
Fossilture til De Britiske Øer 

De sidste 8 år har vi hvert år holdt 3-4 ugers sommerferie i England, Wales og Scotland.  

Tidevandet har bestemt vore aktiviteter, idet vi har brugt som megen tid som muligt på at 

lede efter fossiler. 

På sydkysten har vi besøgt de klassiske jurakyster ved Lyme Regis, Charmouth, Portland 

og Osmington. På sidstnævnte lokalitet boede vi på en dejligt beliggende campingplads i 

gåafstand fra kysten – og fra pubben Smuglers Inn som også virkelig er et besøg værd! 

I Yorkshire (på østkysten) har vi ligeledes ledt i juralagene ved Port Mulgrave, Staithes, 

Whitby, Sands End, Runswick, Saltwick Bay og Robin Hoods Bay. Her var vores base den 

fantastiske beliggende campingplads med udsigt over bugten og det omkringliggende 

imponerende landskab ved Robin Hoods Bay. Vi har også besøgt  Watchet i Sommerset, 

hvor der på kysten er flotte svungne lag fra Juratiden. 

I det sydøstlige England har vi besøgt Walton on The Naze, Ramsholt, Herne Bay og Isle 

of Sheppey med lag fra Eocæn og Miocæn samt Foulmead med lag fra karbon. 

Folkestone med de gavmilde lag fra kridt, Hunstanton med den flotte rød/hvide klintkyst, 

Barton on Sea og Bracklesham Bay med lag fra Eocæn har vi besøgt flere gange.  

Vi har besøgt Isle of Wight med kystlag fra Jura, Kridt og Tertiær – vi besøgte dog 

hovedsagelig jurakysterne. 

I 2011 besøgte vi Whiteheaven ved det Irske Hav med lag fra karbon, og året efter var vi 

et par dage i Skotland, hvor vi var på kysten ved Crail og Ansruther, ligeledes med lag fra 

karbon. Et par år efter var vi i Achanarras for at lede efter fossile fisk fra Devon,- og 

endelig i år var vi på Orkney-øerne ligeledes med fantastiske, fossile fisk. 

Alle disse besøg har resulteret i mange, mange fossiler. Vi tager et dækkende udvalg med 

til mødet, og glæder os til at vise jer både dem og de mange dejlige billeder. 

 

Inge Lise & Troels Helmin 

 

 

 

 

Udsigten fra campingpladsen ved 

Robin Hood's Bay 


