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Af Thomas Secher Jensen
Eigil Holm har et omfattende forfatterskab bag sig – fra biavl over pædagogiske
folke- og seminarieskolebøger til en lang
række landskabsbøger fx om Horsens Jord.
Djursland og Molsbogen er den seneste i
sidstnævnte kategori og udmærker sig især
ved at have inddraget en lang række fotos
fra geografernes nyeste kort: Danmarks
Højdemodel. Bogen indeholder mange terrænkort (skyggekort) fra Højdemodellen.
Bogen bygger på en række nyere og ældre
publikationer om Djurslands geologi,
fra Haarders 1908 publikation, som beskriver tilblivelsen af Mols-området for
første gang, til Houmark-Nielsens noget
omdiskuterede publikation om istidslandskabet omkring Nationalpark Mols Bjerge.
De seneste afhandlinger bygger bl.a. på
anvendelse af ekkoer til undersøgelse af
jordlagene.
Der bringes indledningsvist en generel
oversigt over Djurslands geologi og tilblivelse fra den periode, hvor NØ-isen dækkede området, over Den østjyske Israndslinjes fremstød til den store landhævning
efter istiden. Alle fremstød illustreret af
ældre diagrammer. For en ikke-geolog er
det specielt interessant at se det nordlige
Djursland som et tidligere ørige, hvor især
Kolindsund fremstår som et markant landskabselement, der delte øerne. Tilhængere
og modstandere af en genopretning af Kolindsund efter tørlægning og opdyrkning
kan begynde her!
Bogen er ellers en metodisk og detaljeret
gennemgang af de forskellige delland
skaber, rigt illustreret af højdemodeller
med forklarende tekst, samt nutidige landog luftfotos (forfatterens egne). Enhver kan
genfinde netop de dele af Djursland, man
kan kende til. For hvert dellandskab er der
en supplerende tekst om netop det områdes tilbliven og geologiske karakteristika.
I slutningen af bogen tilføjes et kapitel om
Djurslands undergrund og Istidernes spor.
Forfatteren skriver selv; Terrænkortene er

lækkerbidskener for alle, der elsker at granske kort, og anmelderen kan tilslutte sig
udsagnet dækkende hele bogen.
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Og iøvrigt tillykke til forfatteren med 90års fødselsdagen i udgivelsesåret. Et imponerende forfatterskab.

