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Kvarkrgmlogen, lektor $ben S j h g  dpde d. 4 december 
1993. kun 53 år gammel. Steen blev ramr af cancer 1 1987, 
gennemgik to alvorlige opetationq m fortsatte sit arbejdt. 
I Mat af 1993 forv#rredes Steeas sygdom, og efter et som- 
m e r b s  i august d u e d  lod sig sygemelde. 1 & si& 
ste miineder var Steen bundet til sengen i hjemmet, hvor 
han sov ind efter kori tids heviW@shBd. 

Steens bortgang w et stort tab for dansk geologi og Dansk 
Geologisk Fwening. Steen farte de bedsk af den klmiske 
danske kvarmgeologis Wtioner  vide& og bidrog samti- 
digt aktivt til fageis udvikling - b& indenfor og udenfor 
landets gmnser. Smn blev medlem af mi 1980 og ghde 
en stor indsats som forniand fw K~mærgeolPgisk Kiub i 
70'eme og mdakw af hkrift for Dm& &ologhk For- 
erhg og medlem af WFs bestyrelse ( 1979-93). 
Steen var I ~ m s 0 n  og opvokset i Vestjylland. All=& 

som dreng var han in-t i geologi, og han gjorde sine 
f 0 m  geologiske iagtrage1ssr ved sbtndene og kiinkme ved 
Skive. Som gymnasiast blev Steen opiært i k v ~ e o 1 u g i s k  
kortlægniw idet han i 1959 I%c sonunem v d  D m  
GeoIogiske Undets~gelws systmmtisdce kOnl~&riuig af de 
overfladenrere istidridannekm Det w &væ#nde 
vdDGU dr. Hilmar @dum+ der påtog sig insiruktionon. h 
efter korilagtie Stem stlvs@ndigta og studentemha- 
men fra Viborg Kattdralskuie i I%I deltug han endnu 4 
somre i DWs kortlægning i Jylandog pa -e. 

I 1961 phegyndte *n geoX@tudiet ved K&mhayns 
Universitet. og hm afsluttede det i 1969 med cand. scient.- 
eksamen j geologi med speciale indenfor kvartageqlogi. 
Specialeafhandlingen omifme.de en k.skrivelse af glaciale 
emionsf~nprnerier @ HammfIrnud&n og deres vidnesbyd 
om skibnde nedisninger. Han blev tildelt Universitetets 
guldmedalje i 1973. 

I sin stadietid arbejdede Steen i M pe r id r  pil DGU 
for st~tsgeolog Sigurd Hansen, som dengang var ekstern Iek- 
tw ord Universitetet. Steen uddanne& sig og& h a  g ~ & k -  
nikem, afdelingsgeolog Ellen W e  Mm&, og ban fuIge 
rnuseumsinspektgr J. Troels-Smiths underviwing i mose- 

geologi. Han deltag d e s d m  i udgravningem af vikinge- 
&bene i Roskiide fjord, i DGUs un&mgIser af subrna- 
rim moser i Suire 3xIt ag ØsMqen,  og i Geoteknisk kisri- 
rum undersØ@lser af tiundfotholdene langs Helsir@-Hel- 
singbmg-linien, ved Kastnip og p3 Saltbolm. 
Som siudat afprØvede Smn og& sine e m  som under- 

viser. Han var vikar i ,geografi pE Viborg Katedralskok, var 
tijæIpelærer ved UniWtekts gealogiske smmerkursus og 
ledede&skudonw for M,a. Erirdnipbqg Seminarium. Steen 
var e d v i d m  ansat 2 &r i en halv arnanumsisstillig ved 
Geologisk Institut i bbmhavn, hvor f* kmrtarrgeo-logi 
var under opbygning. 

Sreena fagiige entusiasme ag næsten t~~d.fddte @nne 
skekiindskab giorde ham hurtigt ti1 en samlende person i de 
studerendes kreds. Da han i midrem d 60'erne blev formand 
for de gedogistudmendes klub STENO. m&ede den den- 
w g  noget hensygnende klub fuldskndig W w ;  &n blev 
en dynamisk inspirritio~~lde. Der blev nu holdt ugen- 
m@dk. ,J3Im w det svert at huske, om mMe4 er danne 
eUer næste uge", var Steens fiimfi. M@&m sluttedm of- 
test med et muntert Nachspiel over et kop te ella noget 
stærkere, og her udfoldede aeen sine emer mm entertai- 
ner. STEMOS medlemstal steg til ca. 200 under Steens 
formandsskab, og klubberis aktiviteter blev til en integeeret 
del af ,,gegeaIogiudheW. 

S e n s  studietid var en aktiv peride, hvor ban ttilqiede 
sig en lang r&ke f@p fdgheder  - som navnt ikke blot 
ved universitet Han viste tidligt sibr evne til at formidle sin 
viden, og hi at hjalpe andre med at 18se deres pmMerrier. 
Ener afslmtende ekwxim aftjente Steen sin mmepligt Ved 
FlyvevHbmt+ f&st som rekrut wd Nyvestation Skrydstrup. 
dedier ved Forsvarets PorskningsSenaste. 

Steens omfamnde uddmndse kom b& barn selv og de 
s ~ ~ & t i i  gode, da han i 1971 blev ansat som agianuemis 
ved bstihii for ahen  GeaJogi ved Ubenbavns Universitet 
(fia 1974 lektor]. Som univer-sitetdaem mMte han altid 
velforberedt til sine foreIosningec Han opbyggede en utro- 
lig IysbillehIing, udarbejdede undervisningsmateriale i 
form af notesblade, e!&ursionsvejlednjnger og kompendier. 
Senat s t v  han minen med Mkhaei Houmark-Nieisen 
,,Om Istiden i Danmark'' (1991.45 s.). Steen pdde en stor 
og værdifuld indsats indenforfagmadulenie Gaologi K og N 
(Geologi for Oeografer), pll talrige sommerkurser og, &s- 
b i a n e r  og i den videregående undeniisning; I de genere 
h ogs8 indenfor e o l ~ g i  2. - M& stud%nm fflrst vat ble- 
vet fortrolige med ham lidt tgrre facon og rolige lune. v d -  
satte de i bjesk grad h m  store viden og evne til at for- 
mide den. Mange studenter har givet tidtryk for, at det ikke 
mindst var Steens dend$rs undervisning, der fik den go- 
logisk  ti^ til tit falde for dem. 

Gennem sin gerning, sin retskaffenhed ug sit gade ek- 
serupal vgndr Staen sig mange m m ,  både bh& kolleger 
og audenter. Fox en stor lusds på ~ l b g k k l e s t i t n t  var Stken 
den samlende person, i hvis arbejdsvmIse mange kngier 
bIev stgbt ved tilremlaeggelse af administration og unrbrr- 
visning. Steen var kollegaen, der blev hm. ak problemer 
skuIle kIares op, eller et historisk tilbageblik faretages. 
S ~ n s  hukomlse var wmIig ikke blot i faglig, men O& 
i h i r i i m t i v e  og undmisningmzssige samrneWg.  I 
haft af dm respAct. der stod om hans person, blev Steen 
beaoet mage tdiidshverv. Han var i perioder bestyrer ved 
insUait for almen Omlo@. medem af Eformand for Gmlo- 
&k S h i b æ ~ n ,  og medlem af b e s l p r k h  %d &ol* 
gisk Centdhsbihrt og sammes lakale~dvalg. 

Steens betydning som miendt: prsoniighed indenfor 



instituttet kan ikke vurderes hoit nok. Få medarbeidere har 
vist og har haft tilsvarende enGgement og betyddng. Man 
modte aldrig et skuldertræk og en afvisende holdning. For 
de studerenie var Steen en skattet Iærer, ven og vejleder. 

Som forsker var Steen solidt oplært indenfor den klassi- 
ske danske kvartærgeologi, men han fungerede frem for no- 
gen som bindeleddet mellem de traditionsbetonede og nye, 
alternative anskuelser. Steen kastede dog ikke uden videre 
de gamle provede ideer og værktojer overbord. Han blev 
ved med at kalde moræneler for moræneler på dansk, i ste- 
det for at indfore den ,,finere6' engelske ord ,,tili", som i~vr ig t  
er af gammelnordisk oprindelse og af vikingerne blev fØrt 
med til Skotland, hvorfra englænderne senere annekterede 
det. Langt hen ad vejen kunne Steen virke konservativ i sin 
tankegang; det ,,nye6' blev grundigt vurderet og efterpr~vet, 
for det for alvor blev taget i brug. Steen lærte sig struktur- 
geologisk metodik og ydede flere væsentlige kineto- og gla- 
cialstratigrafiske bidrag, som kaster nyt lys på istromskro- 
nologien for både næstsidste og sidste istid. Men han anså 
ikke det seneste nye, Jogging" og beskrivelse af faciesias- 
sociationer som noget mål i sig selv. Han havde også svært 
ved at se værdien i mere formelt at navngive et forvirrende 
stort antal litostratigrafiske enheder. Han foretrak at arbejde 
multidisciplinært og at inddrage så mange aspekter og me- 
toder som muligt - med det mal at belyse komplicerede pro- 
blemstillinger i storre sammenhænge. 

Efter prisopgaven påbegyndte Steen en undersogelse af 
N@-Sjællands kvartære lagf~lger. Det resulterede i publi- 
kation af to afhandlinger, hvor han med udgangspunkt i kom- 
binerede strukturgeologiske og glacialgeologiske studier af 
de dislocerede klinter ved Hundested påviste, at der i Wei- 
chsel havde været et isfremstod fra nord mod syd, forud for 
N@-isens fremrykning. Der var skabt et vigtigt grundlag for 
en ny ,,polyglacial" model for Weichsel. 

I forbindelse med afholdelsen af feltkurser og hovedfags- 
undervisning med tilhorende ekskursioner udarbejdede Steen 
dels alene og dels sammen med kolleger og hovedfagsstu- 
denter flere afhandlinger om de glaciale forhold på Als og 
Ristinge klint. Fælles for disse arbejder, hvor der præsente- 
res og argumenteres for en ny og langt mere detaljeret 
nedisningskronologi for Weichsel, er igen anvendelsen af 
mange værktejer til bedst mulig underbygning af resulta- 
terne, som også sattes i relation til nordtysk glacial-strati- 
grafi. Sammenspillet mellem undervisning og forskning be- 
t@d også, at Steen under feltarbejdet i rigt mål udfoldede sin 
evne til at se og percipere, hvad profilerne havde at berette, 
mens han fæstnede det på tegnearket. 

Et bredt spektrum af metoder blev også bragt i anven- 
delse i Steens undersogelser af pr%-Weichsel aflejringer i 
Vestjylland, hvor han bl.a. sammen med John Frederiksen 
belyste de vestjyske bakkeoers glacial-stratigrafiske opbyg- 
ning og drog paralleler til udviklingen i Nordtyskland. 

Steens seneste bidrag til kvartærgeologien finder man i 
Gyldendals Egnsbeskrivelse (Bind 1-10), hvor han sammen 
med Johannes W g e r  i meget klart sprog gØr rede for den 
geologiske udvikling i de forskellige egne af Danmark. Også 
til Skov- og Naturstyrelsens udgivelse ,,Geologisk Set" fra 
Nordjylland var Steen en væsentlig bidragyder. 

Steen lukkede sig ikke inde som forsker, men var stærkt 
engageret i formidlingen af geologi på alle niveauer. Han 
var en meget afholdt lærer ved Folkeuniversitetets kurser i 
geologi, og som foredragsholder og ekskursionsf~rer oste 
han gavmildt ud af sin viden til stenvenner og amat~rgeologer 
i næsten alle dele af landet. 

I en h æ k k e  var Steen redaktor af Dansk ~ e o l o ~ i s k  For- 
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enings ksskrift  og dertil redaktor og daglig leder af tids- 
skriftet VARV. Ikke mindst VARV stod hans hjerte nær. 
Gennem en udtalt fornemmelse for kvalitet og niveau udvik- 
lede han VARV til et professionelt blad. Steens havde igen- 
nem årene mange diskussioner med forfatterne. Han havde 
en klar opfattelse af, hvad der var læseligt for målgruppen, 
men sigtede aldrig under målet. Ikke mindst takket være 
Steens indsats, har VARV nu i en række år modtaget tids- 
skriftstotte fra Kulturministeriet - begrundet med tidsskrif- 
tets hoje kvalitet. Som VARV redaktor tog Steen også initia- 
tiv til udgivelsen afVARVs seneste undergrundskort fra 1992. 

Steen nØd almindelig respekt i store kredse og blev derfor 
tidligt engageret i intemationalt samarbejde og indvalgt i 
faglige komiteer. Han arrangerede ekskursioner for INQUA 
(International Association for Quatemary Research), NORD- 
QUA (Nordic Association for Quatemary Research) og grup- 
per af kolleger og studerende fra udenlandske universiteter. 
Steen var formand for den af Videnskabemes Selskab ned- 
satte Danske Nationalkomite for INQUA og medlem af Skov- 
og Naturstyrelsens styringsgruppe for Nationale Geologiske 
Interesseområder. 

I 25 år var Steens dor åben for alle; bankede man på, blev 
man budt indenfor, og Steen skznkede en kop kaffe op, for 
man nåede at få fremfort sit Ønske. Det kunne vzre et godt 
råd eller bare en opmuntrende bemærkning, hvis man var 
kØrt fast. Steens viden, vestjyske lune, hjælpsomhed og 
menneskekundskab betod, at ingen gik forgæves. 

Lad os mindes Steen, som den samlende person, der ikke 
satte sig selv i centrum. 

Svend Pedersen og Asger Berthelsen 
Geologisk Institut, Oster Voldgade 10,. 1350 K~benhavn K 


