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NYE

Bli medlem av din lokale geologiforening og dra på tur
for å samle selv!

BØKER

En anmeldelse av en liten bok for store interesser:
Fossilernes liv og Historie
Av Claus Hedegaard (Geoloco, 8963 Auning,
Danmark)
Dette er en uformell, informativ introduksjon til fossiler, deres opprinnelse og dannelse  paleontologi uten
tørvetrilleri! Boken har flere enn 80 originale illustrasjoner og tekst skrevet av og for entusiaster. For en samling er viten likeså viktig som fossiler. Besøk et av våre
flotte naturhistoriske museer eller en naturpark for å lære
mer  de har ofte en utstilling av fossiler og kiosken selger
flotte stykker, selv om det ikke står fossil over døren.

En liten fossilbok
Jørn Waneck (2004): «Gyldendals
guide til danske fossiler», 129 sider med 230 foto og 22 tegninger,
13 x 20 cm 19,5 cm. Pris 149,00
danske kroner.
Gyldendals Naturguider ISBN 8702-00414-3. www.gyldendal.dk
Omsider er det kommet en lettlest og oversiktelig liten bok om fossiler som også er relevant for oss som bor i Norden. Denne
lille boka omfatter danske fossiler, og inneholder fire hovedtemaer.
Først gis et overblikk og basiskunnskap om hva fossiler er; hvordan de er dannet, hva de brukes til og om den
geologiske tidsskalaen. Så følger en fin informasjon om
samling av fossiler - hvor og hvordan, og om dansk geologi
(med geologiske kart i farger). Det er faktisk en liten geologibok som her presenteres.
Deretter følger bokas hoveddel, med de ulike forsteinede dyregrupper som kan påtreffes i vårt naboland. Dette
er nok utvilsomt det mest interessante for litt mer viderekomne stein- og fossilsamleren. Alt er rikelig illustrert
med fargefotografier av representative fossiler. Det er
også en kronologisk oversikt med foto av fossiler. Til
slutt følger en fossil-guide for utvalgte lokaliteter, samt
forklaring hvordan fossilene kan samles, behandles, ren-
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Boken (eller heftet) klarer utmerket å presentere seg
selv.
Det er ikke en vitenskapelig publikasjon: Den er en
uhøytidelig liten bok uten vitenskapens ofte vanskelig
tilgjengelighet og lesbarhet.
Den er lettlest og henvender seg kanskje mest til yngre som har fattet interesse for stein og samtidig har
oppdaget at de fleste (spennende) steiner ikke bare er
grå, men har en spennende historie å fortelle! Denne lille
boken vil gi blod på tann og videre interesse inn i fossilenes verden.
Boken er skrevet for danske (og internasjonale) forhold, og dekker ikke spesielt norske (Oslofeltets) fossiler.
Men for de fleste betyr dette lite, mange reiser jo likevel
omkring i verden og får anledning til å besøke internasjonalt kjente lokaliteter. Globalisering er fint, det øker forståelsen av Paleontologien som en globalt fenomen.
Anbefales til alle barn som har foreldre/familie som er
interessert i Paleontologi, og til alle barn som har fattet
interesse for natur og (etter hvert) paleontologi.

Bjørn Funke
ses og oppbevares. Museer og foreninger er også omtalt,
og spesielt interessant er linker til hjemmesider.
Innledningen er morsom og godt skrevet. Her er det
mye å finne også for den ikke helt ihuga fossil-ekspert.
Når det gjelder bestemmelse-delen, ble jeg litt skuffet over
at det ikke var mulig å ta med flere helt typiske fossiler,
bestemt til art eller i det minste til slekt. Men i forhold til
størrelsen på boka (og dermed prisen), kan en vel ikke
vente at det skulle være plass til ytterligere stoff. Enkelte
fossilfunn, fraktet med is fra nordligere områder er også
med i boka. Blant annet trilobitter fra Sverige. Dette er
nyttig og relevant.
Oversikten over lokalitetene er de klassiske, danske
fossilstedene, som behandles ut fra adgangsforhold,
bakgrunnsgeologi og fossilforekomster, samt litt om historien til stedet. Det er kanskje litt irrelevant å klage på de
geologiske forholdene, men av de 24 beskrevne lokaliteter
er hele ti beliggende på Bornholm. De danske lokalitetene
er også velkjente, og kunne godt vært krydret med ett par
nye steder.
Utvalget av populære nordiske bøker om fossiler er
ikke overveldende, og denne boka er, til tross for sin noe
overfladiske behandling av fossilgruppene, er et klart
«must» for enhver steinsamler som skal besøke Danmark.
Boka er skrevet faktisk ikke skrevet spesielt for fossilsamlere, men vel så mye for generelt naturinteresserte.

Jan Stenløkk

