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Jeg troede da ogsa selv, at det var legn, da en kollega gjorde mig opmeerksom pa
forholdet. Det har hart til min bametro, at de danske strande var abne og fri, hvad
angar opsamling af enkeltsten o.lign. Det betyder ogsa, at jeg saledes i arevis selv har
bedrevet kriminel virksomhed, og hvad der er meget veerre:jeg har opfordret andre til
det samme!!! I min naive uvidenhed og gleedeover naturen og de mange sjove sten,
der kunne findes, har jeg forsegt at smitte andre med gleedenved disse oplevelser. Jeg
er dybt skamfuld over at have ledt sa mange i fordeerv.
Na, nu frem til det der satte det hele igang. Kollegaen opfordrede mig til at se en
bestemt side hos Skov- og Naturstyrelsen pa internettet- (http://WWW.sns.dk/
raastof/sandsten.htm) og stor var min forbavselse, da jeg fik siden leest igennem. Her
citerer jeg ordret fra siden, idet jeg dog har udeladt den midterste del af siden, der
handler om enhvervsmeessig rastofindvinding:
"Opsamling af sand og sten pa stranden: Md mall tage sand og sten pd stranden og
bruge det som man vil? Det er et spergsnuil, der ofte bliver stillet telefonisk til Skov
og Naturstyrelsen.
Her ma der ferst og fremmest hell vises til dell private ejendomsret, fordi strandbred
dell er ell del af ell ejendom, dvs. dell tilherer ell ejer. Uanset om stranden er privat
eller offentligt ejet, skal grundejeren derfor altid sp~rges om loy. Det gtelder i prin
cippet ogsa, selv om der er tale om ganske uvasentlige mangder - en sten i Lommen
eller en legetejsspand med sand.
Der er samtidig nogle myndigheder, der skal give tilladelse, fordi naturfredningsloven
indeholder et forbud mod at andre tilstanden af stranden. Selv om man kun vil tage
sma nuengder sand, skal man sp~rge enten amtet eller det lokale statsskovdistrikt.
Hvis man vil tage sand pa de vestjyske strande, som er klitfredede, skal man sp~rge
det lokale statsskovdistriki. Pa aIle andre strande skal mall sperge amtet: Pa statseje
de strande vil man normalt fd loy til at tage mindre mcengder sand pd narmere anviste
steder, hvor det ikke giver sandjlugtsproblemer. For sterre mcengder sand, grus eller
sten gcelder rastoflovens regler for indvinding po. land, der skelner mellem erhvervs
mcessig og ikke-erhvervsmassig rastofindvinding. ... (udeladt afsnit). Skal man bruge
sand, grus eller sten, ber man derfor i stedet tale med et firma, der scelger rastoffer.

Ja, det kan man, og tanken rna vare ubehagelig for de mange af os, der
javnligt gar langs en af de danske strande og i ny og me samler et for
stenet sepindsvin op, eller maske har faet fanget opmerksomheden af
en istransporteret porfyr. Den smalle granse til samfundets bagside e.
overskrides iprincippet, nar eller hvis vi putter det fundne i lommen og
transporterer det vrek fra stranden - for eksempel hjem til stensamlin
gen.

At samle sten pa stranden
Kan man blive kriminel
- ved at samle sten pa stranden ?
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Lreserbrev til GEOLOGISK NYTI INDSAMLING AF STEN OG
AMAT0RGEOLOGIEN
AI Mogens K. Hansen, formandfor DAGU.
DAGU blev forst i maj maned ringet op af Seren Bo Andersen, der fortalte om ind
holdet af Skov- & Naturstyrelsens (S-&N) hjemmeside, hvor sand og sten ikke matte

Skal mall bruge sten, kan mall eventuelt SPfJrgehos en landmand, om der er indsamle
de marksten, mall kan hente".
Sten eller sten?
Ja, der er jo ikke noget at tage fejl af, med mindre det da er administrationsapparatet,
der har tolket ordet "sten" for bredt eller for unuanceret, om man viI. Det er uheldigt,
at dette ord har samme form i ental og flertal. leg feler mig overbevist om, at man
oprindelig med bestemmelseme har ment "sten i flertal", saledes at folk ikke blot
kunne hente sten til molebyggeri, fundering, gardspladser og stenheje og derved ud
seette strandene for nedbrydning og anden eendring. Ligeledes har man naturligvis
heller ikke haft Iyst til at tillade entreprenerer og anleegsgartnere at opgrave sand
meengder til deres erhvers geremal; men at ville kriminalisere at medbringe sand i et
barns plastspand - det kan ikke have veeretden oprindelige hensigt. Og det er formo
dentlig heller ikke de nuveerende administratorers oprigtige mening, at dette er rime
ligt. Men sadan fremstar det altsa lige for tiden pa den neevntehjemmeside hos Skov
og Naturstyrelsen. Jeg ved da godt, at det set i verdenssarnmenheengener en meget
lille sag, men jeg tror, at mange stensamlere ville veeremere trygge ved at vide, at det
de foretager sig ogsa rent faktisk er lovligt. Man kunne jo teenkesig en ekstrem situa
tion, hvor en eller anden emsig lodsejer har set sig gal pa nogen, og derfor melder
dem til politiet. Under aile omsteendigheder ville det blive en ubehagelig oplevelse,
selv omjeg da er klar over, at man nok undgar varetsegtsfeengslingi den slags sager.
Danekrre? .
leg ser ogsa problemer i forbindelse med de Danekree-fossiler, der er fundet pa en
strand og derpa er blevet honoreret med en godtgerelse, I Danmark rna man ingen
andre steder have fordeJe af en udfert forbrydelse (for eksempel udbetaling af forsik
ringspenge, hvis man selv har myrdet offeret og lignede eksempler), sa jeg forestiller
mig problemer i forbindelse med, at disse Danekree-finderekan beholde den udbetalte
duser, medmindre de selv har strandretten til fundstedet. Na, Sp0gtil side.
logen strafrisiko i fremtiden?
Skov- og Naturstyrelsens lesning, at "skal man bruge sten, kan man eventuelt sparge
hos en landmand, om der er indsamlede marksten, man kan hente", er jo ikke meget
vierd, nar der er tale om en eller anden series indsamling af sten, og det ikke blot
drejer sig om et behov for "sten" i almindelighed.
leg vii derfor geme opfordre Skov- og Naturstyrelsen til at granske deres holdning
igen og forhabentlig m\ frem til, at vi uden strafferisiko i fremtiden rna indsamle og
medtage ubetydelige msengderaf enkelte sten til en samling og lignende.
Med venlig hilsen
Seren Bo Andersen, geologisk konservator og ivrig stensamler (stadigvsek).
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samles op pa de danske strande. Her-ville DAGU ogsa foretage sig et eller andet, og
det vi gjorde var i farste omgang at kontakte S-&N direkte.
Her fik vi en leengere snak med Erik Aksig, landskabsinspekter, der var ansvarlig for
den neevnte hjemmeside.
Konkret forholder det sig saledes, at samtlige stnekninger inkl. strande tilherer en
eller anden, og en grundejer juridisk altid vii have retten pa sin side, hvis der opstar
en tvist, f.eks. hvis denne ikke ensker at noget som heist fjemes fra dennes strand.
Ophold og fserdsel er fortsat tilladt.
Der er dog forskel pa grundejemes syn med hensyn til strande, men nogle omrader
bl.a. Nordsjeelland kan veere problematiske. S-&N opfordrer til at sage om lov til
eventuelle stenture, dette geelder ogsa for rastofgrave. Bl.a. kan man regionalt via
amtemes Statsskovdistrikters hjemmesider evt. sage oplysniog om nogle strandes
ejerforhold.
For stenklubber iseer, der jo indsamler mindre stenprever til egne samlinger, viI lov
givningen nok here ind under begrebet BAGATELGRfENSEN. Helt klart er det dog,
at private aldrig rna indsamle sterre stenmeengder til kommercielt brug evt. til haver
eller andet. Her rna man kebe de aktuelle sten evt. i rastofgrave.
Efterfalgende har DAGU talt med et mindre udvalg af landets stenklubber og dreftet
ovenstaende, ligesom sagen har veeret dreftet pa et DAGU bestyrelsesmede.
Overraskende har det veeret, at strandene abenbart ikke helt er sa offentlige som ellers
tidligere antaget. DAGU informerer samtlige stenklubber om tekstsidens indhold, men
finder samtidig at strandene fortsat skal beseges for at leere om geologiens processer.
De strande der beseges er of test de sterre klintekyster og i nogle tilfselder der i forve
jen sagt om tilladelse, hvis ejeren kendes. Ved beseg i rastofgrave sages der altid om
tilladelse, da specielle regler ger sig geeldende (ekonomisk geologi).
Enkelte stenklubber har i fa tilfeelde haft problemer med beseg pa enkelte strande,
iseer teet pa sommerhusbebyggelser, hvor grundejeme der abenbart er mere nidkeere
omkring den private ejendomsret.
Generelt har stenklubbeme et postivt forhold til grundejeme, da langt de fleste er
tolerante og ikke forbinder mindre stenindsamling med noget problem, da det ses som
en "gammel heevdvunden ret" rent friluftsmsessigt. Der er jo heller ikke nogen, der
endevender en strand og edeleegger denne totalt. En strand eller erosionskyst er jo
ogsa dynamisk, rnindre sten skifter ofte placeringer i strandkantens overflade eller nyt
materiale i form af bl.a. sand til/eller frafares kyststreekningeme.
Mange stenklubber har det standpunkt, at helt store sten ikke reres af landskabsmees
sige arsager, eller fordi det kan veere en del af kystsikringen. DAGU mener desuden,
at det kan veere dumt at bleese sagen yderligere op, idet nogle grundejere sa maske vii
veere ekstra rethaveriske pa dette ornrade. Bestyrelsen i DAGU mener, at der nu altid
har ligget en regel om at indsamling af sterre sandmeengder eller af store sten fra
enhver strand ikke er tilladt.
Vi har sjovt nok ogsa drafter danekree i samme forbindelse og kao ogsa her se nogle
lovmeessige problemer, iseer hvis der skal sammenlignes med danefse lovgivningen.
Men hvem har sa sovet her?
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Opsamling af sand og sten pa stranden
jra Skov- og Naiurstyrelsens hjemmeside d. 2. -8. 99.
Ma man tage sand og sten pa stranden? Det er et spergsmal, der ofte stilles til Skov
og Naturstyrelsen.
Det rna man sadan set godt, sa leenge det drejer sig om smating, d.v.s. ting, som man
umiddelbart kan fare med sig uden hjeelpemidler. En gammel definition fra jyske lov
pa begrebet "smating" er: "Det, man kan have i sin hat". Men hvis man tager sand
eller sten fra en privat ejendom, ber man i princippet sparge ejeren.
Selv om der formentlig firrdes en bagatelgreense for, hvad man kan tage med uden at
sparge ferst, har ejeren nok en ret til at forbyde, at man tager noget med sig.
Uden for "Hejeste daglige vandstandslinie" er man pa "Seterritoriet", der ejes af
staten. Her er der tradition for, at man rna tage srnating som sand og sten m. v. med
srg,
Indenfor "Hejvandslinien" tilherer grunden den ejer, der har jorden inden for strand
bredden, sa her geelder den private ejendomsret. Hvor det offentlige ejer baglandet,
f.eks. ud for Skov- og Naturstyrelsens klitpJantager, rna man normalt ogsa tage sma
ting med sig fra hele strandbredden, men ikke fra klitterne.
Hvis der er tale om, at man ensker at fjerne materialer i sterre ornfang, end hvad der
normalt medtages af en almindelig strandgeest som souvenir, skal man i al almindelig
hed udover ejeren rette henvendelse til amt, statsskovdistrikt eller kystinspektoratet.
Disse kan forteelle hvordan man skal forholde sig, idet der kan vsere tale om, at der
skal sages tilladelse efter regler i Naturbeskyttelsesloven og/eller Rastofloven. For
egentlig gravning af sand og sten geelder reglerne om rastotlovens regler om indvin
ding pa land.
Som eksempler pa steder, hvor det vii veere uheldigt at fjerne rnaterialer kan neevnes
strande, hvor Skov- og Naturstyrelsen eller andre tilferer sand for at forbedre bade
stranden. Eller de steder langs Vestkysten, hvor Kystinspiktoratet indpurnper og tilke
rer store meengder sand og ral for at sikre kysten. Endvidere rna klitter pa grund af
sandflugtsfaren ikke edelsegges.
Ovenstaende omtale geelder sand og sten. For indsamling af ray er greldende praksis,
at det antages, at ray tilherer finderen.

I samme forbindelse kan DAGU sa notere, at ovenneevnte betsemmelse ogsa giver
problemmer i forhold til Geosites efter en anden henvendelse til S-&N, idet mange af
de mulige lokaliteter ligger pa privat grund.
Det er dog DAGUs og stenklubbernes (og aIle evrige strandgeesters) hab, at indsam
ling af sten og fossiler er og bliver en bagatelgreense, og at de danske strande og ky
ster forbliver abne og tilgrengelige til gavn for aIle og ikke kun for de fa. Ogsa her
mangler S-&N at forhindringer fjernes i byneere og sommerhusrelaterede zoner, men
det er et andet projekt. Og hvordan med GEOLOGIENS DAGE, hvis dette fortsat skal
praktiseres i det fri?
Fortsat vii man dog kunne se ogsa amatergeologer fserdes i felten.
Movens K. Hansen.
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Besog' as i Skjern

inden for stenslibning
ag smykkefremstilling
- start udvalg i stene
fra hele verden.

~_~1MEST-GElVI ~
ALTTIL HOBBYARBEJDE (.a - _0J1i!'

SKJERN: Fredensgade 38. 6900 Skjern
Telefon 97 35 16 no
Abent manoag-treoag kl. 9-17
:_ordag kl. 10-13

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

Rekvlrer
KATALOG

Rekvlrer
KURSUSPROGRAM

Salg at vaerl<t.0j09 materlaJer
til sfensllbnlng, salvarbejde,
emalJe og glas.

- kursusstedet for handvzerk og design ...

Ravstedhus
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K.Pii.

Moo i bededagsferien
Otte deltagere, en minibus og godt vejr til en smuk keretur rva-rs over landet til e[

godt og praktisk feriehus ved Ulvshale Strand nord for Stege blev starten pa en rigtig

flot og dejlig, lang weekend.

Straks tredag morgen kerte vi til det gamle Men fyr og fulgte kysten mod nord, mens

vi skiftevis sa os om og rodede i de nedskredne masser, der gang pa gang hi langt ud

fra kysten - det ma have veret et irnponerende narurfanomen, men ogsa frygtindgy
dende, om man oplevede sadan et stort skred. Det var et besvarligt temen at ga i en

hel dag: men vi fandt da ogsa et udvalg af, hvad vi vidste skulle findes her: vzettelys,

raslesten - de var nu ikke villige til at rasle - ormeror, sepindsvin osv.

Lerdag tog vi torst en tur langs stranden mod vest i retning mod Klintholm fra et sted
lige vest for tyret, og efter madpakkefrokost delte vi lidt op, efter hvad vi havde

krefter til efter den lange tur dagen fer. Haj himmel, tindrende sol, nyndsprungne
skove over kridhvide klinter med sorte flintestriber ud mod ren bla 0sterse blev nydt i

tulde drag.
Soudagen gik med oprydning/rengering af huset og koreturen hjem.

De' var en god og vellykket tur. Tak for den.

R.K.

Tur J_i1 Ravmuseet i Oksbel, marts 99
Det var med hejt humor, vi medtes ved Musikhuset, hvorfra vi kerte i minibusser.
Efter lidt opsamling gik turen ned gennem det midtjyske landskab, og ved middagstid
var vi ved museet.
Her fik vi nogle dejlige og interessante timer uden at kede os - ganske afgiort et beseg
veerd igen.

Da vi havde set os meette pa aile de smukke ting, fra det mest primitive til sa smukt
forarbejdede smykker, piber og... Ja det kan ikke beskrives - det skal ses, blev man
enige om, og da vi nu var sa teet pa Blavand, kunne vi lige sa godt tage et smut ned til
Ravsmeden; hvor der ogsa var mange skenne ting - smykker - billeder etc.; men alt
var til turistpriser. Ja det var sa den tur.

Snakken gik livligt i busseme hjem, og vi var i Arhus ved 6-tiden.
TAK til yore 2 chaufferer, Hans J. og Kaj, de gjorde et godt stykke arbejde.

TURE MED JYSK STENKLUB I FORAR OG
FORSOMMER 1999
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Fossiltur til Sydengland
I dagene fra onsdag den 12. maj til sendag den 23. maj 1999 var et mindre hold
fossilsamlere pa en bustur til Sydengland.
Nuvserende og tidligere medlemmer af Jysk Stenklub skulle i de dage lede efter fossiler
pa lokaliteter med navne som "STONEBARROW", "BLA(·K VEN", "GOLDEN CAP",
"EYPE" med flere. Det var ikke alle, der i forvejen vidste, hvor disse la pa landkortet;
men det fandt vi ud af i lebet af turen.
Onsdag den 12. maj kl. 14 kerte vi i en minibus mod Esbjerg for derfra at sejle til
Harwich, som vi naede neestedag kl. 12, lokal tid. Fra Harwich kerte vi videre i bussen
ca. 450 km mod Charmouth, Dorset, hvor vi skuIle boo
De neeste 3 dage kerte vi ud herfra til stranden og klinteme ved "STONEBARROW"
og "BLACK VEN" ved Charmouth., "GOLDEN CAP" ved Seatown, "EYPE" ved
Bridport og "BURTON CLIFF" ved Burton Bradstock.
Mandag morgen efter morgenmaden, som vi selv tilberedte, og med selvsmurte
madpakker kerte vi ca. 120 km mod Barton-on-Sea, Hampshire, og undersegte
"HIGHCLIFFE" om eftermiddagen og hele den neestedag.
Onsdag bed igen pa en lang keretur, 240-250 km til Canterbury, Kent. Sidst pa
eftermiddagen naede vi til "HERNE BAY" pa nordkysten; men tidevandet var desveerre
ikke med os den dag, sa udbyttet blev meget magert.
Hele torsdagen tilbragte vi pa Isle of Sheppey, hvor vi travede langs stranden fra East
End til Warden Point, en lang og anstrengende tur. Fredag var den sidste dag, vi havde
til at samle fossiler, og det foregik ved "FOLKESTONE CLIFF" pa sydkysten af Kent.
Om lerdagen startede vi hjemturen og kerte de ca. 180 km til Harwich for at sejle hjem
til Esbjerg; men da var bussen ogsa tungt leesset med ammonitter, belemnitter,
brachiopoder, hajtsender, muslinger, plantefre, snegle, esters o.m.m. Vi naede tilbage
til Arhus sent sendag eftermiddag.
Hele turen havde vseret en stor oplevelse i dejligt selskab med glade mennesker, der tog
strabadseme med godt humor, og chaufferen havde veeretos til stor hjeelpundervejs,
bl.a med indkeb til morgenmad og frokost, samt med at fmde et godt spisested om
aftenen.
Det var ikke udelukkende fossiler, vi brugte tiden pa, Der blev ogsa tid til beseg pa
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K.Pii.

Norge, omradet omkring Drammen, JUDi 99
To minibusser til 13 deltagere og start klokken 5.30. Dagsejlads Frederikshavn-Oslo
og en god times keretur til Ramton Camping syd for Slemmestad direkte est for
Drammen og lige ud til Oslofjorden i tre fine hytter.
Fredag og lerdag var vi i tint fint vejr ude i oplandet og startede med beseg i
Slemmestad pa Geologisk Center, indrettet pa biblioteket, der igen er indrettet i en
bygning fra den nedlagte cementfabrik. Det gav et godt indtryk bade stedets gamle og
nyere historie.
Vores guide, Ole Bundgaard, dansk fedt, men boende i denne del af Norge i en
menneskealder, ledte os til lokaliteter, hvor vi altsa ogsa fandt savel mineraler som
fossiler pa sa afsides sma steder, som vi aldrig ville have fundet frem til uden guide.
Afstande oplyst i tid til at ga dem og svserhedsgraden af vejen var i hej grad relativ.
Ole var stedkendt og rask til bens, og vi fulgte ham i tillid ogsa uden at kunne se, hvad
vi tradte ud i! Der blev gledet og grinet meget.
Sondag regnede det fra morgenstunden. Vi ordnede hytter, pakkede biler, og det
regnede stadig, da vi hentede Ole og kerte ud i cementfabrikkens gamle lerskifergrav.
Der er noget deprimerende over sadan et forladt sted med efterladte remedier og
tilgroende skreenter, og da endnu mere i silende regn; men vi fandt bade graptoliter og
ortoceratiter, inden vi opgav videre og tog med Ole hjem i tervejr et par timer, fer vi
kerte til feergen i Oslo.
Natsejlads med kejeplads og en formiddags keretur gennem Jylland satte punktum for
en seerdeles god tur.

Ruth og Anders Marager, Beekke, Mette Oxholm og Kjeld Gade Serensen, Tilst,
Christian Lillemo, Hammel, Margit Schmidt, Skedstrup, Kirsten Tender, Hadsten , Kaj
Bro Larsen, Arhus N, Kjeld 0rsted Jensen, Tranbjerg (chauffor) og Charlotte og Berge
Halkj~r, Risskov.

Hilsen og tak fra aIle pa holdet:

fossilmuseet "Dinosaurland" i Lyme Regis, Dorset, katedralen i Canterbury, og hver
aften var hele holdet samlet i byen for at spise middagsmad. Det var rigtig hyggligt.
Vi skylder Linda Leegdsmand en stor tak for hendes store arbejde med at tilretteleegge
og arrangere og for at guide os hele turen igennem.
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Ligeledes har Jan Lindholm Petersen indsamlet en del ekskrementer fra bl.a. hajer.
Disse sporfosiler er specielle ved, at de er spiralsnoet. Ogsa disse finder Jan ved sin
segen i mangankonkretioneme efter fiskeknogler m.m. Det er blevet til 18 stykker.,som
museet i Dalegade med tak har modtaget (musset havde 3 stykker i forvejen), sa det er
en foragelse, der viI noget.
Det specielle ved studier af disse hajcoproliter, er den markante forskel. Et speendende
tankeeksperiment kan veere - kan vi en dag se fra hvilke hajer, de enkelte coproliter
kommer? Det lyder maske som fiktion, men mAske?

Sakset fra Skeerven, marts 1999
Sporfossiler fra Lillebreltsleret!
af Steen B. Andersen
Hvad er et sporfossil?
Et sporfossil kan veere, som ordet siger, spor fra krybende, kravlende og borende dyr,
men ogsa bidemeerker, ekskrementer eller andre efterladenskaber fra fortidens dyr.
Disse fossiler er vigtige for bestemmelse og forstaelse af disse forhistoriske dyrs
livscyklus, og deraf ogsa det eoceene Lillebeeltsler - dette ler, som jo er sa let
tilgeengeligt for os her iFredericia.
Det er en overordentlig artsrigdom, der findes i disse lag, sa selv pi verdensplan rna
det betegnes som enestaende, Det kan undre bade H.C. Hansen og undertegnede, som
gennem de sidste 30 ir har indsamlet i tusindvis af disse speendende fossiler, at ikke
flere finder en sterre interesse i dette emne, men her ligger et stort arbejde for
fremtidens fossilsamlere at tage fat pi.
Det er jo interessant, at vi ud fra en konkretion af henholdsvis mangancarbonat og
fosforit, kan se hvilke dyr, der har levet her i yore omrader for omtrent 45 milloner ar
siden. Jeg rna lige understrege, at der er nogle af Fredericia Stenklubs medlemmer, der
gar en del ved bestemte sporfossiler under deres segen ved.Trelde-kysten.
Idisse mangankonkretioner finder Mogens Madsen talrige gravegange (cigarformede,
formentlig fra hummer og sekneeler), som han flsekker i sin specielt konstruerede
skruestik. I disse knolde har han, foruden arme fra sekneeler, fundet rigtig flotte ting
i form af yderst velbevarede fiskesksel, knogler og eresten m.m., som kan danne et
billede af disse bunddyrs fedeemner.
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I sa godt som alle mangan- og fosforitkonkretioner, som ligger udvasket ved Trelde
kysten, finder vi meengder af forskellige aftryk. Et par almindeligt forekommende er
Chondrites og Cruziana sp., som her er vist (omtegnet) fra Cyril Walker og David
Ward's bog "Fossiler i farver" under sporfossiler.
Langt de fleste sporfossiler er vanskelige med sikkerhed at henfere til en helt bestemt
dyreart, men med den modeme marine biologi er vi kommet et skridt neermere, hvis
vi sammenligner de fossile spor moonutidens recente aflejringer. Ph grund af evt. tvivl
omkring den preecise bestemmelse af de enkelte spor, har forskere derved givet
seerskilte navne til disse fossiler.

Cruiiana
- todelt spor moo en central fure. Sporets sider er deekketaf kradsemrerker efter ben,
f.eks. fra trilobit.
Cruziana er mest almindelig i marine sedimenter fra paleeozoikum.

Chondrites
- lille gravespor med centralt rar fra hvis basis adskillige grene straler ud.
Findes imarine sedimenter og er seerligtalmindeligt i miljeer med reduceret ilttilfersel.
Variabel leengde.

En af verdens farende forskere i sporfossiler, Richard G. Bromley, har skrevet flere
fremragende beger om emnet. Desveerreer ingen af disse beger oversat til dansk, men
fra bogen "Trace Fossils" har jeg taget nogle figurer til illustration af nogle af de
sporfossiler, som hyppigst findes i Lillebeeltsleret.
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Fig. 5.
Viser 4 akkumulerede sporstrukturer, som er lavet af bundlevende organismer og som
oftest findes bevaret som aftryk i sedimentet.

Den reelle gravegang er "ekstraheret" og repnesenterer gravegangen fra "idag", som
en biolog VI! le se den, hvis han lavede et aftryk i havbunden af disse gangsystemer.

Fig. 4.
gangsystem for krabben Gonoplax rhom
boides, og en lille hummer Nephros norvegi
eus.

Fig. 3.
Krebsdyr Corophium Volutator.
(a) gravegange imudret sediment
(b) gravegang i sand

Fig. 2.
Gangsystem fra saknseleren Squilla empusa.
Talrige lignende gangsystemer er at finde i
Lillebeeltsleret fra Squill a mantis.
Ligesom disse seknselere er fundet som
fragmenter i sedimentet (Ca. 250 stk. er det
blevet til under de sidste 2 ars indsamling,
Et ganske betragteligt studiemateriale).
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KUder: Trace Fossils, Richard G. Bromley
Fossiler i farver, Cyril Walker og David Ward
(Dansk overseettelse: Palle Gravesen).

Derfor har forskere store problemer, nar de skal sammenligne fossile og recente grave
gange, idet det i mange tilfselde er vanskeligt at frembringe et reguleert studiemateriale
fra sterre havdybder. (Her menes de dybder, som i eoceene havaflejringer er dannet de,
her i de danske omrader, En dybde omkring 100-150 meter).

Hvis man tager (a) som et eksempel, kan man se de bueformede strukturer mellem
gravegangens "arme". Disse buestrukturer er fremkommet derved at dyret har skiftet
position i sed imentet, og det siger sig selv, at disse strukturer ikke vii vise sig i en

afstebning af en recent gravegang.
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Kan nogen hjelpe med oplysninger om mineraler og fossiler i henholdsvis Portugal,
Marocco samt een Fuerteventura, som er en af de estligste kanariske oer, abenbart
heLtforskellig fra de vestlige vulkanske oer. Jeg Lederefter litteratur, artikler, lokali
teter (meget gerne kortskitser) og evt. kontakter pa stederne. Mht. fossiler er jeg spe
cielt interesseret i trilobitter.
Henning Pedersen, Mellemvej 15, 8800 Viborg. Tlf.: 86 61 36 18.
E-mail.:hennim!.pedersen@postl?rele.dk

OPLYSNINGER S0GES:

Jette Bjern Hansen
Regional i Geografforbundet
Lerdalen 35, 8270 Hejbjerg, Telefon 86 27 86 50

Med venlig hilsen

Vor naste ekskusion eller foredrag vii blive annonceret her i bladet. Vi Mber pi!let
godt sarnarbejde rned Jysk Stenklub.

Mange af vores rnedlemmer er rneget interesseret i strandsten, fossiler og andet
ud i geologi. Derfor har jeg pi!l foreningens vegne taget kontakt til Jysk Stenklub,
rned det enske at vi kan drage nytte af hinandens erfaringer og eventuelt
arrangere ekskusioner sammen i frerntiden.

Vi er fern regionale kontaktpersoner for Geografforbundet i Arhus Amt som hvert
i!lrarrangerer 3-4 dagsekskusioner rned forskelligt geografisk indhold.

Geografforbundets Regionaler
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Blamunkevej 14
8450 Hammel

Venligst
Kirsten Rasmussen

Jeg viI geme minde medlemmeme om, at der stadig er selvflet m.m. hver mandag pa
veerkstedet.

Vi har veeret en trofast flok, der virkelig har hygget os hver mandag siden starten pa
selvflet for et par ar siden. De sidste 3-4 mandage inden sommerferien har vi kun vseret

2 personer, og det er virkelig alt for fa mennesker. Der er jo ogsa indkebt forskelligt
veerktej til salvflet, sa det er nemt at ga til, sa det ville jo veere en skarn, hvis ikke folk
meder op. Sa derfor:
HUSK HVER MANDAG TIL SIJL VFLET

Et lndleeg til "Stenhuggeren"

med dinosaureme. At demme efter luffen kan resten af den eirka otte meter lange ogle
meget vel gemme sig leengere inde i et skiferlag. Det er tvivlsomt, om svaneeglen nogen
sinde bliver gravet frio En udgravning bliver i hvert faid en kostbar affsere.

holm -for 200 mio. ar sidenen plesiosaur, populsert kaldet en svaneogle,
sandsynligvis 140 mio. ar gammel. En svaneegle er et forhistorisk havkrybdyr besleegtet

25-arig fandt svaneogle pa farste Gronlandstur
25-arige geologistuderende Rikke Bruhn har pa sin ferste felttur til Nordgrenland gjort
det, som mange geologer dremmer om et helt liv: Hun fandt forsteninger af en 140 mio.
ar gammel keempeagle - selv om det var noget helt andet, hun ledte efter. Det forteeller
Dansk Polarcenters hlad Polarfronten.
Rikke Bruhn var med som assistent for tre gar-
vede geologer, som pa Kilen i Nordgrenland
forseger at finde spor efter Mjalner-meteoritten,
der faldt ned for 140 millioner ar siden.
Under arbejdet med at indsamle geologiske
prever strejfede hendes blik tilfeeldigt noget,
hun straks kunne se matte veere en forstening af
et sset perfekt ordnede knogler. Det viste sig at En svaneegle, sam denforventes at have
veere en meget velbevaret, 80 em lang luffe fra set ud, da den levede - ogsd pd Born-
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Kratere viser at kometer kom i flok
at Steen Laursen, geolog
Igennem Jordens 4.600 millioner ar lange liv, er den gentagne gange blevet ramt af
store og sma meteorer. De ferste har givet ar i form af kratere, men de fleste af disse
er forsvundet som felge af geologiske processer. Et enkelt kig pa manen viser
imidlertid, at under Jordens underflade rnA der skjule sig mangeog store kratere.
Fra Jordens fedsel for 4.600 millioner ar siden og 700 millionerar frem blev den ramt
af sa mange meteorer, at det bl. a. derfor er usandsynligt,at vi viI finde klipper fra
denne tid. Sidendenganger meteorslageneblevet fserre,mende er stadigregelmeessige.
En meteor er en komet eller en asteroide, der rammer Jordens atmosfsereog gleder pa
sin vej ned gennem den. De fleste meteorer er sma og breenderop i atmosfseren,men
nogle er sa store, at de falder pa Jorden.

Meteorregn
Sidste ar gik den store alarm - der var en asteroide, en klippeblokfra solsystemet,pa
vej mod Jorden. Der var grund til at sla alarm, for beregninger viste, at den
sandsynligvisville ramme Jorden i ar 2028, og med en diameterpa omkringhalvanden
kilometer og en hastighed pa 14.000 kilometer i timen, ville den veereen trussel for
vores civilisation.Heldigvisviste nejere undersegelserog beregninger,at den vii ramme
ved siden af i ar 2028, men hvis den ikke siden rammer andre,planeter, sa treefferde~'
fer eller siden Jorden.
Asteroiden sidste ar kom alene, men der er meget, der tyder pa, at ikke aIle ger det.
Nye undersegelser af fem af Jordens Meteorkratereviser, at de ma veeredannet inden
for fa timer.
Krateme er dannet for 214 mio. ar siden, sa det er kun muligtat mile deres alder med
en sikkerhed pa nogle millioner ar. Det sterste af dem er Manicouagani Canada, hvis
alder er bestemt ved hjeelpaf radioaktive isotoper. Krateret er efter al sandsynlighed
mellem 213 og 215 millioner ar gammelt, men mest sandsynligt214 millioner ar.
Det andet og det tredje sterste er henholdsvis Saint Martin pa 40 km i diameter og
ligeledes beliggende i Canada, og Rochechouartpa 25 km i diameter og beliggende i
Frankrig. Disse to kratere er dateret ved hjeelpaf andre radioaktiveisotoper, og deres
alder er mere usikker, men de er ogsa teet pa 214 millionerar gamle.
Med den usikkerhed, der er pa kratemes aldre, giver det ingen grund til at tro, at de
skulle veeredannet samtidigt, og pa et kort fra i dag, ligger de ikke i noget pafaldende
menster. Jordens kontinenterhar imidlertidflyttetsig betydeligtsidenmeteoreme faldt,
og vi ved ganske nejagtigt, hvor kontinenteme la for 214 millionerar siden.

side 17STENHUGGEREN1999/3



Pi linje
Flytter vi dem tilbage, viser det sig, at de tre kratere la pa samme breddegrad - nemlig
22,8 grader nord for JEkvator. Det er ikke sandsynligt tre meteorer tilfseldigt rammer
sadan inden for fa millioner ar, med mindre de er kommet hurtigt efter hinanden, og
det vil sige i lebet af fa timer. Hvis de kom lige i heelene pa hinanden ville Jorden
nemlig have gennemfert lidt at sin daglige rotation mellem hvert meteomedslag, og

dermed ville krateme ligge pa en linje.
De to sidste kratere - Obolon i Ukraine og Red Wing I USA - er mindre end de ferste
tre, og de er ikke dannet pa nejagtig sammme breddegrad som demo Forskeme antager,
at disse to kratere er dannet af mindre brudstykker af de sterre meteorer, der er faldet

i deres neerhed. Men det er ikke, fordi de var sa sma endda. Red Wing krateret er
saledes 9 kilometer i diameter, og det har skabt en struktur, som olie siden har samlet
sig i og derved dannet et af USA's vigtigste oliefelter.
Obolon er hele 15 kilometer i diameter, og her er der fundet mikroskopiske diamanter,
som stammer fra nedslaget.

Nedslag i havet
Der er yderligere to kratere i USA, som forskeme mener kan veere dannet samtidigt
med disse fern, men aldersbestemmelseme af dem er usikker.
Til disse fern meteomedslag kan man leegge de nedslag, der er sket i havet. Havene
deekker 2/3 dele af Jordens overflade, sa man rna forvente, at der falder dobbelt sa
mange meteorer i havomrader som pa tert land. Bunden af oceaneme er imidlertid
vanskeligere at undersege for meteorkratere, og den bliver desuden Iebende nedbrudt
og gendannet. Derfor er der ikke store chancer for at finde ret mange af de kratere, der
maske blev dannet i havbunden ved denne byge .
Indenfor fa timer er der altsa faldet mindst 5 store meteorer pa Jorden, og de er
kommet lige i halen pa hinanden. Det feenomen er ikke ukendt, for Jupiter blev for fire
ar siden ramt af omkring 30 store meteorer, der var resteme af kometen Shomaker
Levy 9, der regelmeessigt kom i denne del af solsystemet.
Ved sin passage gennem solsystemet i 1992 kom den imidlertid sa teet pa Jupiter, at
denne planets tyngdekraft senderdelte den til en serie af srnAfragmenter med en
hastighed pa op imod 10.000 kilometer i timen, og de sterste fragmenter var til
syneladende mellem 2 og 4 kilometer i diameter.

Meteorsky
Det gik voldsomt til pa Jupiter, da resteme af Shomaker-Levy 9 slog ned, og det samme
har veeret tilfseldet, nar Jorden fra tid til anden er blevet ramt. I historisk tid er der
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Gudetro og videnskab
Mennesket har haft et seerligt forhold til meteorer i flere tusinde ar, og det har rend ret
sig op igennem tiden. 1705 fer Kristi fedsel, faldt der en skjoldformet meteor uden for
Rom i Italien, som fik plads i statstemplet, da man regnede den for et symbol pa
gudemes beskyttelse af staten. Der er en reekke lignende beretninger i litteraturen om
meteorfald, og indtil oplysningstiden var meteorer et accepteret faktum, og de endte
ofte deres dage i templer eller amuletter.
Men sa skete der noget underligt, for da man begyndte at se pa verden med naturviden
skabelige briller, forkastede man muligheden for eksistensen af meteorer. Den danske
professor Thomas Bartholin foreslog saledes, at en reekke meteorer, der faldt pa Fyn
i 1654, skulle veere sten, der var bleest ned af et bjerg. I oldtiden havde Aristoteles
konkluderet, at stjemeskud dannes, nar gasser fra Jorden forbreender et sted mellem
Jorden og Manen.

Omkring ar 1700 fremdrog Isaac Newton dette synspunkt, fordi han havde fundet frem
til tyngdeloven, og hans beregninger viste, at der ikke kunne vsere andet materiale i
solsystemet end Solen, Manen og planeteme. Da Benjamin Franklin fandt elektriciteten
sendrede han teorien til, at meteorer er dannet af stev fra Jorden, der er breendt til sten
ved en elektrisk udladning.

faldet et stort antal meteorer, men der er ingen palidelige beretninger om, at mennesker
er kommet til skade i den forbindelse. let enkelt tilfselde blev en sovende kvinde strejfet
af en meteor, der gik gennem taget i hendes hus og endte i soveveerelset, ellers er der
kun sket materielle skader.
Kilden til en del af meteoreme er en sky af kometer, som ligger langt ude i solsystemet.
Skyen har faet navnet Oorts kometsky og er opkaldt efter den holleender, der fremsatte
teorien om den i midten af dette arhundrede. Skyen ligger yderst i Solsystemet i det

omrade, der ligger pa greensen til at veere domineret af vores Sols og andre stjemers
tyngdekraft.
Nar en fremmed stjeme fra Mselkevejen kommer i neerheden af vores sol system, vil
dens tyngdekraft forstyrre kometeme og sende nogle millioner af dem ind i nye baner
omkring Solen. Enkelte af disse kometer far en bane, som krydser Jordens og andre
planeters bane, og det betyder, at de kometer fer eller siden vil kollidere men en planet.

lyllands-Posten 29/6- 98
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Kometeme i vores solsystem kommer fra Oorts kometsky, der ligger mere end 1000
gange lamgere veek fra Solen end den fjerneste planet, Pluto.
Peter Gammelgard fra Astronomisk Institut pa Arhus Universitet kan fortaslle at
kometeme er dannet samtidig med planeterne i samme del af solsystemet, og
umiddelbart efter deres dannelse har de ligget i baner omkring Solen, planeterne og
deres maner. Nar flere end to legemer har baner omkring hinanden, bliver banerne
imidlertid sjeeldent stabile. Det ender typisk med, at de mindste legemer bliver
accelereret op af de sterre og kastet veek. Det skete ogsa for kometerne, som blev
slynget ud fra det indre af solsystemet. Solens tyngdekraft bremsede dem imidlertid
under deres vej udefter, sa de langsomme kometer faldt tilbage mod Solen, og kun de
hurtigste forlod solsystemet.
Nogle af kometerne havde imidlertid lige sa meget fart, at de stoppede ved greensenaf
solsystemet, og her bevsegerde sig i dag meget langsomt i stabile baner omkring Solen.
Fordi.kometeme blev slynget ud af det indre af solsystemet i aIle retninger, ligger Oorts
kometsky hele vejen rundt omkring Solen.
Mod" Solen
Nar Maslkevejen fra tid til anden forstyrrer kometerne, forlader nogle af dem skyen i
retning af Solen, og de bliver langsomt accelereret op af Solens tyngdekraft. Enkelte
af disse kometer kommer i neerheden af Jorden, og da har de naet en hastighed pa
omkring 40 kilometer i sekundet. Da Jorden selv bevseger sig med 30 kilometer i
sekundet omkring Solen, viI en evt. komet altid ramme os med en hastighed pa mellem
10 og 70 kilometer i sekundet afhsengigt af, hvilken retning kometen og Jorden har i
forholdtil hinanden.
Det er kun nogle fa stykker at"de millioner af kometer, der forIader Oorts kometsky,
som kan forventes at ramme Jorden, fordi Solsystemet er stort og Jorden i den
forhindelse meget lille. Den er simpelthen sveer at ramme. Jupiter, som jo blev ramt
af en serie kometrester for bare fire ar siden, er derimod meget lettere at ramme, da
den er sa stor. Sterrelsen giver et bedre mal, men nok sa vigtigt giver den keempeplane
ten en tyngdekraft, der er langt stserkere end Jordens, og Jupiter tiltnekker derfor i

KOlllete'l'n:es hjem: Oorts sky

Ferst i 1794, da Ernst Chladni udgav en bog, som forklarede meteorer som et fsenomen
i atmosfeeren, blev de atter accepteret af videnskaben og det bUlstempel fik de blot 9
ar senere, da en byge pa henved 3.000 sma meteorer faldt omkring 150 kilometer fra
Paris.
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hejere grad kometer og og asteroider.
Det er imidlertid ikke alle meteorer, der er kometer fra en fjem kometsky. En del af
dem er asteroider, og dem er der mange af mellem planeteme Mars og Jupiter. Sa
leenge de be finder sig der, udger de ingen fare for Jorden, men nar nogle af dem fra
tid til anden kommer for teet pa Jupiter, vii denne planets tyngdekraft eendre deres bane,
og sa er der risiko for, at den nye bane krydser Jordens og de andre planeters. Ger den
det, er det blot et spergsmal om, hvorvidt det bliver Jorden eller en anden planet, der
fer eller siden steder ind i den.
Begreenset risiko
Det lyder faretruende, men risikoen for at en stor planet slar ned pa Jorden lige
forelebig er begreenset. Ved at finde og aidersbestemme jordiske meteorkratere kan man
se, med hvilke mellemrum de faldt og derved finde ud af, hvor ofte Jorden bliver ramt.
Det viser sig, at man pa 100.000 ar rna regne med godt to meteorer pa omkring 100
meter i diameter. En meteor pa omkring et par kilometer i diameter kommer derimod
med mellemrum pa gennemsnitligt en million Ar,og et meteor, der kan danne et krater
sa stort som det sterste kendte jordiske krater, Chicxulub i Mexico, kommer der et par
stykker af pa 100 millioner ar. Det er sandsynligt, at dinosauremes uddeen var et af
resuitateme af dette store nedslag.
Der er altsa ikke den store risiko for, hvoriedes vi kan sikre os mod demoI dag er det
eneste vi kan gere, at bestemme banen af sa og sa mange kometer og asteroider, for
pa den made er det muIigt i forvejen at beregne om de viI ramme Jorden og i givet faid
hvomar.
Finder man en asteroide pa kollisionskurs, rna man forberede, hvordan man far den til
at skifte kurs ved hjeelpaf en atomspnengladning. Sadanne forberedeiser viI tage flere
ar, sa man skal altsa veere advaret i god tid.
NASA holder oje
Derfor har NASA under navnet "Space Watch", pataget sig den opgave at registrere
flest muligt asteroider, og organisationen bruger Arligtomkring en million dollars pa
opsporingen af demoIndtil i dag er der ikke registreret nogen asteroide eller komet, der
er pa kollisionskurs med Jorden. Det er dog en ringe trest, for der er ingen tvivl om,
at Jorden bar mange store og sma meteomedslag til gode.
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For omkring 600 millioner ar siden oplevede Jorden en stor istid. Der er fundet spor
af den pa aIle Jordens kontinenter pa mer Antarktis, og videnskaben har lsenge disku
teret , hvor stor en del af kloden der var deekket af is og sne , En gruppe forskere har
netop undersegt isotopsammenseetningen af kulstof i og omkring en gammel istidsaf
lejring fra det nordlige Nigeria, og de mener nu, at hele kloden var deekket.
Istidsaflejringerne bestar af et blandet materiale af kalk, og de ligger meIlem to tykke
lag af kalksten. Forskeme fandt, at kalkstenen under istidsaflejringeme har et hejt
indhold af den tunge kulstof-isotop kulstof-13, hvilket tyder pa, at kalken blev dannet
af levende organismer.
Organismer indbygger nemlig fortrinsvis denne tunge kulstof-isotop i det kalk, de
danner, Lige pa grsensen mellem kalkstenen og istidsaflejringeme falder indholdet af
isotopen imidiertid pludseligt, som om stort set alt liv pa Jorden opherte ved denne
greense. Forskeme udleegger det, som om hele Jorden da oplevede en istid, hvor ver
denshavene begyndte at fryse til og Iandmasseme blev delvist deekket af is og sne fra
pol til pol. Den efterfelgende istid varede i millioner at" ar, hvor Jordens Ievende or
ganismer segte tilflugt i revner i isen og pa bare pletter pa landjorden. Kalklaget over
istidsaflejringerne har et Iavt indhold af den tunge kulstofisotop nederst, men det stiger
langsomt opefter som tegn pa, at livet atter bredte sig over Jorden.
Drivhusgassen C02
Forskerholdet mener, at variationer i atmosfserens indhold af C02 var arsag til denne
omfattende istid. Pa den tid var de fleste af Jordens landomrader samlet i et veeldigt
kontinent, Rodinia Kontinentet, som netop da spreekkede op.
Denne opsprsekning dannede mange nye kystlinier, og netop kystlinier giver gode
betingelser for livet. Forskeme mener, at det biomstrede op og langsomt , men sikkert
brugte sterstedelen af atmosfeerens C02 til fotosyntese. Nar planter og dyr dede, faldt
de til bunds i havene, uden at det organiske materiale atter blev omdannet til C02.
Atmosfa ren mistede derved gradvist sterstedelen af sin vigtigste drivhusgas og der
med sin evne til at isolere Jorden effektivt fra det kolde rum. Derfor startede istiden,
og Jorden begyndte at fryse til. Nu har is og sne en stor evne til at reflektere Solens
Iys, sa efterhanden som stadigt mere af Jorden blev deekket, blev tiisvarende mere
sollys kastet ud i Rummet. Derved kelede kloden desto hurtigere af, og nedisningen
accelererede.

GEOLOGI Man har lamge vidst, at Jorden oplevede en stor istid for
henved 600 millioner 3.r siden, men nye undersogelser tyder pa, at isen
ikke kun la ornkring polerne. Den drekkede tilsyneladende hele kloden.

Den store istid
AI Steen Laursen, geolog
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Vulkanernes virkning
Under den lange istid fortsatte vulkaner og forskellige geologiske proeesser med at
udsende C02, og i lebet af de millioner af ar, hvor isen dsekkede Jorden, forestiller
forskeme sig, at atrnosfeerenkom til at indeholde op imod 12 pet. C02 - svarende til
350 gange sa meget som i dag.
Denne veerdi markerede et skel, for med den kunne atrnosfeerenatter isolere Jorden
trods dennes retleksion af sollyset, og temperaturen begyndte derfor at stige. Da de
ferste ornrader af Jorden var befriet for is, forblev mere af Solens varme pa kloden,
hvilket satte ekstra skub i afsmeltningen, og istiden slnttede derfor brat.
Da isen smeltede, kom der atter kontakt mellem atmosfeerenog verdenshavene, og
forskeme mener, at det meste af atmosfeerens C02 derefter blev ,Op10Sti havvandet.
Pa det tidspunkt havde verdenshavene faet tilfert C02 og kaleium fra vulkaner og

For 600 millioner ar siden
Planetens overtlade bestar af en reekke sakaldte kontinentalplader, der "svernmer"
rundt pa Jordens indre lag. Pa disse Iigger landmasseme, som derfor gennem Jordens
historie har skiftet position. Disse beveegelser fortseetter og udleser med mellemrum
enorme kreefter.
For mere end 600 millioner ar siden, var Jordens landmasser nsesten alle samJet i et
enkelt kontinent. Da dette bred op, opstod der tusindvis af kilometer nye kyststrsek
ninger, og da de levende organismer iseer trivedes pa lavere vanddybder, blev resul
tatet en utrolig opblomstring af Iivet i havet. Det beted, at dnvhusgassen C02 hurtige
re blev forbrugt og dens opvarmende virkning i atmosfeeren forsvandt. Da den unge
Sol kun var pa trefjerdedele af sin nuveerende styrke, blev resultatet en kraftig afke
ling.

side 23STENHUGGEREN1999/3



Indiens rejse
Et af de mest dramatiske eksempler pa kontinentalplademes beveegelseer den indiske
halve. For 225 millioner ar siden var Indien en stor 0 ud for Australiens og Afrikas
kyster.
For 200 millioner ar siden begyndte Indien at beveege sig mod nord. Det skete i be
gyndelsen med en hastighed af ni centimeter om aret.
For 40-50 millioner ar siden havde det indiske subkontinent beveegetsig 6.400 kilo
meter mod nord og stedte sammen med Eurasien. Indien fortsatte rejsen mod nord,

andre geologiske processer under hele istiden. Disse to ingredienser dannede hurtigt
store msengder kalk, som lagde sig i tykke lag over aflejringeme fra istiden, medens
livet langsomt bredte sig pa Jorden.
Forskemes beregninger viser, at der blev afsat kalk nok til, at det kunne deekke alle
nutidens kontinenter med fern meter kalksten.
Liv i knibe
Denne store istid var en stor belastning for Jordens levende organismer, der dels hav
de kummerlige kar pa den sne- og isdeekkedeklode, dels skulle veennesig til disse kar
pa meget kort tid. Livet har derfor veeret under et stort pres for at udvikle nye arter
samtidigt med, at det har ligget underdrejet under istiden. Umiddelbart efter istiden
myldrede en helt ny dyreverden af flercellede organismer frem - bestaende af gopler,
sefjer og tidlige slsegtninge til sepindsvinene,
Denne istid var ikke den ferste store istid pa Jorden. I Namibia er der spor efter en
anden istid, der udfoldede sig nogle millioner ar tidligere, og andre steder pa Jorden
er der spor efter endnu eeldre istider.
Forskeme bag undersegelserne mener imidlertid af flere grunde, at en ny omfattende
istid som disse gamle istider ikke kan starte. Det skyldes forst og fremmest, at Solen
udsender mere lys i dag, end den gjorde for 600 millioner ar siden, men ogsa at der er
kommet nye organismer og mere ilt i havene siden.
I dag er der saledes mange dyrearter og bakterier, som lever af at ilte organisk materi
ale i havbunden, og derved retumerer de en stor meengdeC02 til atrnosfreren.
En omstridt istid
Teorien om denne store istid har leenge veeret generelt accepteret blandt forskeme.
Niels Abrahamsen fra Geologisk Institut ved Aarhus Universitet har interesseret sig
for problemet, og han forteeller, at der dog er uenighed om, hvorvidt istiden faktisk
var global.
Nogle forskere har fundet istidsaflejringer, der synes at have veeretdannet teet ved den
daveerende eekvator, og dermed burde istiden have deekket hele Jorden. Der er dog
flere mader at forklare istidsaflejringeme pa. Andre forskere mener saledes, at Jor
dens poler har vandret, og at det vil kunne forstyrre malingeme af, pa hvilken bred
degrad aflejringeme i sin tid blev dannet. For tiden arbejder Niels Abrahamsen pa at
samle en reekke udenlandske forskere til en ugelang workshop, hvor man bl.a. skal
diskutere disse spergsmal,
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men nu blot med den halve hastighed. Hvor landmasseme stedte sammen blev de
presset i vejret og Himalayabjergkeeden opstod. Denne bjergksede er skudt i vejret
med forholdsvis stor hastighed og har saledes pa blot 50 millioner ar naet hejder pa
over ni kilometer.
Og sammenstedet mellem landmasseme fortseetter. Faktisk presses Himalaya op med
en centimeter om aret. Bjergkseden skulle dermed kunne vokse med 10 kilometer for
hver en million ar. Nar Himalaya ikke er hejere end tilfeeldet er, skyldes det, at den
eurasiske plade giver sig under det enorme tryk fra bjergkeedens veegt, Kontinental
pladen streekker sig ud og absorbere dermed en del af Himalayas hejdetilveekst.
Himalaya, der pa sanskrift betyder "sneens hjem", er jordens hejeste bjergksede med
adskillige tinder der nar over otte kilometers hejde. Himalaya er et 2400 kilometer
langt og 250-350 kilometer bredt system af parallelle keeder. Det hejeste punkt er
Mount Everest med sine 8848 meter.
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Krebsdvr, sandsynligvis affamilien Ctenochelidae. bevaret i krabbebolle ITa oligocene lag.
fundet i Salling.
S~mindsvin, Gautheria radiata, bevaret i skrivekridt, Stevns Klint.
Sopindsvin Tylocidaris abildgaardi, bevaret i bryozokalk, Stevns Klint.
Cephalopod bevaret i Rastrites skifer, Bornholm.
Vandnvmfe, bevaret i cementsten fra moleret, Mors.
Inartuculat brachiopod, Crania antiqua, bevaret i skrivekridt, Stens Klint.
Sostjerne. Metopaster poulseni, bevaret i skrivekridt, Stevns Klint
Siangestjerne. muligvis slegtenOphiomusium. bevaret i 10Sblok aftlint, Mols.
To regulcrre s0pindsvin, Stereocidaris rosenkrantzi, bevaret i 10Sblok afforkislet kalk
fra Danien. Lynga ved Arhus.
Del afhummer, muligvis slegten Oncopareia, bevaret i bryozokalk. Stevns Klint.
Del afhummerafslcegten Homarus, bevaret i bryozokalk, Fakse Kalkbrud.
Lille fugl rned rester afbleddelebevaret i cements ten ITa rnoleret, Mors.
Tand afmammut. fundet pA stranden under klint med kvartere atlejringer, 0St for
Haderslev
Stromatoid beslegtet med nutidens smerfisk, bevaret i cementsten ITa moleret.Mors.
>R(1dfisk< med bytte, bevaret i cementsten fra moleret, Mors.
>Sct. Peters Fisk<, bevaret i molerog Brystben fra fug!, bevaret i moler, begge Mors.
\'autil. Cimonia?, bevaret i krabbebolle fra oligocent ler, Salling.
Fuglekranium, bevaret i cementsten, Larben fra fugl bevaret i moler. begge Mors.
H\'alkranium bevaret i konkretion fra oligocant ler. Salling.
Hale af>Svrerdfisk<. sandsynligvis Xiphiorhynchus, Trelde Nes.
S0stjeme, Recurvasterradiatus, bevaret i skrivekridt, Stevns Klint.
Sostjeme. Teichaster retiform is. bevaret i blok aftlint, formodentlig afDanien-alder.Mols.
Fire fuglekranier. bevaret i konkretioner fra plastisk ler, aile fra Trelde Nas.
Sostjeme. Echinaster jacobseni, bevaret i moler, Mors.
Enkeltrodet tand fra mindre hval, lest fund, sandsynligvis udvasket af oligocene lag.
Vejle Fjord.

I997-listen over atleverede, registrerede danekrte ser saledes ud:

Nu foreligger listen over registrerede fund af'danekrte i 1997.30 ting blev det til.
lngen affundeneergjort i Vendsyssel, Han Herred eller Hirnmerland. Derimod er tlere
fund fra Mors, Thyog Salling. At der ikke er registreret tlere end 30 fund af de officiellc
myndigheder bekrefter den udbredte fornemmelse. at loven om pligt til at indleverc fund,
der har historisk og/ellervidenskabelig interesse. endnu ikke er almen kendt.

Pd it dr: 30 stk.danekrte
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Storgade 71 , 8882 Faarvang
Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 saml efter aftaie

Stort udvalg af sjreldne mineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

]HIedegtd121.mdl

ApS

Leverer ttl mstrtunoner, erhverv og pnvate
Egen proouknon at smykketorarbejdnmqsrnaskmer.
Har eget servicevzerksted og yder tekrusk verledrnnq

8esog vores uosnnmq eller rekvirer katalog pa
ANKU Silver and Stones ApS

Godthabsve] 128 - 2000 Frederiksberg - Tit. 38 87 41 70 - Fax 38 88 60 06
Abningstider: Mandag lukket, tirsdag-fredag kl, 12-17.30, lerdaq kl. 10-13

I juni og juli ogsa lukket om fredagen.

Stones

Maskmer. udstyr og tubener Iii slenslibning
Maskmer. vcerkt0Jog trlbener til smykkefremstilling (guld/s0IvsmedearbeJde),

'Jgsa SOITI fuldt monterede vcerksteder.Aa og polerede smykkesl'en og smykkehalv tabrikata.
Sterlmq sotv I plade, trad og rer.

r---------------------------------------------------------------~



Husk selv at medbringe nedvendig proviant til mederne. Fra kl. 13.00 er der abent for
handel, bytning, stensnak og "sten pa bordet". Meder starter kl. 14.30.
Ved ankomst til mederne pa Aby Bibliotek efter kl. 14, hvor deren bliver lukket, kan
man benytte klokken po' muren til hejrefor deren.
AL DELTAGELSE I FORENINGENS AKTIVITETER SKER pA EGEN REGNING
OG RISIKO.
Deadline for december-nwnmeret af STENHUGGEREN er den 1. november 1999.
Materiale sendes til Karen Pii.

18/12 99 Klubmede pa Aby Bibliotek.
Bemrerk datoen. Vi holder vores traditionsrige julemede.

L0. d.

13/11 99 Klubmede pa Aby Bibliotek.
Kitty Jergensen med foredrag om fluorescerende mineraler.

La. d.

9/10 99 Klubmede pa Aby Bibliotek.
Gemmolog lens P. Madsen. Foredrag om eedelsten.

L0. d.

1119 99 Klubmede pa Aby Bibliotek.
Muligvis "bare" snak om sommerens fund.

L0. d.

Program for Jysk Stenklub forsommer/efterar 1999


