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 støtteabonnenter:
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Bladet bliver
 udgivet med sponsorstøtte

fra:

GEUS

Geoteknisk Institut

Djurslands
Geologi
Af Stig A. Schack Pedersen
og Kaj Strand Petersen
Omfattende og velskrevet bog om
Djurslands geologiske historie.
Med bilag: Stort geologisk kort, 1:50.000.
Fuldt farveillustreret med fotos, detajlkort
og instruktive tegninger .
Indbundet. 225 kr.

Geologisk Set
Håndbøgerne beskriver lokaliteter af
national geologisk intersse. Har fyldige
afsnit med landsdelens almene geologi.

BORNHOLM
208 sider . 200 kr.

Det mellemste Jylland
272 sider . 275 kr.

Det nordlige Jylland
208 sider . 200 kr.

Fra det nordlige
Sokkelund
 (- det er faktisk titlen !)

Af Ole Berthelsen.
Noget om geologi, teglværker,
grusgravning og tørveskæring i
Københavns nordlige omegn.
En flot og interessant bog med mange
kort og fotos.
72 sider . Indbundet. 180 kr.

LÆSØ
– om øen der rokker og hopper
Af Jens Morten Hansen, GEUS
Fagligt spændende og meget flot
illustreret bog om Læsø
56 sider , fast bind.  168 kr.

Priserne er incl. moms, excl. fragt.

Bøger . .
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Ring eller skriv til:

Af Per Sundberg, GeologiskNyt

For nylig udkom “Atlas over Horsenseg-
nen” skrevet af Eigil Holm. Det er en stor,
rigt illustreret bog, der samler en mængde
viden om Horsensegnen, som findes rundt
om i det offentlige og det private, og præ-
senterer det i let tilgængelig form.

Som det antydes i bogens undertitel
dækker informationerne et meget bredt
spektrum, hvilket gives i et klart, letforstå-
eligt sprog. Som bosiddende i det område
som “Atlas over Horsensegnen” dækker
har det derfor været sjovt at slå en mængde
forskellige ting op. Det være sig lige fra
voldsteder, godser og kirker, man dagligt
kører forbi til f.eks. landskaber, skove
eller byer.

Bogen er et alletiders værk for den
som ønsker at forstå sin lokalegn
bedre, og i sit klare sprog og med sine
rige illustrationer har den været et
særdeles interessant bekendtskab.

“Atlas over Horsensegnen” er udgivet
med støtte af Tuborgfondet, Hede Nielsens
Familiefond, Muslingefiskerne og
Unidanmark Fonden. Den er udgivet af
Horsens-Ren Fjord på Eigil Holms Forlag.
232 sider.

Horsensegnen
Atlas, natur, miljø, historie, erhverv

Ny jordskælvsforskning
Et nyt amerikansk projekt skal forklare
årsagerne til vulkanudbrud og jordskælv,
så det i fremtiden bliver muligt at forudsige
disse katastrofer. Det er ikke fordi det har
skottet på projekter af den slags, men hidtil
har succesen været til at overse. Så sent
som i 1997 opgav japanerne et 30 år gam-
melt program, som ikke havde kastet et
varslingssystem af sig.

Det amerikanske program, Earthscope,
består af fire dele. Dels vil forskerne vil
lave en boring ned i San Andreas forkast-
ningen i Californien. Dels vil de måle på
hele grænsen mellem den Nordamerikan-
ske kontinentalplade og Stillehavs pladen.
Dels vil de kortlægge USA’s dybere under-
grund, og endeligt skal en ny satelit holde
øje med ændringer i Jordens overflade.

Så må vi håbe amerikanerne får held
med deres nye projekt, så vi kan glæde os
over et nyt og spændende geologisk appa-
rat: Et earthscope. Ingeniøren/SL


