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Af professor emeritus Jens Tyge Møller

Rustrøde jernforbindelser findes i
naturen over hele Danmark. De har
oprindelse i grundvandets jernfor-
bindelser og kaldes med en fælles-
betegnelse for okker. Afhængigt af
iltindholdet varierer farven fra lys
gul over orange til blodrød. Okker
hører til de såkaldte jordfarver, som
kan bruges i malerfarver.

Brug af okker har været kendt meget
længe. I en grav fra Ertebølletid var der
drysset okker over gravlejet. Så langt til-
bage som i marts 1551 ønskede kongen rød
okker fra Ring Kloster “som en mand i År-
hus kan male med bragt til Tøjhuset i Kø-
benhavn”. Ring Klosters okkerværk lå for-
modentlig ved østenden af Skanderborg Sø,
hvor der stadigt ligger en gammel vand-
mølle, Røde Mølle, hvor der er rester af
slemmebassiner. Den blodrøde hæmatit
(jernmønje) anvendes til beskyttelse af jern
og har den fordel frem for blymønje, at den
ikke er så giftig.

Jernforbindelser og myremalm

Okker aflejres, hvor grundvand med ind-
hold af iltfattige jernforbindelser (ferro-
jern) kommer op i overfladen ved foden af
skrænter og i sumpede områder. Her iltes
det til ferri-jern, blandt andet i græsrods-
zonen. Som nævnt ligner okker rødt ler og

kan have lerets karakterer med hensyn til
fysiske egenskaber, herunder kornstørrelse.
Flere steder, blandt andet i Midt- og Vest-
jylland, kan den aflejrede okker blive til en
fast og temmelig hård masse, myremalm,
der har været udnyttet som jernmalm. Så
sent som i 1960 blev en ovn på cement-
fabrikken Norden benyttet til fremstilling
af råjern  på basis af myremalm.

Mangan- og jernforbindelser

Da manganforbindelser udfældes på sam-
me måde som jernforbindelser, er der
blandt andet i Sønderjylland sammen med
myremalmen udskilt så store mængder
manganforbindelser, at man i en periode
lige efter anden verdenskrig kunne frem-
stille mangansulfat til kunstgødning, mens
myremalmen blev brugt til rensning af by-
gas. Samtidigt blev jorden gjort lettere dyr-
kelig, da lag af myremalm er vanskelige at
trænge igennem for landbrugsredskaber.

Limonit som byggemateriale

Limonit eller brunjernsten er en blanding af
jernmineraler, hvoraf det vigtigste er goe-
thit, som ved udfældningen kan sammenkitte
sandkorn til en limonitisk sandsten. Den
indgår som byggemateriale i mange middel-
alderkirker, idet den i frisk tilstand ret let
kan tildannes og derfor kan fylde mindre
huller ud i det allerede opførte murværk
(Thorsø Kirke). I Staby kirke har man ud-

Okker
- en rigdom af farver

Okker i grøft ved  Salten Langsø. Ved kraftige regnbyger kan de røde udfældninger skylles bort på få
timer. (Foto: Forfatteren)

I Varde Kirkes apsis er der kvadre med limonit.
På forstørelsen ovenfor ses en kvader med
limonit og en blålige  manganforbindelser.
(Foto til venstre:Forfatteren. Foto ovenfor:
Per Nørnberg)
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nyttet en limonitisk sandsten ornamentalt. I
Ry kirkes fundamenter indgår meget limonit,
og muligvis for at bevare stilen er der ind-
muret mange stykker limonitisk sandsten i
kirkens tårn fra 1912. Ovsted Kirke er byg-
get udelukkende af limonitisk sandsten.

Flere steder i Danmark har der været
okkerværker, hvor grundmaterialet er ble-
vet udnyttet industrielt. Ved Løvskal i
Nørreådalen har et okkerværk været i drift
frem til i hvert fald 1949, hvor produktio-

nen måtte opgives, fordi man kunne få bil-
ligere og bedre okker fra de meget store
forekomster i Roussillon i Frankrig (foto på
efterfølgende højreside).

Ved østenden af Silkeborg Langsø har
der ligget et okkerværk, hvoraf den sidste
rest først blev revet ned i  1990’erne. Rå-
materialerne her synes at være tilført fra
okkerlejer ved søens vestende. For at
undgå at de overvejende vestlige vinde
førte sand til slemmekarrene ved værket,

måtte dette lægges i læ af søen. Ved vest-
enden af Salten Langsø kan man stadigt se
en okkergrav, hvorfra materiale blev ført til
et okkerværk et sted ved Silkeborg. I dag
benyttes kunstigt fremstillet okker.

Pøt Mølle ved Frisenborg, hvor der er
meget okker i de dybe dales vandløb, har
på et tidspunkt været okkerværk. Ved møl-
len har der, før mølleriet blev oprettet, gen-
nem tiderne været  teglværk, okkerværk og
et stort dambrug. De mange vandhuller og
damme omkring Pøt Mølle stammer for en
stor dels vedkommende fra okkerværks-
tidens slemmebassiner.

Farvefremstilling

Man har tidligt vidst, at opvarmning kunne

Profilgrøft i Skjerådalen. Under det lyse flodsand er der svlært gennemtrængelige lag at orga-
nisk materiale, hvori der er dannet bånd af det blålilla mineral vivianit. Vivianitten er aflejret
i forbindelse med det organiske materiale. Det findes i vejspor hvor trækdyrene har efterladt
gødning. Den lange aflejring (ovenfor) er fundet under en bjælke. (Fotos: Forfatteren)

Pyrit: (FeS
2
), et messingfarvet jernsulfid

Ferrihydrit: et vandholdigt Fe+++-oxid.

(1) Ferrioxit:  (δ-FeOOH).

(2) Goethit: (α-FeOOH) farvestof, ortho-
rombisk, gul-orange, nåleformet, umag-
netisk.

(3) Lepidocrokit: (γ-FeOOH), farvestof,
orange, listeformet, umagnetisk.

(1) Maghemit: (γ-Fe
2
O

3
), farvestof, rød-

brun, kubisk eller tetragonal, ferromagne-
tisk. Har samme kemiske sammensætning
som hæmatit, men er kubisk.

(2) Hæmatit: (α-Fe
2
O

3
), blodrød, seks-

sidet prismatisk, umagnetisk, men (1) og
(2) er forskellige stoffer, idet atomerne er

Okker-mineraler:
placeret på forskellige steder i molekyler-
ne, hvilket tilkendegives ved anvendelsen
af græske bogstaver.

Magnetit: (Fe
3
O

4
), sort, kubisk, ferro-

magnetisk.

Vivianit: Fe
3

++ (PO
4
)

2
. 8H

2
O, et ferro-

fosfat, der dannes under anaerobe (ilt-
fattige) forhold i moser. Fosfor stammer
fra organisk materiale for eksempel gød-
ning. I frisk tilstand er stoffet hvidt, men
skifter farve ved luftens og dermed iltens
adgang til stærk violet/blå og senere grå-
sort. Smelter let til en sort magnetisk
kugle. Tilstedeværelse af vivianit tyder
på, at der har været mange mennesker og
husdyr på det pågældende sted.

Mangan: Udskilles også bakterielt (f.eks.
Varde Kirke)
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ændre okkerfarverne fra lys gul til mørkere
rød. Det har været udnyttet i hjemmeindu-
strien til farvefremstilling. Man samlede
okker af leret karakter og æltede det til
blokke på størrelse med et brød, som deref-
ter bogstaveligt talt blev bagt i komfuret
indtil farveændring. Derefter blev blokkene
knust til pulver og solgt til fremstilling af
maling. Den røde farve, der fremkommer
ved opvarmningen, skyldes hæmatit, som
også er farvestoffet i “svenskrødt” – som
ses på svenske træhuse.

Ved teglbrænding styres farverne mel-
lem rødt og gult ved at kontrollere ilt-
tilførslen. Jernforbindelsernes farve-
ændring som følge af opvarmning betyder
endvidere, at brande kan sætte sig spor i
form af farveforandringer. Gamle jernud-
vindingspladser viser sig som afgrænsede
mørkerøde pletter i terrænet, som det ses
ved Vrads Sande.

Jordbundsprocesserne

Okkerdannelse er af stor betydning for
jordbundsdannelse, herunder jordens sur-
hedsgrad og betyder derfor meget for mil-
jøet. Mange misforståelser har bidraget til
forvirring omkring okkerbegrebets natur.
Okker hører til jordfarverne, og dannel-
sesprocessen har måske været betragtet
som et rent geologisk fænomen.

Imidlertid er biologiske processer af
afgørende betydning for okkerdannelsen,
idet forudsætningen synes at være vand-
opløselige jernforbindelser (ferro-) samt
tilstedeværelse af visse bakterier. Så længe
miljøet iltfattigt, er ferro-jern stabilt, men
ved voksende ilttilgang omdannes ferro-
jern hurtigt til ferrijern som ferrihydroxyd,
som er meget tungtopløseligt og derfor ud-
fældes under de rette betingelser. Ferro-
jern kan ved selv let opvarmning iltes til
ferri-jern. I Danmark og andre kølige, tem-
pererede områder udfældes jern som
ferrihydrit og evt. goethit. Under varmere
himmelstrøg vil man i højere grad få dan-
net hæmatit. Der er et vist indhold af vand i
goethit til forskel fra hæmatit, og i meget
kolde egne (Grønland f.eks.) kan der også
grundet den lave, relative luftfugtighed
dannes hæmatit.

 Okker på en mark ved Alken i Midtjylland. (Foto: Forfatteren)

 Jernbarre fundet ved Salten Langsø. Den kan
være udvundet i hjemmeindustri med trækul
brændt på stedet. (Foto:Forfatteren)

Hvis der er jerniltende organismer til
stede, kan iltningsprocessen ske i et både
surt og koldt miliø, idet den kan være ener-
gikilde for visse bakterier. Til eksempel
kan bakterien Thiobacillus ferrooxidans
netop leve i et meget surt miliø og ved lave
temperaturer. Andre organismer er
Gallionella og Leptothrix sp.

I vandmættede moser i kolde klimaer
kan anaerobe bakterier reducere ferri-ioner
til ferro-ioner og dermed bringe jernfor-
bindelser i opløsning. Jernet kan så igen
føres med grundvandet gennem det natur-

lige dræningssystem til vandområder uden
for mosen. Her kan jernforbindelserne igen
iltes, og store mængder ferri-jern kan
aflejres. Reduktion af ferri- til ferro-ioner
kan forårsages af mange mikroorganismer,
for eksempel svampe og bakterier. Da der i
mange biotoper er ferri-ioner til rådighed,
kan reduktion være en vigtig kilde til anae-
rob respiration.

Okkers indvirken på vandet

Okker betragtes som forurening, og skyl-
den tillægges landbrugsarealernes dræning.

Limonitisk sandsten fra voldgrav ved Gl.
Vosborg i Vestjylland. (Foto: Forfatteren)
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Helt galt var det, da man i forbindelse med
brunkulsbrydning var nødt til at sænke
vandstanden voldsomt omkring kulfore-
komsterne for overhovedet at kunne arbej-
de i området. I begge tilfælde er der et vist
indhold af pyrit i de organiske sedimenter,
der iltes, når luften får adgang. Herved
dannes der både opløst jern og svovlsyre,
som kan holde jernioner i opløsning og
bringe begge dele ud i vandløbene Man kan
kun håbe på, at vandets okkerindhold med
tiden bundfældes permanent.

Tanken om at rense Ringkøbing Fjord
ved at føre Skjernå tilbage til sit oprinde-
lige leje var absurd, fordi processen ikke
uden videre kan gå den modsatte vej. Des-
uden er der allerede rodet meget op i åda-
len ved de hidtidige arbejder, blandt andet
den såkaldte tilbagelægning af åen i form
af gravning af nye render. Foruden de op-
rindelige render er der nu kommet nye til,
og først når arbejderne er afsluttet, er der
igen mulighed for, at der kan opstå en lige-
vægt mellem vandbevægelse og vandløbets
mange former.

Limonitisk sandsten  i Thorsø Kirke, Østjylland.
Striberne (lodret og vandret) er ikke slidmærker,
men aflejringsmønstre. (Foto: Forfatteren)

Udskæring af okkerblokke i Roussillon, Frank-
rig. (Foto: Per Nørnberg)

Vulkaner i Goma spreder utryghed.

400.000 mennesker på flugt var den første
konsekvens af  Nyiragongo-vulkanens op-
vågnen.

Vulkaneksperten Dieudonne Waffula
udtaler, at selvom der stadig forekommer
jordrystelser i Goma, DR Congo, og at der
strømmer en mindre mængde lava ud  af
vulkanen, så er risikoen for endnu et ud-
brud i øjeblikket udelukket.

 Til gengæld er en ny vulkan begyndt at
sende skyer ud fra krateret. Den ligger tæt
ved Nyiragongo-vulkanen og er meget hø-
jere end Nyiragongo, – et udbrud herfra vil
således være mere alvorligt. Lava fra denne
vulkan vil løbe meget hurtigere, og gasser
og aske vil blive spredt over et meget større
område, siger Bodil Lawrence Ravn fra Røde
Kors til det norske nyhedsbureau NTB i
telefon fra Kigali, hovedstad i Rwanda.

Hun føjer til, at et udbrud fra den anden
vulkan vil ramme langt ind i nabolandene
Rwanda og Uganda.

Hjælp er på vej til området, selvom de
lokale hævder at være ladt i stikken af det
internationale samfund.

Dansk Røde Kors har sendt 100.000
kroner til ofrene for det første vulkanud-
brud. Samtidigt har organisationen sendt
akut nødhjælp som for eksempel tæpper,
tøj og plastpressenninger til omådet.

Drikkevandet i området skal også sikres,
da det er forurenet af sod og svovl fra ud-
bruddet.

EU har bevilget fem mio. euro (godt 37
mio. kr.) til Congo til samme sag. Pengene
bliver distribueret gennem FN, Røde Kors
og uafhængige organisationer. I forvejen
yder EU i år 32 mio euro (knap 240 mio.
kr) i økonomisk støtte til DR Congo
                            Berlingske Tidende/PBSJ

Miljøråd nægter at overgive sig

Regeringens le over 100 råd og nævn er ikke
så skarp, at den har skåret livsnerven over
på Naturrådet og Det Økologiske Råd. Begge
organer fortsætter, selv om regeringen har
fjernet det økonomiske tæppe under dem.

Naturrådet har ikke bare mistet sin stats-
støtte, det har også officielt fået at vide, at
det er nedlagt. Men rådet har ikke tænkt sig
at parere ordre. Det bliver stående og fort-
sætter sin rådgivning, selv om det fremover
skal ske for egen regning.

Formanden for rådet, professor Peder
Agger, Roskilde Universitetscenter udtaler:
“Lige siden 1917 har der her i landet været
tradition for, at organer for naturvidenska-
belig sagkundskab har givet regeringerne
uafhængig rådgivning. Den tradition vil vi
ikke være med til at bryde på et tidspunkt,
hvor der i hvert fald ikke er mindre behov
for ekspertviden, end der var tidligere.”

Som følge af regeringens dødsdom over
rådet, må sekretariatet med syv medarbej-
dere lukke. Men de fire vismænd, som til
daglig sidder i stillinger som naturviden-
skabsmænd, fortsætter deres samarbejde
under navnet Naturrådet.

“Vi holder rådet i live på vågeblus, men
vi planlægger også en konference sidst på
året. Den skal handle om, hvordan det går
med at følge op på anbefalingerne i to store
udvalgsarbejder, som blev afsluttet kort før
regeringsskiftet,” siger Peder Agger.

Anbefalingerne vedrører bl.a. øget offent-
lig adgang til naturen, etablering af seks
nationale naturområder og genskabelse af
100.000 hektar vandløbsnære engarealer.

Mens Naturrådet har modtaget en egent-
lig dødsdom fra regeringen, er Det Økolo-
giske Råd en forening, som regeringen ikke
kan nedlægge. Til gengæld har regeringen
nedlagt rådets hovedsponsor, Den Grønne
Fond, hvilket fjerner 3,3 millioner kroner
fra rådets budget på knap fem millioner.

Sekretariatschef i Det Økologiske Råd,
Christian Ege udtaler dog: “Vi satser på at
forlænge rådets liv ved hjælp af frivillige
gavebidrag.”
                            Berlingske Tidende/PBSJ

Mølleprojekter rammes ikke

Regeringens beslutning om at stoppe for ud-
bygningen af de danske havvindmøllepar-
ker får ingen betydning for de to igangvæ-
rende projekter, Horns Rev ud for Esbjerg
og Rødsand syd for Lolland, som hhv.
Vestas og Bonus skal levere vindmøller til.

Havvindmølleparken Horns Rev består
af 80 stk. 2 MW Vestas-møller, og entre-
prenørselskabet HMT Entrepenør skal le-
vere fundamenterne til møllerne, som ven-
tes færdige i september i år.

Rødsand-projektet kommer til at bestå
af 72 vindmøller på hver 2,2 MW, som skal
leveres af Bonus og være færdig-installeret
den 1. oktober 2003. Bonus har i forvejen
leveret møllerne til offshoreanlægget på
Middelgrunden ved København.
    Det var planen at etablere i alt fem hav-
vindmølleparker. De resterende tre ved Læsø,
Gedser Rev og Omø bliver nu skrinlagt.
                                     Erhversbladet/PBSJ

Rekordstor havmøllepark

Verdens største havmøllepark, som plan-
lægges placeret syv kilometer ud for Irlands
sydøstlige kyst, har fået grønt lys af de ir-
ske myndigheder. Konstruktionen af de
første 60 MW skal opføres i år, og senere
skal yderligere 460 MW opføres, “forudsat
en klar politik om økonomisk støtte”, siger
entrepenøren, Eirtricity, ifølge det britiske
nyhedsbureau Environment Daily. Det
samlede projekt kan levere omkring 10 pct.
af Irlands samlede elforbrug og reducere de
årlige udledninger af Co

2
 med 1,1 mio. ton.

Prisen andrager ca. 4,7 mia. kroner.
Rambøll skal stå for konceptdesign, udbud,
kontrahering og tilsyn med byggeriet.

Ingeniøren/PBSJ
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