En egenartet opptreden av
Tekst og tegnin ger: Magne Hoyberget.
Ogygiocarisskiferen (Elnesformsjonen) i Mjesomradet og Hadeland inneholder en
rik og variertfauna med trilobitter og blekkspruter som de mestfremtredende
gruppene. Mange blekksprutarter er beskrevetfra lagene, og en av disse finnes ofte
forsteinet po. tvers av lagene.

Ogygioearisskiferen bestar av grii skifer med
tynne kalksteinslag og diskosformede kalkboller.
Fossilene som finnes i disse bollene er ofte godt
bevart og framtrer med svartglinsende overflate.
Skallene fra de forskjellige dyrene ligger horisontalt med lagretningen. Dette ses tydelig med
de sterre skalldelene fra trilobitter og skallene fra
de mange blekksprutene.
Spiralsnodd e, delvi s spiralsnodde, krumm e og
rette blekk sprut skall finne s pent dandert horisontalt med lagretnin gen .
Men det finnes noen merkelige unntak: Store,
rette skall finnes staende tvers igjennom kalkbollene. Dette kan tyde pli at skallet, etter dyrets
dod, sank ned i havdypet med spissen forst, boret
seg ned i mudd eret og ble staende (Se figur I).
Nye sedimenter ble avsatt og dekket tilslutt
skallet. Pli denne maten blir skallet staende
vertikalt i lagene, hvor det forsteines (Se figur 2).
Fossilene som fantes i den grii skiferen er forvitret bort , men i de harde kalkbollene finnes de
bevart.
Muligheten for funn av store, vertikalt staende
blekk spruter avhenger derfor av tykkel sen pli
bollene (Se figur 3).
Disse bollene overstiger sjelden 25 em. i tykkel se
og fel gelig finnes heller ikke lengre blekk sprutska ll.
Skalldiametre som er funnet , tyder pli at de
lengs te skallene kunne bli dre ye meteren.
Av de funn jeg har gjort, ser det ut til at det er en
spesie ll art som opptrer pli denne maten. Dette
kan skyIdes at skallene fra andre blekksprutarter
ikke ble sli store og tunge at de fikk stor nok kraft

til li bore seg tilstrekkelig dypt nok ned i sedimentet til li bli staende.
En annen forklaring kan vtere at denne ene arten
hadde en spesiell levernate i forhold til de andre
artene , slik at skallet oppferte seg pli en annen
mate.
Blekk sprut skall ene var oppdelt i mange kammere
som antagelig var fylt med gass og noe vreske.
Mellom disse kamrene var det et forbindel sesrer,
sifo, fram til dyret som fante s i det sterste, ytterste kamm eret. Dyret kunne regulere vreskemengden , og derm ed dybderegulere.
Nar dyret ded e, ville den tykke ste enden med de
ste rste kamren e vende oppover og spissen peke
nedo ver.
Nar sli gassen lekket ut, sank skallet med den
spisse enden fer st.
For li fli stor nok fart til li bli staende i mudd eret ,
er det merliggende li tenke seg at skallene sank
mange meter.
I de vertikalt staende skallene er sifo sentralt
plassert. Hos andre arter kan sifo vrere eksentri sk
plassert. (Den eldre «orthoeerkalksteinen» er
svrert rik pli rette, store skall med eksentri sk sifo.
Disse skallene ligger horisontalt med lagretningen ),
Levde disse blekk sprut ene mer overflaten, eller
flet dyret opp etter at det dede?
Foregikk det en forrat nelses prosess med gassutviklin g i selve dyret som forte til at det steg
opp til overfla ten, for sli li synke til bunn s nar
skallet ble for tungt?
Hvorfor skjedde ikke dette med aile rette skall?
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mellomordovisiske blekkspruter

Ska llres ter som ikke blir begravd raskt , blir brutt
ned av organismer. Den delen av skallet som
stakk opp av mudd eret ble sannsy nligv is treret
bort fer heIe skallet ble dekket av slam.
Vert ikalt staende skall med tykkeste diameter pii
rundt 15 em. tilsier at opptil en meter var stukket
ned i bunn en.
Er dette rester etter gigantiske, delvis bortne rede
blekksprutskall, eller har det skje dd en meget
rask sedimentasjon som har dekket til heIe skallet ?
Det har opp gjen nom tidene vrert mye diskusjo n
om hvordan kalkbo llene er dannet. Fremde les
finne s flere motstridende teorier. Kanskje ka n
nrermere undersek elser av omstend ighetene rundt
de vertika le blekks prutskallene svekke eller
styrke noen av teoriene?
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