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Like inne nfor inngangen ti l Geologisk Museum er det utsti lt en rekke
prever ov jaspis som er innsamle t p6 Stord 03 i Solund ov preparent
Bjarne Stovenes . I tillegg e r det ogs6 utstilt moderne sm ykker bose rt
plJ jospis fro Solund - kanskje vii [cspls kunne f6 en renessanse - det f6r
pub likum avgifWe. Det er ogsQ ·utst ilt en pole rt plate av den orntolte
kong lomerotstein fro Solund .

lidvin M. Os land
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NORGES VAKRESTE FOSSIL

N6r en geolog snokker om vakre fcsaller , tenker han lkke bare p6: skjep"n 
het i ordets vanlige forstond - det har intet med m issekonkurranser 6
giet>re - sel v om en av trilobittene ka lles "Toten-prinsessen" . De vik tig 
ste be tingelser er : 1) Selve forste iningsprosessen m6 he veer t meget sken
som . 2) Bergarten hvor fossile t oppbev ares m6 ikke ha vcert utsatt for
~r1 ig store vcrme - eller trykk-plivirkninger .

Hesten 1909 arbeidet professor J oha n Kicer plI Rudstangen ved Tyrifjorden
for om mulig 6 finne fossiler fro Ringerikssondsteinen . Han hodde funne t
noen krypespor etter skorp ionli knende dyr , m en hodde rcerrnes t oppgitt
hlIper do fru Klcer en dog font meget godt bevorte fcesller ov urfisk .
Dette ble opptokten til en storstilet jakt etter fossiler. I de p6f¢llgende
scm rene , fro 1910 - 1913, ble det dreve t et regu lce rt steinbrudd for 6
sam le fossiler i denn e horisonte n scm n6 ble kolt fiskehorisonten .

Fiske hor isonten var et co . 45 em tykt grogr1Xl t kolk- og le ir- rik t sond
steinslag. I olt ble co 100 m2 ov fiskehorisonten a vdekket , enke lte ste
der 16 den mer enn tre meter under fjelloverfloten, OS bort imot 2500 mer
e ller m indre kompl ette eksemplorer c v ledd yr og fisker ble funne t .

I 1911 b le det sterste funnet gjort , en proktf ull sj¢skorp ion scm vor mer
enn 70 em lang . Klcer skriver sel v (oversa tt fro engelsk): liMine med
orbeidere hodde I¢ftet opp en stor helle , og do de snudde den, 56 de
plutselig det store dyret med de ts fantastisk formete f¢Uer strukket ut i
noturlig stilling. Det var noe 56 livaktig ved dette vidunderl ige fossil
de r det 16 sortglinsende i ste lnen, a t vi nesten vente t 6 se det reise seg
la ngsom t fro leie t hvor det hadde hvilt ; millioner ov er, og krype ned
ti l vanne t scm glit re t like nedenfor oss" . Denne skorpionen fikk navne t
Mi xopter us kl cer i .
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F9'r oppdagelsen av fiskehorisonte n ble disse sandsteinslagene anta tt a vcere
av devonsk alder (co 350 millioner or), men no kunne en ut fra de nye
fossilfunn datere avsetningene til 9'verste del av Silur, og visste dermed at
de var ca 400. mill ioner or gamle.

Mixop terus og de andre sj9'Skorpionene var beslektet med de nalevende
skorpioner som lever po land , men sj9'Skorpionene dede ut for mer en n
200 mi ll ioner or siden. Sj9'skorpionene levde scm navne t sier i vann og
onde t med gjeller - Mixopterus var en brakkvannsform . Sjeskorplonene
hadde en lang ledde lt kropp og en leddelt hale som hos mange arter
endte i en brodd scm trolig var giftig. Po hoders overs ide 10 to 9'yne
som kunne vcere ganske store og po undersiden munnen som var omg itt
av seks be inpa r, utv iklet pO en a nne n mate enn hos nolevende skorp ioner .

Hos Mixopterus va r de t f9'rste be inpa ret meget lite og utviklet som kler,
de t a ndre og tredje be inpa ret var utviklet som fangarmer med lange sabel
formede pigger. Det bakerste beinparet var store svernrnefetter som padle
orer . Foruten det a vcere svernmeredskop har disse vcert gOOt egnet ti I a
grave i sanden med . Mixopterus var nok en fryktet skapning der den levde
pO sjcpbunnen pO jakt etter fisk og kreps .

Skulle De 9'nske a stifte ncerme re bekjentskap med No rges vak res te fossi I,
vii De Fi nne en fremrage nde plastavstwn ing av Mixopterus kieeri i Godbi t
monte ren i Geolog isk museum, - et glcptt inn i en forti d sO fje ro at tanken
kna pt ka n fa tte det ,
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