
Excursie werkgroep Paleontologie 1t/m 5 juni 2011    Door Ben Blokhuizen 

 

Dit jaar vond de Paleo-excursie (onwetend van het overlijden van Joop van Veen) in N.Denemarken 
plaats. 

Van het ruim 900 km. verplaatsen  zouden we geen spijt krijgen: bij heerlijk weer heeft een wat 
kleinere groep deelnemers bijzonder prettig kunnen zoeken in N.Jutland. 

 Camping te Junget 

De vondsten waren prima en op ons onderkomen, de camping te Junget, was het  erg  gezellig. Zoals 
te verwachten, werd een groot aantal zee-egels gevonden en ook de visjes werden opgespoord. 

De excursie startte op Hemelvaartsdag donderdag 2 juni met een bezoek aan het Molermuseum in 
Skarrehage (Mors)  dat echter nog niet open bleek. Geen nood:  in de groeve aldaar werden de 
eerste visrestanten in de Molerlagen gevonden. Daarna bekeken we in het museum wat er allemaal 
te halen zou zijn en via een route door erg mooi landelijk voorjaars -Jutland  vervolgden we met het 
zoeken bij de bekende Hanklit-klif  op N.Mors. De eerste egeltjes:  Echinocorys obliqua  werden op de 
vloedlijn gevonden en Renate ontdekte zelfs mooie werveltjes op rij!!  We hadden ook nog tijd voor 
een bezoek aan Vester  Jølby  waar allen, na wat oefening, erg goed vonden:  Marian en Rob daar 
zeldzame koraal, Monika mooie obliqua,s  evenals  Renate met doorzichtige calcedon  en  Mieke 
spande de kroon met een Galerites vulgaris  `en een “mignon” Cyclaster danicus, een beauty! Een 
mooie afwisselende dag met veel goede vondsten.  Fietje had tenslotte ook een goede vangst: een 
bot van Ben (bovenarm). 

 Groeve Hornum 



Vrijdag 3 juni: Zonovergoten dag in de groeve te Hornum en  aan de kust  bij Ertebølle.   Naast vele 
mooie steenkernen van Echinocorys scutatus  (Danien) vond Renate een regulaire zee-egel: 
Phymosoma granulosus , beslist niet algemeen, haar moeder Marian een mooie Galerites vulgaris  en 
Agnes voor Ben een prachtige Cyclaster danicus (voorheen Brissopneustes) ! De krenten in de pap. 

In de moler te Ertebølle werd vooral Rob blij met twee visjes!  Fietje zorgde voor de bijvangst: ze  
ving  daar een  soortgenoot  bij de neus.  We sloten de dag gezellig af met een gezamenlijk aperitief 
met bier, wijn en Pineau des  Charentes  uit de streek van Annette.  Wat een mooie dag! 

 

Ook op zaterdag  werd een vol programma afgewerkt: 1. Bezoek aan de groeve te Asted/Risum  langs 
de “Marguerit-route” 2. Fărtoft  3. As/Thisted  en  4. Sundby zorgden  weer voor goede vondsten. Er 
uit sprongen de twéé Cyclasters van Monica , ja ec ht twéé, bij  As/Thisted en de ongelooflijk mooie 
Echinocorys obliqua van Renate (Sundby-strand), een juweeltje!!  Zo mooi kom je ze in “Palle 
Gravesen” niet tegen.  De pittige dag,  met vier maal zoeken , werd afgesloten met een gezellig 
etentje in Durup.  Wat was Fietje rustig! 

 Strand Fărtoft 

Zondag 5 juni.  Na  een soepele afstemming bezocht een meerderheid de beroemde Molergroeve op 
het nabij gelegen Fur en gingen Agnes en Ben naar de ook bekende en rijke groeve te Dalbyøver. O.a. 
Marian en Renate deden wat visvondsten , Renate vond overigens vanuit haar stoel ook  nog een 
egeltje,  en Agnes en Ben kwamen na een prachtige tocht erg tevreden uit hun groeve terug. De zon 
scheen volop, de overal aanwezige windmolens  stonden zelfs stil; wat is Denemarken toch mooi met 
dit lenteweer! 

 Molergroeve Fur 



En dan kom je terug op de camping en dan hoor je dat Joop van Veen overleden is.  

Onze beminnelijke Joop. Wat hebben we van hem genoten.    Maar ook aan de geslaagde  excursie 
zelf  zullen we alleen maar  heel positief terug  kunnen denken. 

Dank je Mieke en Rob voor het vele organisatie-werk.      Gids Ben. 

  

N.b. : De fossielen in situ hier bij de Limfjorden  komen  uit het Danien. De ijstijden hebben daar  
uiteraard  ook plaatsgevonden en veel  fossielen  uit noordelijker gebieden  zijn dan van  Boven-Krijt-
leeftijd (Maastrichtien). Zo komen de Galeritessen  niet uit het Danien maar uit het Maastrichtien. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


