsnevn har bevilget 30.000 kroner til tlytningen af
den 8,5 meter lange forstenede trestamme, der ferst i december blev fundet i molergra
yen iEjerslev. Men allerede et par dage efter jul gik der skar i Henrik Madsen juleglede.
- 3. juledag var jeg ude og kigge i hullet imolergraven, hvor den forstenede trastamme
ligger. Og det viste sig, at regnvejret dagen fer havde undermineret skreuten oven over
trestammen , sa der var styrtet omkring to kubikmeter jord ned over stammen. Desuden
var den pumpe, der pumpede vand op af hullet gaet i sta. Om det ogsa er en folge af
jordskredet, er ikke til at sige, men faktum er, at hele hullet var fuldt af vand. Sa ti dages
arbejde er spildt. Vi kan begynde helt forfra med at grave treestammen fri, forta.ller Hen
rik Madsen, som dog ikke har mistet optimismen.
- Det rna vi jo bare tage som en oplevelse, siger han.
En uge fer jul sa det ellers ud til, at det skulle lykkes at bjerge Danmarks sterste forste
nede trestamme og fa den flyttet fra rnolergraven i Ejerslev og til Molermuseet,
En ekspert var hidkaldt, og trestammen var blevet pakket ind i plasticfilm, hvorefter der
var lagr epoxy-skum og tr~t'kax-er udell om.
- Meningen var, at tresrammen skulle telge rned rundt, nar trekasseme blev vendt. Men
da vi vendte den forste af de tre kasser, fulgte tresrammen ikke rned, forteller Henrik

Forstenet trsestamme er atter begravet
Den 8,5 meter lange tnestamme ligger nu dzekket af mudder og vand.

I lebet af fredagen blev der afdekket i alt syv meter tra i den vade lergrav, hvor der hele
tiden rna pumpes vand vek, og dermed er fundet sikkert det sterste stykke, som er fundet
iDanmark.
- Et rigtigt pralestykke, siger Henrik Madsen, leder af molermuseet. Han har haft flere
sagkyndige at trakke pa, blandt andet en konservator fra Viborg Amts Konserverings
central i Skive, og lederen af museet pa Fur, Georg Stenstrup. Som leder af et naturvi
denskabeligt museum har Stenstrup ansvaret for geologien iViborg Arnt.
Ogsa lerdag bliver der gravet i Ejerslev, men det understreges, at publikum ikke har
adgang. Udgravningen er lukket af hensyn til sikkerheden.
I neste uge bliver stammen, som allerede er knakket i flere stykker, kapslet ind i epo
xyskum, sa den forsigtigt kan fragtes til konservering. Der er i hast segt om 25.000 kro
ner til materialer hos Statens Museumsnevn, forteller Henrik Madsen.

Fra Morse Folkehlad 5/12-98
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SKJERN: Fredensgade38 . 6900 Skjem
Telefon97 351600
Abentmanoag-fredagkI. 9-17
Lordagkl. 10-13

ALT TIL HOBBYARBEJDE
inden for stenslibning
og smykkefremstilling
- stort udvalg i stene
fra hele verden.
Besog os i Skjern

lMEST-GEM

Fra MOfS.0 Folkeblad 30/12-98
de trasramme fri. Endnu en gang.

Madsen.
Det blev derfor besluttet at vente til efter jul med naste flytteforseg.
- Og nu rna det nok vente til efter nytar ogsa, siger Henrik Madsen, som nu bar skaffet en
ny pumpe til at pumpe vandet veekfra det op mod tre meter dybe hul.
- Der leber hele tiden nyt dnenvand fra de omliggende marker ned i hullet. Men nu er
vandet da begyndt at synke, siger Henrik Madsen.
I den lille S0 i molergraven ligger vandslangeme ved siden af de tre flydende tnekasser
med epoxy-skum samt nogle rockwool-matter, der blev brugt som isolering mod frosten i
forbindelse med det ferste tlytteforseg.
- Nu rna vi se, hvordan det kommer til at ga, siger Henrik Madsen, som ikke selv bar
ansvaret for flyttearbejdet.
- Det har jeg heldigvis matter overlade til eksperteme. Jeg skal bare lave gravearbejdet,
og det rna jeg sa i gang rned igen, siger han.
Henrik Madsen har desuden forsegt at finde ud af, om den forstenede tresramme er
Danmarks sterste.
- Og jeg har ikke hart om andre, der er sterre. Der er fundet en pa Bomholm, som er 6
meter lang, og i 30-eme blev der pa Fur fundet en, der efter sigende var 6-7 meter lang.
Men den blev ikke malt op og registreret. Den blev bare smidt pa brokdyngen eller tip
pen, som det jo hedder, forteller Henrik Madsen.
Et stykke af den forstenede trzstamme er desunden blevet sendt til Geologisk Museum,
som bar sendt stykket til Grenlands og Danmarks Geologiske Undersegelser, hvor man
kan foretage en tyndslibning til at artsbestemme meet.
- Men vi har ikke faet besked derfra endnu, siger Henrik Madsen, som nu venter pa, at
pumpen skal temme hullet for vand, sa han kan komme i gang med at grave den forstene-
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Pa sporet af nordiske granleendere
Yoerdifuldt historisk kildemateriale blev hentet po. bunden af fjorde ud for de gamle
ruiner. Aflejringeme forueller om livsvilkdrene for de mennesker, der havde lagt deres
garde i det sydvestlige Grenland. De holdt ud i 500 ar, so. matte de opgive oevred.
Af Jens J. Kjsergaard
Marinegeologer, arkeeologer og biologer sager nu i fsellesskab at finde en naturlig og
sandsynlig forklaring pAnordboemes gadefulde forsvinden fra Grenland i 1400-tallet.
Mysteriet kan mAske lases ved analyser af bundprever fra Igaliku-Fjorden. De
uforstyrrede aflejringer sammenlignes med blade i en hidtil lukket bog, der nu skal
forteelle om skiftende livsvilkAr inde i 0sterbygden i Sydvest Grenland. Det vigtige
historiske kildemateriale blev hentet i september under et togt med det tyske hav
undersegelsesfartej "Poseidon" af Kiel.
Snart lukkes bogen op, men det tager tid at lsese og tolke teksten, hvor C-14
kulstofanalyser skal suppleres med malinger pAsedimentemes indhold af isotopen Bly
210. Det foregar pA RiS0, pA Nationalmuseet og Aarhus Universitet. Endvidere
foretages mikroskopundersegelser af kememes indhold af mikroorganismer.
Der er mange meninger om Vikingemes Grenland og nordboemes forsvinden, der
skete, alt imens inuitteme flyttede indo Der er historiske vidnesbyrd om fredelig
sameksistens - men ogsa om bitre fejder.
Det sydlige Grenland var grent, da Erik den Rode gay landet navn, og vi mA formode,
at hasten var god i de ferste lykkelige Arefter indflytningen fra Island i 985. Men vi
ved ogsa, at de sidste nordboer matte hente stersteparten af deres fade pAhavet, de
spiste fisk og seeler; der var ikke Ieengere held med husdyr og komavl. Isen gjorde det
sveert at sejle til og fra Grenland, En islandsk pnest skrev i 1350, at Vesterbygden i
GodthAbfjordennu var ede og mennesketom. Men i 0sterbygden gik livet dog videre
i mere end 100 Ar.
Den seneste kendte grenlandske dato i de islandske sagaer er ferste sendag efter
korsmesse i septemper 1408, da preesten Sira Paal Halvardsson viede Torstein Olavsson
og Sigrid Bjemsdatter i Hvalse kirke.
Man kan fantasere om de sidste nordboers triste skeebne; der er en beretning om et
skelet fundet pa en 0, med en rusten kniv, hvis blad neesten var slebet bort. Hvem var
han? Vi far det aldrig at vide. Det eneste helt sikre er, at nordboeme forsvandt.
Det er let at skyde skylden pa klimaforveerringen under Den lille Istid, som bl.a kan
ses i borepreverne fra Summit midt pa den tre kilometer tykke indlandsis.
Man kan sagtens forestille sig, at de oprindeligt blomstrende kolonier visnede, fordi
vintrene ar for ar blev Ieengere og strengere. Men det er geetteveerk, Faktisk kan
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kysteme i det sydvestlige Grenland have haft jeevnt godt vejr i den lange periode, hvor
det kan dokumenteres, at Island og Europa matte deje med ondt vejr. Slldan er det i
dag, sAdanvar det mAskeogsAfor 600-700 ar siden. I fagsprog taler meteorologer om
antikorrelationen Mellem Irminger Bassinet pa astsiden og Labrador Havet i vest.
Det tvservidenskabelige, intemationale projekt er igangsat og koordineret af Danmarks
og Grenlands Geologiske Undersagelse (GEUS) i Kebenhavn og Gerd Hoffmann og
Jam Thiede, Institute for Marine Geosciences (GEOMAR) i Kiel,
Det sker i samarbejde med Grenlands Nationalmuseum og Arkiv i Nuuk/Godthab og
Danmarks Nationalmuseum, plus forskergrupper fra Norge, Island og England. Og det
danske farvandsvsesen. sorn fik foretaget den ferste kortleegningaf dybder i fjordeme
ud for de gamle nordbobygder inden togtet - og samtidig gjorde uvurderlig lodstjeneste
som lover godt for det fremtidige samarbejde med naturvidenskaben.
Projektet ledes af Anton Kuijpers fra GEUS.
GEUS opstod ved sammensmeltning af Danmarks Geologiske Undersegelse og
Grenlands Geologiske Undersagelse- og GEUS' arbejde i Grenland omfatter udover
kortlsegning af bjergarter og jagt efter olie og mineraler ogsa klimaforskning.
Statens naturvidenskabelige Forskningsrid har stettet projektet, og Grenlands
Hjemmestyres Direktorat for Sundhed og Forskning har ogsAstettet projektet med penge
fra puljen til forskningsfremme.
Budgettet er stramt. Men der var ikke direkte udgifter til-de tre ugers sejlads med
"Poseidon", for skibet holdes i soon af havforskningsinstituttet i Kiel. Og Farvands
direktoratet sergede for at male dybdeme i de fjorde og vige, som "Poseidon" skulle
vove sig ind i.
Opmalingen var nedvendig, for der var jo risiko for grundstedning og tab af det
kostbare, torpedoformede sonarudstyr, som kom pa slseb 30 meter over havbunden.
Lydbelgerne blev sendt ud i vifteform i et 800 meter bredt beelte, sa det tilbagekastede
ekko kunne afslare bade vrag og klipper, plus noget lige sa vigtigt: sedimentemes
lagdeling. Det kan forteelle om de skiftende klimaforhold.
Forskeme fandt ikke sunkne vikingeskibe eller tabt gods.
Det norske forskerhold fra universitetet i Trondheim havde et fjemstyret under
vandskamera med, og det blev flere gange sendt ned til interessante forhejninger, som
muligvis kunne veere 15-25 meter lange vrag. Men billedeme viser bare mudderbanker.
Maske skjuler der sig snekker under pludderet. Det kan kun opklares, hvis der sendes
dykkere ned.
Direktar Emil Rosing fra Grendlands Nationalmuseum var med pa "Poseidon" og han
venter selvsagt speendtpAanalyse-resultateme.
Det er ikke muligt at give et enkelt svar pa spergsmalet om nordboemes forsvinden
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Berlingske Tidende 3-11198

Det sker der med preveme
for at kunne forsta de naturgivne forhold
for Nordboerne.
Ligeledes skal der foretages detaljerede

analyser af sedimentkernernes vekslende
indhold af kiselskallede mikroorganismer,
kaldet diatomeer. De er felsomme indika
torer over for neeringsstoffer, saltholdighed
og is osv. osv. Endvidere er eendringer af
kystomraderne ogsa vigtige: Forsvandt
grsesningsomrader for keer og far som f01-
ge af eendringer i havspejlet - og forsvandt
de vigtige ornrader, hvor grees og andet
vinterforrad blev indsamlet? jjk

Bunclpntverne fra fjordene ud for de
gamle nordbobygder vii give geologerne
svar pa mange spergsmal, Seniorforsker
Naja Mikkelsen forklarer:
-Analyser af iltisotoper i kalkskaller fra

mikroorganismer i sedimentkernerne kan
forteelle noget om udviklingen i tempera
turforholdene i fjordomraderne pa Nordbo
ernes tid - og gennem malinger af forskel- .
lige kulstof-isotoper kan vi fa et billede af
hvorledes bl.a. produktiviteten i fjordene
udviklede sig.
Begge disse oplysninger er af vigtighed

efter 500 Ar i Grenland, sagde han til Grenlands-Posten, fer skibet sejlede ud fra
Reykjavik. Men en af de vigtigste faktorer kan veere en klimaforveerring, som gjorde
det umuligt at drive landbrug.
"Studiet af nordboemes boseettelse og forsvinden er et fascinerende felt," siger
seniorforsker Naja Mikkelsen fra GEUS.
"Vi ved faktisk ikke, hvad der skete med de sidste nordboere i 0sterbygden. Maske
dede de af suit, maske blev de adopteret af de tilflyttende grenlandske fangersamfund,
maske opgav de sevred, pakkede sammen og sejlede til Island eller Amerika.
Der er frit spil for geetterier. Vores ekspedition giver ikke endegyldige svar. Vores
hensigt er at beskrive, hvordan klimaet udviklede sig fra Erik den ROOes landnam i 985
til bygdeme blev mennesketomme 500 ar senere.
Et af de mest interessante fund under sommerens togt er, at kystlinjen er helt forandret
inden for de sidste 1.000 ar, papeger Anton Kuijpers.
"En stor del af de opriildelige lave og formodentlig mere frugtbare omrader er
forsvundet; de er nu under ca. fire meter vand. Del er ikke havet, som heever sig, men
landet som synker. Ydermere giver en farste tolkning af de seks meter lange sediment
kemer og de akustiske data fra fjordene indtryk af, at der med mellemrum forekommer
underseiske skred. Strandlinjen er abenbart ustabil. Nu viI vi preve at seette dato pa
disse hsendelser." "Det er helt sikkert, at havet har voldt de nordiske grenleendere store
bekymringer," tilfejer Naja Mikkelsen.
"De kunne jo se, hvorledes belgerne ad af greesgange og kom teettere pa kirkegardene,
det blev veerre og veerre fra sleegtled til sleegtled, Det rna have sat tanker i gang, en
vseldig Iyst til rejse sydover eller vestpa. Miske Iykkedes det. "
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Siden jeg startede med at lese geologi pa universitetet, har jeg anset mig
for privilegeret, og da jeg blev fserdig som kandidat, kendte min glede
ingen gnenser. Men det er altsa ikke altid let at vere geolog.
Da Charles Darwin publicerede sin bog "Artemes oprindelse" , kom han i alvorlig
modvind, og det til trods for, at han havde en solid teori og oven i kebet gode
argumenter for den. Han er derved et godt eksempel pa, at det ikke altid er lige let at
veere geolog i en verden af uforstAendemennesker.
Superledere og onde Ander
MisforstAelseme mellem os geologer og vores omverden er bestemt ikke ovre endnu.
Sa sent som i ar skulle en af mine bekendte til Oxford i England for at teste en
nyudviklet superleder. Af hensyn til testen havde han placeret fire stykker af den sorte
superleder imellem to tunge skiver kobber. Desuden havde han sat ledninger pa
superledeme med krokodillenseb, og det hele var indpakket i en tyk og delvist
gennemsavet kobbercylinder. Jeg husker, at han var ret stolt af dette pragtstykke, da han
viste mig del.
Nu er en superleder en skrebelig ting, sa han kerte til England med toget for at skane
teststykket, men pa hjemturen ville han flyve og havde derfor placeret det i en metalkuf
fert. Kufferten vakte desveerre omgaende toldemes opmserksomhed, og de syntes slet
ikke om hans teststykke, der i deres 0jne mest mindede om en bombe.
Efter en leengere diskussion med toldere og deres overordnede, kreevededisse at fa loy
til at beere den misteenkeligegenstand under hele flyveturen. Men da teststykket jo var
skrebeligt, og min bekendte derfor selv ville transportere det, endte det med, at han
ogsa kerte hjem med toget, hvor konduktererne er mindre misteenksomme.
Sandsynligvis gjorde han ret i at beje sig for de lokale myndigheder. Tilfseldetminder
jo om dengang, tre geologer var pi arbejde i den indiske delstat Maharashtra engang
i 70'eme. Ogsa de medbragte en meengdeudstyr, som de lokale ikke bred sig om.
I en nsertliggende landsby var beboeme sa overbeviste om, at disse apparater fremkaldte
onde Ander, og at geologeme drev magi med byen, at 15 lokale sa sig nedsaget til at
hsenge de fremmede.
Snehvide fossiler
Det er ikke kun yore apparater, der veekker bestyrtelse og mistanke, men ogsa de
geologiske materialer selv. En anden geolog havde valgt at sende en pakke med et antal
reagensglas fyldt med bitte sma fossiler.

Geologer i modvind
Af geolog Steen Laursen
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Der var foraminiferer fra en dybhavsboring, som slrulle aldersdateres, og det slrulle
altsa forega i Frankrig. Fossileme i hvert enkelt glas var fra en bestemt dybde, og de
var seerligt udvalgt efter en ret omstsendelig proces. Ogsa denne transport faldt i
toldemes heender, og heller ikke i dette tilfselde syntes myndighedeme om, hvad de' sa.
De var tilsyneladende af den formodning, at det drejede sig om narkotika, sa de heeldte
alle preverne ud pAdet samme stykker papir, blot for at konstatere, at man hverken
blev lwj eller skeevaf det - hvordan de sa i evrigt har testet foraminifereme.
Selvransagelse
Somme tider er vi selvfelgelig selv ude om de problemer, vi leber ind i. Som nu da
man fandt sejler af et ukendt mineral ved Grenland, Det viste sig, at dette mineral kun
var stabilt ved Mellem 0 og 6° C, sa den hjembragte preve blev opbevaret i et kaleskab
i Kebenhavn. Her lAden trygt og godt indtil neestestremafbrydelse, der forvandlede den
til en blanding af kalkslam og vand. SAdet heendertil tider, at en geolog bliver tnet af
sin lod og veelger et andet levebred, hvad jeg efterhAndenhar fAetforstaelse for. Det
seneste eksempel jeg kan huske, er Emil Constantinescu, der var professor i geologi,
indtil han lod sig veelge til Rumeenienspreesident i november forrige Ar.

GeologiskNyt 4/98
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Publikationen
Tidsskriftet "Natur og Museum", som udgives af Naturhistorisk Museum i Amus, bar
i juni bragt endnu et nummer pi gaden, 1998 nr. 2. Det er gjort i et samspil med en
seerudstilling pi museet. Publikationen er forfattet af PaIle Gravesen, som sikkert af
leeseren genkendes fra flere beger, hvor hanpien bade kyndig og entusiastisk mide bar
viderebragt sin viden om iseer fossiler og deres forek:omst. Neerveerende nummer af
Natur og Museum passer passer fint ind i denne linie. Heeftets 36 sider er speekket med
gode fotografier af geologiske lokaliteter og fossiler, og der suppleres med geografiske
kort over fordeling af land og hay i de behandlede tidsafsnit af Danmarks geologiske
historie.
I publikationen omtales Danekrseordaingen om ind(at)levering af visse fund til de
naturhistoriske museer. 0nsker man dog detaljerede videnskabelige bestemmelsesvserker
til enkelte fossilgrupper eller -faunaer rna man sege andesteds. Til slut findes et godt
undergrundskort med mange lokalitetsangivelser. Gode geologiske beskrivlser, men for
ta fossiler! Selve hoveddelen af Natur og Museums hsefte behandler i separate kapitler
de enkelte tidsafsnit og tilherendeaflejringer: Danskekalken, lagene fra sen Paleocen,
0lst formationen og moleret, de eocene lerlag, Oligocsen - sedimenteme skitter
karakter, Mioceen, Plioceen.
Sedimentlag, klima og paleeogeografi er meget grundigt beskrevet i heeftet, Beskrivelsen
giver et glimrende baggrund for forstaelsea af fossilgruppemes optneden eller fraveer.
Forfatteren giver ofte historiske detaljer om oprindelsen af tidsafsnittenes navne,
ligesom han neevner mange gode detaljer om den eventueUe anvendelse af forskellige
jordlag (f.eks. kalk som fyldstof, jordforbedring; plastisk ler til Leca og letldink:er;
moler i filtre, varmeisolering, kattegrus, etc.)
Udstillingen
Som neevnt tidligere, viser Naturhistorisk Museum i Arhus en seerudstilling med samme
titel som publikationen. De to tiltag Juenger meget fint sammen, og udstillingen lever
fuldt op til titlen - her er virkelig mange fossiler til at bestemme efter eller blot at nyde
synet af. Langt det meste af udstillingsmaterialet kommer fra PaIle Gravesens righoldige
samlinger. Som no get nyt og glsedeligt er der ogsi en handfuld fine Danekne at se i
deres rette element. Herligt, at frugten af mange samleres indsats geres tilgsengelig for
publikum.

Danske forsteninger fra Tertieeriden
Anmeldt af Seren Bo Andersen, geologisk konservator, Geologisk
Institut, Arhus.
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Den samlede opstilling har lidt af samme lethed som publikationen, og de enkelte
montrer er speekket med fossiler og sedimenter - flot og gennemfert lavet. Der vises
mange lesblokke pa udstillingen. Dette er meget udmeerket: dels er der visse lag, der
kun kendes pa denne made, og dels er det jo sadan, publikum oftest finder stenene langs
stranden eller i grusgrave. Ogsa sporfossiler optneder hyppigt i det udstillede materiale,
og det er en god komplettering.
Lidt negativt
En sa stor udstilling viI naturligvis oftest have nogle fa "svipsere", og det er jo en
anmelders sure pligt at finde disse. Hvis man ikke pa forhand er helt hjemme i lagenes
tidsnuessige sammenheeng og ikke starter med at Ieese "skrifteme pa veeggen", kan det
nok veere sveert at fa rigtigt hul pa stratigrafien. En diskret nummerering af montreme
ville hiselpe her. Man kunne opfordre til opssetningenaf en lille montre med brunkulslag

og iseer deres indhold af frugter, fre og blade. Det rna kunne lade sig gere, og det kan
naes endnu, da udstillingen er aben frem til marts 1999.
Et par billeder fra lokaliteter er maske en anelse misvisende, billedet fra Rejle Klint
angives at vise det plastiske ler, men den viste del er et afsnit af klinten med kvarteere
lag. Et par tekstsvipsere: Pa tidstavlen vises Oligocsen todelt, men i teksten nsevnes
"Mellem" og "0vre" , en lille mindelse om den tidligere tredeling af tidsafsnittet. I
montren fra 0resundsomradet er der desuden lidt inkonsekvens i betegnelseme pa
lagenes alder.
En opfordring
Og sa her til sidst et lille hjertesuk. Sa flot og instruktivt kan det altsa geres - det mA
kunne tjene som inspiration til at fa hejnet museets permanente udstilling om geologi.
Noget af denne er udstillingsmeessigt af meget gammel dato - det nyeste er de tre veeg
"montrer", og selv de har nu 20 ar pa bagen. Jeg ved det, for jeg lavede dem selv til
brug for en lokal stenklubudstilling i midten af halvfjerdseme. Museet kan jo godt, det
er bevist med den nuveerende, meget fine seerudstilling- sa ger det dog og samarbejd
eventuelt igen med den nedvendige geologiske fagkundskab udefra.

GeologiskNyt 4/98
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Under denne titel har lektor i statskundskab fra Aarhus Universitet, Bjern Lomborg,
skrevet en tankeveekkendebog om verdens milje. Bogen er den forelebige kulmination pa
en debat, der startede med 4 kronikker i Politiken i slutningen af 1997 og begyndelsen af
1998. Disse kronikker gay startskuddet til et veeld af reaktioner, som for hovedpartens
vedkommende brugte krudtet pa at skseldeud pa den formastelige, der vovede at sige de
politisk korrekte holdninger midt imod.
De mange voldsomme reaktioner skyldtes nok for en stor del, at Lomborg rent
faktisk havde taget store dele af miljebevsegelsen med bukseme nede. For en kritisk gen
nemgang af nogle af de oprindelige kilder, som igen og igen blev citeret af miljefolk,
viste sig set fra et rent videnskabeligt synspunkt at veere temmelig spinkle. Et ekstremt
eksempel er den pastand, at der udryddes 40.000 arter om aret pAgrund af rydning af
regnskov.
Men Lomborg nejes ikke med at korrigere de ekstreme overdrivelser. Han bruger de
samme kilder og datamateriale som miljebeveegelsen til at drage den modsatte konklusion.
Der er for langt de fleste miljesagers vedkommende ingen grund til bekymring, det har
faktisk aldrig gaet bedre. Datamaterialet er primeertmammutrapporter fra store intemati
onale organisationer som FN, UNESCO,FAO,WWF og mange andre. Med andre ord:
For den gennemsnitlige leeser viI en kritisk lsesning af Lomborgs bog hurtigt strande pa
manglende indsigt i disse primsere kilder.
Og et spergsmal, som hurtigt melder sig er, om "sandheden" overhovedet findes i denne
enorme meengde af rapporter. Kan man overhovedet komme med et kvalificeret bud pa
verdens tilstand?
En ting er at pavise, at megen af vores "bemeleerdom" om Leks. skovenes og artemes
udryddelse ikke kunne holde til en kritisk analyse af de faktueIle tal. Noget helt andet er
at overbevise os om, at der derfor slet ikke er grund til bekymring.
I virkeligheden vii det kun gavne miljedebatten at fa udryddet de veerste dommedagspro
fetier og derefter k( -ncentrere sig om det mere principielle i sagen.
De fleste af os har vel en fomemmelse af, at vores samlede bekymring for miljeet faktisk
har en gavnende effekt i og med, at politikere, landbrug og industri faktisk bliver nodsa
get til at tage denne bekymring alvorligt. Dette er vel ihej grad med til at przege samfun
dets udvikling og kan dermed medvirke til at forhindre miljeproblemer i overhovedet at
opsta. Hvem kan f.eks. sige, hvilken effekt det pa lengere sigt vil have, at modeme virk
somheder i dag stort set alle tilstreber at have en "gran profil" .

Verdens sande tilstand
Anmeldt af Carsten RabeekKjaer
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Bjern Lomborg, Verdens sande Tilstand.
322 sider, 349,- kr. Forlaget Centrum.

Lomborgs argumenter er ofte bygget op som cost-benefit analyser, hvori han redeger for,
at man bruger uforholdsmeessigt mange ressourcer pa miljesager, hvor gevinsten i reali
teten er meget lille. Hvis man brugte pengene andetsteds, kunne man opna en langt sterre
effekt. I disse beregninger er antal af reddede menneskeliv geme nagleparameteren. Og
dermed ger Lomborg, som kritikere allerede har papeget, sig i virkeligheden skyldig i
den samme fejl, som han anklager miljebeveegelsen for: Den, der argumenterer for, at
flest mulig mennesker skal overleve, har jo altid ret!
Et godt eksempel pa dette er spergsmalet om pesticider. Lomborg angiver, at vores brug
af pesticider i landbruget forarsager Mellem lh og 1 kneftdedsfald om aret. I sammenlig
ning hermed angiver han, at hvis man undlader at bruge pesticider, vii dette medfere
Mellem 500 og 1000 kneftdedsfald om aret. Dette regnestykke skyldes, at folk i sa fald
vii kebe fserre frugt og grensager, fordi de bliver dyrere. Men frugt og grensager mod
virker kneft! I denne argumentation er der oplagte svagheder. For det ferste er det vel de
tCt"Ht'""\k uden for rent videnskabelige kredse. der udelukkende kseder brugen af pesticider
sammen med kneft. Hvordan kan den videnskabelige verden veere sikker pa, at krseft er
den eneste mulige negative effekt af pesticider? Pa det etiske plan er kritikken desto mere
veegtig. For hvis der er pesticider i vores mad og vand, kan vi som almindelige borgere
ikke veelgedet fra. Om vi i tilfelde af, at frugt og grant bliver dyrere, vii kebe mere eller
mindre af disse madvarer, er i sidste ende vores eget valg.
Lomborg er selv inde pa, at vi geme accepterer en risiko, blot det er frivilligt, og denne
risiko rnA geme veeremange gange sterre end en patvunget risiko. Dette viser jo egentlig,
hvor abstrakte alle disse risikovurderinger er for almindelige mennesker. Er det rimeligt
at sammenligne et livslangt, dagligt indtag af pesticider med at lebe 15 km, drikkle en
halv liter yin eller at bo 2 mAnederi et murstenshus? Hvad der yderligere kan vsere sveert
at gennemskue er, hvilken veerdi man rent videnskabsteoretisk kan tilleeggesadanne risi
koberegninger.
Det er sveert at sige, om Lomborgs bog tar miljedebatten bragt videre, eller om den rnA
ske blot polariseres yderligere. Men alt i alt er Lomborgs bog bade tankeveekkende og
interessant leesning, og man vii nseppe kunne komme uden om den, hvis man geme selv
vii deltage i miljedebatten. Desveerre er den temmelig dyr - 349,- kr. for en bog i noget,
der minder om paperbackkvalitet - men hvem havde ogsa ventet, at sandheden ville veere
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Den afrikanske part af forteellingen om mega-plumes kan ogsa lseses i Nature, i en arti
kel skrevet af en amerikansk geofysiker Norman H. Sleep fra Stanford University og en
britisk fagfselle Cindy J. Ebinger, fra universitetet i Leeds.
De har ved arbejde i felten og hjulpet af store computere regnet sig frem til et sandsynligt
heendelsesforleb: De smeltede stenmasser bred ikke igennem som en meget stor stor vul
kan, men spredte sig ud til aIle sider pa undersiden af litosfeeren langs de gamle riftsy
sterner og gamle kollisionsstrukturer.

Ny debat blandt geologer om Hot spot-teorien. Er det en stor boble af sejt
flydende, smeltede klipper, der danner det afrikanske kontinent, eller er
der mange sma gennembrud af flydende magma idybet?
AI lens i. Kjcergaard
Hawaii vokser og gror over en mantle plume. Popuhert sagt skabes de i geologisk for
stand unge vulkanske eer af en enorm "ildsejle" af sejtflydende smeltede stenmasser, der
stiger op fra Jordens glohede dyb.
Island pa den midtatlantiske ryg er ogsa et godt eksempel pa de veeldige knefter, som
meblerer om pi vor klodes geografi.
En tilsvarende proces, der begyndte for 45 millioner Ar siden, kan have skabt det Afrika,
vi kender: Den lange Rift Valley, der er ved at fleekkekontinentet; det solbagte etiopiske
plateau og Kenyas hejland; det snedeekkedeKilimanjaro, som ligger i Tanzania, tidligere
Tysk 0stafrika, fordi dronning Victoria ville glsede sin tyske fsetter kejser Wilhelm pi
hans fedselsdag. Og det omrade hvor de ferste abemennesker kravlede ned fra tneerne,
Det nyeste nummer af det videnskabelige tidsskrift Nature bringer to artikler, som stetter
formodningeme om, at Hawaiis og Islands vulkanske bjerge fodres med halvsmeltede
klipper hentet over en streekningpi 3.000 kilometer.
Et forskerhold ledet af seismologen Sara Russell fra University' of California i Santa Cruz
har opdaget et besynderligt monster i jordskselvsbelger, der kastes tilbage fra dybet under
e-gruppen Hawaii. Det tyder pa, at lava flyder hen imod plumens redder, og derfra lodret
opad. Det er forklaringen pa, at der star en keedeaf vulkaner i Stillehavet. De er dannet,
mens skorpen glider hen over den uflyttelige hot spot.
Seismolog Don HeImberger fra California Institute of Technology i Pasadena har bemser
ket, at jordskselvsbelger taber fart ved bunden af kappen under Island. Det kunne tyde pa,
at varme fra Jordens keme af smeltet jem sendes op i plumen via en kuppelformet 250
kilometer stor boble af neesten flydende materiale indlejret i den normale kappe.

Ildsejler som landskabsarkitekt
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Ingen bar set, hvordan det hele gik til. "Men teorien er seerdeles interessant," kommen
terer lektor Hans Thybo fra Geologisk Institut i Kebenhavn.
"En enkelt plume i jeetteformat giver langt mere mening end de modeller, der antager, at
Afrika er opstiet over en hel sveerm af forholdsvis sma plumes, 30-40 bobler af varmt
materiale, der steg op og var aktive pAomtrent samme tid," siger han.
Hans Thybo er drivkraften i et stort projekt, der skal give ny viden om Aftrikas under
grund. Det kaldes EAGLE, det er en forkortelse af East African Geophysical Lithosphe
ric Experiments.
60-70 forskere fra mange lande rejser derned i Ar2000 med stette bl.a. fra Carlsbergfon
det og en tung bagage af seismografisk udstyr, deriblandt 500-600 nykonstruerede Iytte
poster, som ikke er meget sterre end eldaser. Ekspeditionen yarer rnindst en maned og
giver rAstof til en fortseettelse af det arbejde, som Hans Thybo og hans feeller indledte
med KRISP, dvs. Kenya Rift International Seismic Project, hvor der var feltarbejde i
19900g 1994.

Der er skorpen - Iitosfseren - tyndest og svagest. Det er fristende at beskrive disse
spreekkedannelser som dreenrer, der ferte lavastremme vidt omkring. Mod nord til Det
rede Hav, mod vest til Cameroun og til Comoro 0erne i syd.
For at lette ikke-geofysikeres forstielse sammenligner Sleep vulkanismen med boblerne i
smAkogendesuppe pAkomfuret. De stiger op fra hele bunden. Men den gryde, vi kalder
Jorden, er jo meget dyb - og derfor samles og forenes boblerne pAvejen mod overfIaden.
Forskerne, som heelder til teorien om hot spots som den store landskabsarkitekt, finder
beviser overalt pAVOT klode.
Snake River Valley i den estlige del af den amerikanske stat Idaho er levn efter en plume,
der nu ligger under naturparken Yellowstone med de varme kilder og spruttende geysere,
siger de.
Lake Superior ligger i en spnekkedal skabt af en plume, der for 1.100 millioner ar siden
sendte en lavafIom helt ned i Mexico. For 200 millioner Arsiden tog en plume fat pAat
splitte Nordamerika fra Europa; dens fingeraftryk kan fmdes under Jacksonville i Florida.
Og sa videre.
Men nAr dette er skrevet, skal det tilfejes, at andre videnskabsfolk tvivler pAprofessio
nens vegne. Efter deres opfattelse er den forvirrende komplekse geologi i det nordastlige
Afrika ikke et resultat af en enkelt stor plum, men tveertimod et bevis pA, at der var man
ge sma.
Men Sleep og Ebinger kan vise deres plume i to dimensioner pAdatamaters skeerm, Fak
tisk formoder de, at drsenet ferte Iavastremme helt ud til Niger og Chad, men det blev
ikke lagt ind i deres computer-model.
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Man kan kun gsette pa arsageme til, at en enkelt mega-plume fra den evre kappe smelter
sig op mod jordskorpen gestaltet som et pinjetne med bred krone ra en slank stamme -
eUermere vulgeert sagt som en brandbvld.

Maske opstar hyldeme i en svag zone, i ar efta kollisioner i en fjem fortid. Maske er
Island blevet til. fordi Nordarnerika inklusive Grenland og lidt af Skotland og den euro
peeiskeplade fik en trafikskade for 400 millioner ar siden.
Sadan noget siger geologer, nar de teenker hejt. Hvis der findes holdepunkter for denne
antagelse, far det vide perspektiver for den fortsatte forskning.
Hans Thybo havde leest artiklen fer den kom i Nature, han har kontakter pa Stanford og
kender begge forfattere.

Forklaringen pa rift' en kan veere, at en mantle plume presser pa nedefra og lefter det
gamle tykke stive grundfjeldsomrade, der af fagfolk kendes som Nyanza Kratonet, sagde
Hans Thybo ved hjermkomsten fra KRISP.

Kilimanjaro reiser sig majesteetiskover landskabet i Kenya. men er bjerget som en del af Afrika
blevet dannet af en stor boble af sejtflydende sten eller af mange sma gennembrud af flydende
magma fra dybet. Det diskuterer geologer verdenover i 0jeblikket.
Foto: Nordfoto
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Berlingske Tidende 8-12/98

"Sleep er generalist og formulerer sig geme med matematik. Cindy Ebinger fra Leeds er
meget interesse ret i plumes - og dette virke har hun sa fortsat som gsesteforsker pa
Strandford," siger han.
"leg gleeder mig til at diskutere deres arbejde, mens de plutoniske processer vises som
tre-dimensionelle forleb pa computersksempen."
I dag skal den afrikanske plume formentlig sages under greensen mellem Ethiopien og
Sudan, siger professor Sleep.
Den nejagtige position og sterrelsen kender vi farst, nar vi far mulighed for seismiske
undersagerlse. Men kontinentalpladen beveeger sig meget langsomt i det omrade, plumen
kan ikke have tlyttet sig meget mere end 1.(){)()km over de 45 millioner ar. "
Den afrikanske hot spot er formentlig pa sterrelse med plumen under Hawaii, skenner
Sleep og Ebinger.
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Storgade 7) , 8882 Faarvang
Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale

Stort udvaIg af sjreldne mineraler
Fossiler Horn & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

JHIedl©gtaltalmd!

Maskmer, udstyr og tilbeh0r til stenslibning
Maskmer, veerktej og titbehar Iii smykketremstilling (guldls0lvsmedearbejde).

~gsa sorn fuldl monterede vzerxsteder.Reiog polerede smykkest'en og smykkehalv tabrikata.
Sterling solv I plade, trad og r0r

Leverer t,1 msntunoner, erhverv og pnvare
Egen procuknon at smykkelorarbejdningsmaskiner
Har eget servicevzerksted og yder tekrusk vejledninq

Besog vores udstilhng eller rekwer katalog pa
ANKUSilver andStonesApS

GodthBbsvej128 - 2000 Frederiksberg- Tit. 38 87 41 70 - Fax 38 88 60 06
Abningstider: Mandag lukket, tirsdag-fredag kl, 12-17,30, lardaq kl. 10-13

I juni og juli ogsa lukket om fredagen_

Stones ApS
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Deadline for aprilnummeret af STENHUGGEREN er den 2. marts 1999.
Materiale sendes til Karen Pii.

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

Husk selv at medbringe nedvendig proviant til mederne. Fra kl. 13.00 er der abent for
Handel, bytning, stensnak og "sten pa bordet". Medet starter kl. 14.30.

To. d. 29/4-
Sa. d. 2/599
To. d. 10/6 -
Se. d. 13/6 99.

Ma. d. 1/399.
L0. d. 13/3 99.

L0. d. 13/299. Klubmede pi Aby Bibliotek.
Ingemann Schnettler. Foredrag om Danmarks Selandien
aflejringer og deres molluskfauna.
Sidste frist for rettidig indbetaling af kontingent 99~
Generalforsamling pa Aby Bibliotek.
Forslag til behandling sendes til formanden senest 8 dage
fer.
Ravtur til Oksbel. (Se neermereom ture inde i bladet)
Klubmede pa Aby Bibliotek.
Frantz Kristensen, Skagen. Foredrag om rav.
Weekendtur til Men i bededagsferien.
(Se neermere inde i bladet)
Ekskursion til Norge i juni.
(Se neermere inde i bladet)

Se. d. 14/3 99.
L0. d. 10/499.

Program for Jysk Stenklub foraret 1999


