Referat af turen til Fur d. 5.- 6. september 2015
De 5 deltagere fik en dejlig og fysisk udfordrende tur til Fur. Vi overnattede på Cirkeline B&B midt på øen.
Vejret var fint det meste af tiden, dog en anelse blæsende.
Efter ankomsten og frokost besøgte vi Fur Museum, der indeholder et stort antal fossiler fundet på øen og
mange af dem med fantastisk detaljerede strukturer. Der er mange insekter, fisk og fugle og berømtest af
dem alle: en læderskildpadde.
Efter dette steg forventningerne til hvad vi selv måtte finde, men ak, det blev ikke helt sådan.
Resten af dagen besøgtes nogle af de kendte lokaliteter, først på Nordøen: Stendalhøje med en flot udsigt
over hele øen og det omkringliggende land, Rødstenen, der ikke var så rød endda på grund af laver m.m.
og endelig Langstedhuller med en imponerende kløft ned til stranden.
Til sidst kørte vi over til østlige odde: Engelst med forskellige strandvoldsdannelser. Der var ikke mange
fugle og området var i øvrigt domineret af Rugosa-roser.
Om søndagen guidede Poul Søby Nielsen os rundt på især Nordøen ved den kendte lokalitet Knuden. På
stranden, hvor det i øvrigt var højvande og svært at forcere visse steder, ledte vi efter fossiler i moleret og
cementstenene, men vi havde ikke rigtig heldet med os og den fornødne tid til det. På et tidspunkt blev vi
nødt til at forlade selve strandplanet og bestige klinten for at komme videre, og det blev en fysisk prøvelse
for de fleste.

Poul Søby demonstrerer teknikken ved fossilsøgning

På stranden og ved besøg i molergravene fik vi et meget flot syn af de mange vulkanske askelag (i alt
næsten 200) i moleret og hvordan isens tryk i sidste istid havde ommøbleret lagene.

Bispehuen, en rest fra en gammel molergrav

Er det en fisk eller måske en fugl?

Parti fra Knuden

