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Idea/profi / av den underkambriske lagrekkefolgen
Mjosomrddet nord.

Di s c i nella holsti

Trilob i ttrest

Grave spor.

til og med en teor i om at de kan ha vert
ormer med skall. Skallet hos D. holsti er
bygd opp av et kitinh oldig protein, mens
ska llet av V. tenu is bestar av sediment
korn.
Det ste rste skallet jeg har funnet av D. hol
sti maler 3,7 mm. i diameter , men de fleste
er under 2 mm.
Skallengden hos V. tenuis ligger vanligvi s
pa 3-5 mm. 1 de samme sedimentene opp
trer stedvis noen rustne graves por etter
ormer. Sedimentene er avsatt pa et basal
konglomerat , som igjen er avsa tt pa den

eokambriske
Holmia kje r ulf i Rin gsakerkvart-
Kj erulfi lata m.m, sitten. Pa es tsi

den av Mjesa
Vol borthella tenut e ser det ut til at

dette basalkong-
lomera tet er
utviklet og
avsatt som kalk
stein. Her er det
funnet rester

Brach i opode , s ne gl e .
etter en trilobitt ,
en brac hiopode
og en snegle.
Nord for Gjo vik
kom jeg over en
kalkb olle lig-
gende gre nn
skifer. Denne
bollen inne-

holdt godt bevarte rester etter Holmi a kje
rulfi, samt et frag ment av midthodet etter
den store trilobitten Kjerul fi lata. Det er
tyde lig at Kirers Holmia-Iag er avsa tt ogsa
pa vestsiden av Mjesa.
Anvendt litteratur:
NGU nr. 220 Steinar Skjeseth .
NGT nr.3 Johan Brastad. 1915
NGT nr. 10 Trygve Strand 1929
NGT nr.7 Torol.f Vogt 1924
Paleozoologi Evertehrater Gunn ar Hen
ningsmoen.
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For a finne avsetninger fra undre kambri
urn rna vi bevege oss til de nordl ige deler
av Mjestraktene. Disse lagrekkene har
lenge vart kjent, og da sterlig pa grunn av
Kirers kart legging av den sakalte "Holmia
faunaen" fra den klassiske og na fredete
lokaliteten pa Ringsaker.
Det finnes imidlertid enda eldre avsetning
er enn de Kiter beskrev . Disse lagene inne
holder, om enn sma, fossile dyrerester. Pa
vestsiden av Mjesa, mellom nordenden av
Randsfjorden og Vardal er det stedvis blot
tet lag tilherende undre kambrium. Det er i
hovedsak snakk
om to arter : Dis
cinella holsti og
V olb orth ella
tenuis. Det har
opp gjen nom
tidene vrert endel
diskusjoner om OJ Lase 2

hva slags dyr ~ L~J,~~;l;;"Ar----------J
dette egentlig
var. Moberg
beskrev D. holsti
fe rste gang i
1892 i Sverige .
Funnet starnmet
fra en losblokk
av kambrisk
sand stein . Lig-
nende fossi ler
var tidl igere
beskrevet som lokk fra sneg lehus i Nord 
Ameri ka. I den senere tid er det Mobergs
beskrivelse som er den gjeldende. D. holsti
er en inarticulat brachiopode, det viI si at
den tilherer gruppen av brachiopoder som
ikke hadde lasrenner. V. tenu is ligner sviert
pa orthocerer (utde dd gruppe blekk spru
ter). Mange paleontologer ste tter denne
teorien om at det dreier seg om en tidlig
blekksprut. men skalloppbygningen kan
peke i retning mot monoplacoph orer
(urbletdyr) . Teori er om at de tilherer en
liten, utdedd bletd yrklasse foreligger , og
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o 5mm

TVERRSNITT

LENGDESNITT

VOLBORTHELLA
TENUIS .

SKALLDEL SETT
FRA INNSIDEN.

SKALLDEL SETT
FRA SIDEN

DISCINELLA HOLSTI.
SKALLDELSETT FRA
UTSIDEN.
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