
En dejlig ny fossilbog fra APH. 
 
En boganmeldelse af Søren Bo Andersen 
 

APH er forkortelsen for ”Arbeitskreis Paläontologie Hannover”. Der vil være flere af 
stenklubmedlemmer, der allerede kender til denne organisation i Tyskland. Og flere kender allerede 
fra selvsyn kridt- og mergelgravene i Hannover-området, måske især graven ved ”Höver”. 

Den nye bog hedder ”Fossilien aus dem Campan von Hannover”. Det er efter gruppens eget 
udsagn ”3. oplag”, idet denne er en efterfølger til 1.- og 2. oplag fra henholdsvis 2005 og 2006 af 
samme navn. Men efter min mening er der faktisk tale om en helt ny udgave af publikationen. Den 
nye fra 2013 er i bogstørrelse med sine 290 sider i A4-format, hvorimod de to første var hefter med 
hver kun 94 sider. 

Bogen indledes med nogle få sider til at præsentere 
de enkelte bruds udformning og placering på både 
landkortet og tidsmæssigt i den geologiske tidsskala. 

Og så går det løs med ”billedbibelen” over alle de 
grupper af organismer, dvs. planter og dyr, som er fundet 
i området. Og det gøres grundigt på alle de resterende 
sider. Masser af skønne fotografier og gennemgang af de 
forskellige gruppers opbygning. Desuden er der 
litteraturhenvisninger til vigtige værker inden for de 
enkelte grupper. Alene det udgør en kæmpe ressource! 
Men naturligvis er det den store mængde fornemme 
fotografier, der er denne bogs store styrke – ja, og så den 
opdaterede, moderne navngivning af fossilerne.  

Hvis man besøger nogle af bruddene i området 
eller har byttet sig til fossiler herfra, så er dette bogen at 
bestemme fossilerne ud fra. I øvrigt kan man også 
komme temmelig tæt på de lidt yngre danske 

skrivekridtfossiler eller fund fra Ignaberga og Ivö i Skåne, hvor den geologiske alder (Tidlig 
Campanien) er tæt på alderen af området ved Hannover. Mange af fossilerne er repræsenteret ved 
flere fotografier, der derved også viser den variation, der jo kan være inden for en enkelt art. 

Har man ikke fossiler, der skal bestemmes, er bogen i stedet fremragende til hyggelig 
adspredelse – billederne alene er en nydelse, men hvis man mestrer lidt af det tyske sprog, kan man 
jo også have stor glæde af teksten – og bla. gennemgangen af de forskellige dyrs opbygning er jo 
universel og god at lære af, også når det gælder fund fra andre lag og steder end lige de tyske. 

Lidt fakta: Fossilien aus dem Campan von Hannover. 3. Auflage, 2013. Udgiver: 
Arbeitskreis Paläontologie Hannover (www.ap-h.de). ISBN: 978-3-938385-57-9. 

Bogen kan bestilles og købes på ovenstående netadresse. 
 
Fra mig får bogen den bedste anbefaling med, det er et flot og nyttigt værk! 

http://www.ap-h.de/

