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10.1 Knogler afslører
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afslører
fortidens dyreverden
fortidens
dyreverden
Sten
hvad er det, og hvor
kommer den fra?
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Rød sandsten er dannet af kvartskorn, der
Sandsten
er ofte lagdelte med runde
korn.
Fund af dybfrosne
dyr fra fortiden er
forholdsvist
sjældent.
Derimod er det lettere at genfinde hele knoger omgivet af hæmatit (et jernmineral),
Hvis de er stribede, er striberne helt gensom giver den røde farve. De stammer fra
nemgående.
Østersøområdet
og
er
bragt
til
Danmark
af
ler og/eller deleisenaffraknogler
fra dyr, der
harsammenpressede
levet isandkorn,
fortiden. Knogler består i stor grad af proteiner og kalk.
Sten er hårdt
Baltikum.

Sten
der holdes sammen af fx kalcit, ler eller
silikat. Det er aflejret sand fra fx havbund
eller ørken.

Diskuter sammen
hvilke faktorer, der
er afgørende for, hvilke rester af dyr vi finder?
Ormerørssandsten har en nopret, plettet
En sandsten er ru som sandpapir, hvis
overflade med stribede sideflader. Striber-

man mærker på en ny brudflade.

Sten af østersøkalk er gråhvid til grå med rødlige eller rødbrune skjolder. Kan også være
ensfarvet. Under lup kan man se de små fossiler, der ofte gemmer sig i stenen. Kan let
ridses med kniv. Stammer fra bunden af
Østersøen omkring Öland, Gotland og Åland.
Er ført hertil med de baltiske isstrømme.

Kalk er dannet ved udfældning eller aflejring af opløst kalk eller af kalkskelletter
af bittesmå dyr i havet. Kalk er blødt og
kan let ridses i med en kniv. Mange kalksten er fyldt med borehuller efter boreorm eller boremusling. Dannet i Palæozoikum, Mesozoikum eller Tertiær.

hvad er det, og hvor

ne er spor efter gravende dyr. Stenenes
De kan stamme fra alle geologiske tider.
Undersøg hvordan
knogler
og tænder reagerer i væsker med forskellig surhedsgrad - startende
farve gårforskellige
fra sandfarvede til brunlige
nuancer.
fra pH7 (neutral). Undersøg det samme med knoglestykker og kridt. kommer den fra?

Det skal du bruge
er omgivet af hæmatit (et jernmineral),

Rød sandsten er dannet af kvartskorn, der











har ofte
en mørk
overflade.
Stene- De stammer fra
som Basalt
giver
den
røde
farve.
ne er sorte med tætte, små krystaller.
Bjergarten er ikke så almindelig
i Nordens
Østersøområdet
og
er
bragt til Danmark af
fjelde.
kylling
elisen fra Baltikum.

Kinnediabas genkendes på overfladen, der er
mørk og nopret som et blomkål.
Indeholder korn af det jernholdige mineral
olivin, der forvitrer og ruster væk. Kinnediabas er en typisk ledeblok, der er ført med
isen fra Väneren (centrale Sverige). Dannet i
slutningen af Perm.

Skelet fra fugle (fx
ler ænder) og knogler fra
pattedyr (fx rådyr eller lam)
Ormerørssandsten har en nopret, plettet
Tænder, knoglestykker
framed
fx stribede sideflader. Striberoverflade
ne er spor efter gravende dyr. Stenenes
rådyr, ko, ræv
farve går fra sandfarvede til brunlige nuancer.
Kridt
Væsker med forskellig surhedsgrad: vand, cola,
Sten eddiaf østersøkalk er gråhvid til grå med rødlige eller rødbrune skjolder. Kan også være
kesyre, forskellige saltsyrer.
ensfarvet. Under lup kan man se de små fossiler, der ofte gemmer sig i stenen. Kan let
Bæreglas
ridses med kniv. Stammer fra bunden af
Østersøen
Et sted hvor knoglerne
kanomkring Öland, Gotland og Åland.
Er ført hertil med de baltiske isstrømme.
stå
Skånsk basalt er finkornet og sort. Overfladen har typisk mange fordybninger. Det
skyldes at det jernholdige mineral olivin, der
ruster væk. Bjergarten er dannet i små vulkanrør i Skåne i Jura. Skånsk basalt er derfor
en typisk ledeblok og ført med de baltiske
og svenske isfronter under sidste istid.
Ålandskvarts-porfyr kendes på en rødlig til
brunlig grundmasse med talrige ærtestore
og runde strøkorn. Strøkornene af kvarts er
grå, blålige eller næsten sorte. Desuden ses
op til 2 cm store kalifeldspatkorn og små
pletter af mørke mineraler. Det er en ledeblok og stammer fra Åland.

Porfyr minder lidt om en rosinbolle med
tæt, ensartet grundmasse og spredte
strøkorn. Er en af de almindeligste dagbjergarter på danske strande.

Dagbjergarter er magma, der er størknet
på jordoverfladen eller i revner lige under
jordoverfladen.

Sandsten er ofte lagdelte med runde korn.
Hvis de er stribede, er striberne helt gennemgående.
Sten er hårdt sammenpressede sandkorn,
der holdes sammen af fx kalcit, ler eller
silikat. Det er aflejret sand fra fx havbund
eller ørken.
En sandsten er ru som sandpapir, hvis
man mærker på en ny brudflade.
De kan stamme fra alle geologiske tider.
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Kalk er dannet ved udfældning eller aflejring af opløst kalk eller af kalkskelletter
af bittesmå dyr i havet. Kalk er blødt og
kan let ridses i med en kniv. Mange kalksten er fyldt med borehuller efter boreorm eller boremusling. Dannet i Palæozoikum, Mesozoikum eller Tertiær.

Kinnediabas genkendes på overfladen, der er Basalt har ofte en mørk overflade. Stenemørk og nopret som et blomkål.
ne er sorte med tætte, små krystaller.
Indeholder korn af det jernholdige mineral
Bjergarten er ikke så almindelig i Nordens
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Lav en række med bæreglas
med
syre af
forskellig
styrke
fra vand over cola, eddikesyre og saltsyre.
isen fra Väneren (centrale Sverige). Dannet i

Placer ens knogler/knoglestykker
bæreglassene
og dæk dem til med husholdnings-film
slutningeni af
Perm.




Lad knogler/tænder ligge Skånsk
i syre basalt
i bæreglas
i et par
uger.Overflaer finkornet
og sort.
densker
har typisk
mange fordybninger.
Det at få syre på fingrene).
Undersøg over tid hvad der
med knoglerne
(husk ikke
skyldes at det jernholdige mineral olivin, der
Noter og dokumenter hvad der sker undervejs.

Arbejdsspørgsmål
Hvad observerer du/I?

ruster væk. Bjergarten er dannet i små vulkanrør i Skåne i Jura. Skånsk basalt er derfor
en typisk ledeblok og ført med de baltiske
og svenske isfronter under sidste istid.

Porfyr minder lidt om en rosinbolle med
tæt, ensartet grundmasse og spredte
brunlig grundmasse med talrige ærtestore
Hvor bevares knoglerne bedst? og
I surt
miljø
eller Strøkornene
basisk/neutralt
miljø?
runde
strøkorn.
af kvarts
er strøkorn. Er en af de almindeligste daggrå, blålige eller næsten sorte. Desuden ses bjergarter på danske strande.
Diskuter ud fra forsøgene underophvilke
forhold,
at knoglemateriale
til 2 cm
store kalifeldspatkorn
og små bevares bedst og argumentér for:
Dagbjergarter er magma, der er størknet
af mørkesure
mineraler.
Kalkrige, basiske lag og pletter
Kalkfattige,
lag Det er en lede- på jordoverfladen eller i revner lige under
blok og stammer fra Åland.
jordoverfladen.
Ålandskvarts-porfyr
kendes
Diskuter hvad der sker med knoglerne
og de andre
ting.på en rødlig til

Hvordan kan bevaringsforholdene påvirke det billede, vi forsøger at tegne af vores fortid?

