
Figur 3: Rekonstruksjon av
Mixopterus kiaeri

I 1910 ble kanskje Norges
flolleste fossil funnet og det
var sanllsynligvis en hovedar
sak til at Nansen-fondet fort
salle a slelle utgravingen de
felgende arene. Dette fossilet
vaT Mixopterlls kiaeri (figur
3), som sannsynligvis er ver
dens fineste fossile sjeskorp
ion. Mixopterus er 75 cmlang,
og er den stefste sjeskorpionen
funnet pa Rudstangen. Den
hadde to av beinparene utvi
klel til spesielle organer utstyrt
med lange pigger. 0ynene satt
langt fram pa hodeskjoldet og
var meget sma. Ulforming og
plassering av eynene tyder pa
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Fig"r 1: Fro arbeidel i bruddet pc, R"dstongen

ner ar gam Ie) pa Rudstangen ved Tyrifjorden. Fun
net var sa spesieil at Kirer fikk penger fra et fond
stiftet av Fridtjof Nansen for a drive lItgravninger
av fossilene. Sa i sOl11ll1cnnanedene ffa 1909 til
1913 ble det drevet et fossilbrudd pa Rudstangen
(figur 2), og ca 2500 fossiler ble totalt funnet. I
1913 mette dessverre arbeiderne pa en forkastning
som hadde flyttet fortsettelsen av det fossilrike la
get opp eller ned, og ingen har enda klart a finne
igjen delle laget '
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I 1909 fant Professor Johan Kirer en mengde fos
sile fisker og sjeskorpioner fra sillir (ca 420 millio-

SJ0SKORPIONER I NORGE

Sjeskorpionene
eller eurypteridene
(figur IA) er en
gruppe lItdedde
klosaksdyr
(cheliceraler) som
er i slekt med de na
levende skorpio
nene (figur I B),
dolkhalene (figur
IC) og edderkop
pene (figur I D).
Sjeskorpionene
levde i havel og var,
sam men med
blekksprlltene, de
dominerende rov
dyrene ffa starten

D - edderkopp av silur (440 mil-

lioner ar siden) til midten av devon (390 millioner
ar siden), men som fossiler er de sjeldne fordi de
hadde el tynt ytre skall som sjelden ble bevart. De
stefste kunne bli millst 2 meter lange, men de fleste
var mellom 10 og 25 em lange. Da de ferste fis
kene fikk ulviklel kjever i devon, klarte de a
utkonkurrere sjeskorpionene som de viktigste rov
dyrene i havet og elvene. Deretter gikk del i nedo
verbakke for sjeskorpionene helt fram Iii de dede
ut for ca 270 millioner ar siden.

Sjeskorpionene levde ogsa i omradel som senere
ble kjent som Norge, og funn av sjeskorpioner er
gjort pa tre sleder pa Ringerike (Rudstangen og 10
steder ved 0gardsvika), 10 steder i Brerllm (Gjet
tum og Godlhap), og pa Balsnesaunet pa Hilra. I
tillegg er et fragment funnet pa Rena som kan ha
tilhort en sjeskorpion. De to viktigste funnene er
Rudstangen pa Ringerike og Gjettum i Brerllm, og
disse vii bli presentert nrermere her.

Fig"r /: A - sjoskO/pion, B 
skO/pion, C - do/kila/e,

Odd Erik Te/lie
Paleon/ologisk Museum
Universi/e/e/ i Oslo
Sal's gale 1, 0562 Oslo
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Figu,. 5: Rekollslruksjoll
av Stoermeroptems latus

Den nest vanligste
sjeskorpionen fra Rud
stangcn var Sloerme
ropterus lallis (figur 5)
mcd omtrent 25 eksem
plarer. Den mest eyen-
synlige forskjellen mot
Nanahughmilleria er at
den ikke har bakerste
beinpar utviklet sam
svemmebein, men deri
1110t sam gangbein. Det
betydde at denne sjos-
korpionen sannsynlig
vis ikke kunne
svemme, men tilbrakte
hele livet pa bunnen.
Vel, pa bunnen er kan
skje ikke helt riktig a si.

Vi trar nemlig at det brede hodet med den brede
bremmen, og eynene plassert ut mot siden av hodet
betyr at Sloermeroplerlis levde halvveis nedgravd i
bunnen, og at den broytet seg gjennom bunnen pa
jakt etter sma dyr sam en breytebil sam breyter seg
gjennol11 snefonnene 0111 vinteren.

Andre store sjoskorp
ianer er ogsa fun net pa
Rudstangen. Deler av to
Erelloplerlls hofmi er fun
net, og delle var svrert
gode svemmere med
enorme klor (aile sjos
korpionene har klef, men
hos de fleste ses de ikke
fordi de er for korte til a
na foran den fremste de
len av hodet). Vi har in
gen rekonstruksjon av
denne arten, men en
Erettoplerlls bilobus (fi
gur 6) fra Skottland ser
omtrent likedallllt. Denne
typen sjoskorpioner er de
sterste sam finnes, og
kunne bli millst 2 meter
lange, men arten fra Rud
stangen er estimert til 65

Figur 6: Reko/1slruksjo/1 av Erettoplerus bilobus
fra Skollfand. Denne er lemmefig fik Erettopterus
holmi Fa Ri/1gerike og de/1 120 em la/1ge sjos
kOlpionen fi-a Bcerum

at Mixopferus ventet passivt pa sitt bytte, halvveis
nedgravd i bunnen, med bare oynene og de to pig
gete beinparene over sanden. For sma, kjcvelese
fisk (sam det ble fun net store mengder fossiler av i
det samme laget) kan dettc ha sett ut sam en plante
og denned et godt gjemmested. Forst nar
Mixopterlls klappet sam men de piggete beina og
spiddet den stakkars fisken, skjonte den at dette ikke
var noe godt gjemmested i det heIe tatt!

De fleste sjoskorpioner gikk pa 5 par bein, men
etlersom Mixopterlls hadde ofret to par bein til gu w

den for jakt og fiske matte den ga pa de bakerste tre
beinparene. Det bakerste beinparet var flatt, for
met sam en padleiire, og var derfor bedre egnet til
svemming enn til aga med.

I 1971 ble det fun net en fossil gangvei ca I km
nord for Rudstangen, Av gangveien ser vi at dyrel
sam lagde sporenc gikk pa bare tre par bein, og at
det lengste beinparet var formet sam en padleare.
Konklusjonen til forskerne ble derfor at denne gang
veien har sannsynligvis blilt lagd av en ca 60 cm
og denned ikke fullt utvokst Mixoptenls.

Figur 4: Rekonstruksjon
av Nanahughmilleria
norveglca

Men selv am Mixop
tenls er den mest
kjente sjeskorpionen
pa Ringerike er den
egentlig sjelden, og
kun to stykker ble fun
nel. Den vanligste
sjeskorpionen var
Nanah ughm i' feria
/1orvegica (figur 4),
sam det er fun net om
trent 150 avo Denne
sjoskorpionen ble ikke
lengre enn 12 em, og
ser ikke sa impone
rende ut sam Mixop
lents. Nanallllghmil
feria var stremlinje
formet, hadde sma
gangbein, store SV0lTI

mebein og eyne plas
sert helt foran pa ho
det. Ait dette tyder pa

at den for det meste svemte i vannet pa aktiv leting
etter sma dyr den kunne spise, og kun var pa bun
nen nar den skulle spise eller hvile.
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70 em, og er dermed litt mindre enn MixoplerliS.

tre andre arter sjeskorpioner er kjent fra Rud
slangen: Brachyoplerello pel/logol/olis,
Slylonliroides dolichojJleroides og Kiaeroplerlls
rliedemGlmi er kjent fra henholdsvis to, ett og to
eksemplarer. Aile tre tilheTer typen sam l11angler
svel11mebein. De to ferste kunne bli opptil 20 em
mens den siste kunne bli 5 el11 lang.

De store sjoskorpionene som Mixoplerlls og
Erelloplerus kan synes sam fl'yktelige monstre, men
nylig har det blitt identifisert deler av et minst like
skremmende dyr fra Rudstangen. Tidligere visste
rnan ikke hvilket dyr disse store fragmentene til
herte, men vi vet na at et 7 em langt og knudrete
fragment er to ledd av et bein av en skorpion som
kalles Praearclllrus. TO LEDD!!! Hvis vi sammen
likner med andre skorpioner, og rekner om for hvor
stor del av kroppslengden som utgjares av to ledd,
finner vi ul at beistel har vrel1 mellom 80 og 100
em lang!! Vi kjenner ogsa denne fossile skorpion
slekten fra fragmenter fra Skolliand og USA, og
ogsA der har lengder pA ca en meter vrel1 kalkulel1.
I tiIIegg til starrelsen har den sannsynligvis hall
gift i brodden sin, ettersom aile fossile (og levende)
skorpioner vi kjenner hal' t1pninger for gift i brod
den, mens vi ikke kjenner noen sjoskorpion med de
samme giftApningene.

MEN, som den skarpe leser nA vii sperre: Hvor
dan kan det ha seg at vi linner en fossil skorpion
sam men med sjeskorpioner og lisk som levde i
vann?

Svaret er ganske enkelt at de forste skorpionene
levde i vann sammen med fisk og sjoskorpioner.
De ferste skorpionene hadde gjeller for a puste med,
og det er ferst mir de ferste skorpionene krabber
opp pA land omtrent 100 millioner ar etter at
Praearclurus levde, at vi tar de forste skorpionene
sam puster med lungeI'.

I 1953 fant Professor Gunnar Henningsmoen sjes
korpioner pa Gjettum i Brerum. Han sku lie egent
lig til Ringerike for A lete eller sjeskorpioner, men
kom for sent til bussen, og tok bllssen til Gjettllll1
istedenfor. I noen nysprengte hllstomter i Dugnads
veien og Levretoppen fant han fossile sjeskorpioner.
Fra Gjettum kjenner vi to typer sjeskorpioner. Den
ene er et svommebein og andre fragmenter av en
sj0skorpion som Iikner Erelloplerlls (figur 6), men
sterrelsen pA dette beinel lyder pA at denne sjes-
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korpionen val' omtrent 120 em lang, og er derfor
restene av den sterste sjoskorpionen sam er fun net
i Norge.

Den andre sjeskorpionen fra Gjettum er Ballo
eWJlplerlls heJ1nil1gsmoeni (figur 7). Den likner litt
pa NGllOllIIghmilleria l10rvegica fra Rudstangen,
men det er ogsA mange forskjeller, som for eksem
pel st0Trelsen. BalloeUlJ'plerlis kunne bli minst 25
30 em lang. Den val' sannsynligvis en mye darli
gere svmnmer enn Nanahughmilleria, og tilbrakte
mer tid nede pa bunnen. Dette vet vi pa grunn av
de kraftige gangbeina og del brede hodet med eyne
som ikke pekeI' forover, men ut 111 at sidene.
Baltoeurypterus var derfor godl skikket til bade a
SV0mme og ga, og denne kombinasjonen 1113 ha vrert
sliksessfllll siden disse sjeskorpionene er den grup
pen vi oftest finner fossiler av i verden.
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Figur 7: Rekollslrllksjol1 av Baltoeurypterus
henningsmoeni




