En spesiell steinopplevelse
Av Trond Lindseth
Min spesielle steinopplevelse er ikke mer
enn noen måneder gammel. I slutten av
juni arrangerte PalVenn (Paleontologisk
museums venner) en fire dagers tur til Mors
ved Limfjorden i Danmark.
Et par av målene for turen var Molergravene Skarrehage og Eierslev. Disse utpeker seg med mange gode funn siden det tas
ut masser ukentlig. Turen forløp uten helt
store funn, en haitann, noen få insekter og
en del fisk (lengde på 6-8 cm) ble funnet.
Bagasjerommet var langt fra fullt.

som smuldret lett bort. Jeg var usikker på
om dette var noe å ta vare på, så jeg tok det
med til Henrik Madsen på Molermuseet for
å få råd.
Han fattet raskt interesse og ble med tilbake senere på kvelden. Gårsdagens funn
var ikke noe å samle på, men da han skulle
forklare meg litt om alle askelagene så vi to
brune felt som skilte seg ut i den nygravde
molerveggen. Begge hadde tydelige årrin-

Danmarksferien var ikke slutt med fellesturen. Beate og jeg hadde bestilt hytta for
to uker, derfor fikk vi flere muligheter. Det
var Ejerslev som da ble mest besøkt. Her
var det drift tre dager i uken og store mengder masse ble tatt ut. En kveld fant jeg noen
trebiter som ikke var skikkelig forsteinet og

ger, men den ene av dem var mer massiv
”stein” enn den andre. Jeg startet å hugge
rundt den beste, og etter tre timers arbeid
var ca. 80 cm med forsteinet tre hugget
frem. Jeg var kommet så langt inn at det
ikke var mulig å få sving på hammeren,
siden trestammen gikk skrått innover i
veggen. Det var blitt sent og dilemmaet
var om jeg skulle slutte med å ”knekke”
stammen her eller fortsette dagen etter.
Jeg valgte det siste og hang hjelmen på
enden av stammen i håp om at alt var
urørt neste morgen. Heldigvis var alt i
orden neste morgen. Gravemaskinen arbeidet riktignok rett i nærheten, men så
samarbeidsvillige som danskene er, var
det ikke noe problem. Det var bare å sette i gang med å gjøre hullet enda større.
Etter flere timers hugging kom Henrik igjen på inspeksjon. Såpass mye av
stammen var nå avdekket, så han fikk
gravemaskinføreren til å fjerne noen
skuffer av omkringliggende masser. Da
den hadde gjort sitt, var det bare å fjerne
siste rest av moler i overkant av stammen for å få den til å løsne.
Det viste seg at stammen hadde fire
sprekker. Heldigvis får en kanskje si,

Her ser en tydelige årringer i den mørke
flekken som skilte seg ut i molerveggen.
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Etter to dagers hugging og 10 minutter med
gravemaskinbistand var 1,5 meter synlig.

En slipt flate for om mulig å finne arten,
tilnærmet riktig størrelse.

for den hadde vært vanskelig å flytte
hel. Når alle fire delene var løsnet viste
målestokken at lengden var på 149 cm.
Største bredde var 40 cm og tykkelsen
var 15 cm.
Henrik slipte og polerte en bit av årringene for å finne ut hvilken tresort dette
var. Han kom frem til at det var et nåletre, men kunne ikke bestemme arten.
Alderen er 55 mill år.
Se flere bilder på www.dinosaur.no

Trestammen i full lengde med fyrstikkeske som målestokk.
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