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Sandsten er ofte lagdelte med runde korn.
Hvis de er stribede, er striberne helt gennemgående.
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Sten af østersøkalk er gråhvid til grå med rødlige eller rødbrune skjolder. Kan også være
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Er ført hertil med de baltiske isstrømme.
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Hvilken sammenhæng har forskellige typer jordlag med temaet istid?

