
Rapport fra Münchenmessa
Av Thor Sørlie

En større delegasjon nordmenn har vel aldri 
vært på messa i München tidligere. Var vi 
50 mer eller mindre kjente samlervenner? 
Selv om vi var fordelt på en rekke av byens 
overnattingssteder, var det rett som det var 
at vi på messa blant tusenvis av steininte-
resserte fi kk se et kjent fjes.

Har du sett noe bra og billig? Så du ustil-
lingen med gullet fra Aostadalen i Italia? 

Hva er ekte og hva er falskt? Du må bare se 
utstillingen med gull og opal fra Australia! 
Utvekslingen av opplevelser og spørsmål 
var stor, for det var enormt mye å glede seg 
over av spektakulære mineralprøver.  

Samtidig; prisnivået er ekstremt varieren-
de, fra 1000 kr til det tidobbelte for neste 
like gode prøver, og mineraler til 80.000 kr 
eller mer var det mange av! 

I paviljongen til verdens fremste selgere 
var det utrolig mye lekkert og dyrt å se. 

For de fl este er ei slik messe en kombina-
sjon av fl ere faktorer. Mineraler og fos-
siler er utvilsomt det sentrale, men når 
man så får krydret dette med arkitekto-
nisk storslagenhet, konserter, shopping 
samt god mat og drikke, så er prisen for 
en slik opplevelse svært gunstig. Praten 
gikk lystig over Nationalplatte og weiss-
bier på steder som Lamm, Hofbrauhaus, 
Rathauskeller og Opatija.   

Men det var da mineralene og fossilene 
vi var kommet for å se. Naturlig nok er 
det ikke bilder her av de små og sjeldne 
mineralene som noen av oss er opptatt av, 
men fl ere av de som var i München fi kk 
med seg mang en sjeldenhet fra venner 
de møtte eller fra de ganske få utstillerne 
som står og selger systematikk. Mange 

På Rathauskeller, fra høyre: Harald Folvik, Fred Steinar Nordrum, Thor Sørlie, Sissel 
Larsen, Alf Olav Larsen, Terje Osnes, Harald Breivik (skjult), Solveig Heldal og 

Roy Kristiansen. Foto Kjell Hasle.

Tre steinsamlere hviler sine bein. 
Fra venstre: Bjørn Otto Hansen, Kjell 

Hasle og Andreas Meyer.

Av utstillingene var gullet fra Aostadalen i 
 Italia oppsiktsvekkende. I de gamle gruvene   

 som Kelterne startet drift i, har det i de 
 senere årene blitt funnet meget rike prøver.

Foto: Kjell Hasle.

En praktfull Elbaitt var å fi nne i et av 
montrene til Rob Lavinsky og The Arkenstone.
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Denne fantastiske akvamarinen (8 cm høy) 
fra Shengus, Pakistan, er nå å fi nne hos 

en samler i Drammen.

På bildet ser du en fl ott smaragd fra Malipo, 
Yunan, Kina. Den var forsidebildet til Lapis 
4/2006 og var en prektig sak, men hvor går 
grensen mellom smaragd og grønn beryll? 
Eieren Xiao Feng Wu ba om 5800 Euro for 
stuffen, men den var fortsatt usolgt på søndag.

Rune Selbekk og Hans Jørgen Berg fra MGM 
med en nyinnkjøpt meteoritt fra Australia.

Foto: Kjell Hasle.

stands hadde et rikt utvalg av smykker og 
gaveartikler, men det var mineralene og 
fossilene som lokket undertegnede.
Flere utstillere tilbød også i år smaragder 
og da først og fremst fra Colombia. Den 
kjente gruva i Muzo produserer for øy-
elikket, og situasjonen i området er om 
mulig enda mer spent enn tidligere. Om-
rådet er svært utrygt for gringos og selv 
ektemannen til den colombianske utstil-
leren turte ikke å reise dit.

Hva oppnår man så ved å spandere på seg 
en tur til München til 2000 kr pluss lom-
mepenger? Jo, du sitter igjen med mange 
gode sosiale opplevelser, enda fl ere stor-
slåtte synsinntrykk og noen steiner, bø-
ker eller utstyr i bagasjen.

Alt er ikke dyrt, du kan fi nne fl otte stuf-
fer til hundrelappen, og du blir en masse 
erfaringer rikere hva angår vurdering av 
priser og kvalitet.
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Leddyr

Arthropoder eller leddyr dominerer dagens 
dyresamfunn med krepsdyr, insekter, edder-
kopper, skorpioner og tusenbein. Tre fjer-
dedeler av alle nålevende dyr er leddyr og 
finnes i alle miljøer, men likevel er ikke led-
dyr så viktige blant fossiler fordi de fleste 
arthropoder har et tynt, ytre kitinskall som 
ikke blir bevart så lett. I noen grupper er
kitinskallet forsterket med kalkavsetninger,
og da er de bedre bevart, og dette var tilfel-
let med trilobittene som er meget vanlige 
fossiler i Oslofeltet.

Leddyr har, som navnet tilsier, en segmentert 
kropp og leddelte lemmer. Primitive leddyr 
har to bein for hvert kroppssegment. Mer 
avanserte grupper, lik alle gruppene vi finner
som fossiler i Oslofeltet, har segmenter som 

er sammensveiset, slik at de har to eller tre 
kroppsdeler. De fem–seks første leddene er 
sammensveiset til et hode, og lemmene på 
hodet er også ofte spesialisert til antenner, 
munnsakser og klør.Det ytre skallet, exoskjelettet, tjente som

feste for muskler og var også til beskyttelse. 
Det er ikke så lett å bevege seg inni et slikt stivt 
panser, så både kroppen og lemmene hadde 
skall som var leddelte. Det er heller ikke så lett 
å vokse inni det stive skallet. De fleste leddyr 
skifter skall med jevne mellomrom gjennom 
livet. Skallet sprekker opp langs svakhetssøm-
mer, så det er mer vanlig med deler av leddyr 
som fossil enn et helt skall. I tillegg kan ett en-
kelt dyr være opphav til mange fossiler. Som 
regel er det rester etter et skallskifte vi finner, 
og ikke så ofte rester etter et dødt dyr.

Leddyr med sammenvokste ledd i hodet og kroppen, ett par lemmer for hvert ledd og spesialiserte munnlemmer.

A typical arthropod with fused joints in the head and body, one pair of limbs for each segment and specialized feeding limbs.
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Arthropods

Arthropods dominate the modern animal world 
with animals like crustaceans, insects, spiders, 
scorpions and millipeds. Three fourths of all 
animals are arthropods, and they occur in any 
environment. In spite of this, arthropods are not 
quite so important as fossils. Most arthropods 
have a thin exoskeleton that does not preserve 
well. In some groups the kitinous skeleton is 
reinforced by calcareous material. This was the 
case with the trilobites that are very common in 
the Oslo Region.
 Arthropods have a segmented body and 
limbs. Primitive arthropods have two limbs for 
each body segment. More advanced arthro-
pods like all the groups we find as fossils in 
Norway, have segments that are fused, resul-
ting in two or three body segments. The first 
five to six segments are often fused to a head. 
The head thus has a number of limbs, and 
these are often specialized as antennaes and 
different kinds of claws. The outer shell, exoskeleton, served as a 

surface for attachment of muscles and it also 
served for protection. It is difficult to move inside 
such stiff armor so both the body and the limbs 
are flexible and jointed. The shell also posed a 
problem as the animal grew. Most arthropods 
change their shell periodically through life. The 
shell breaks along weaker seams. Therefore 
parts of fossil arthropods are more common 
than an entire animal. Also one single animal 
may make many fossils. Arthropods have an open circulation system 

with arteries opening into the main body cham-
ber where the blood surrounds the organs.
 Arthropods have a long history. The Burgess 
Shale and the deposits in Chengjiang in China 
are the most famous deposits of Cambrian age 

with soft body fossils preserved. In these depos-
its arthropods occur in abundance, and many 
belong to groups not known today. The arthro-
pods thus belonged to some of the earliest fau-
nas, and they evolved fast. There are four main groups of arthropods; Tri-

lobita, Chelicerata with spiders and eurypterids, 
Crustacea including the ostracods and Unira-
maia with insects, beetles and millipeds. Trilo-
bita is the main group found in the Oslo Region, 
and they will be treated in their own chapter. 
Ostracods may be common as fossils, but they 
are so small that they often are overlooked, 
while eurypterids or sea scorpions are very rare, 
but they are included because they are large 
and spectacular.

Ostracoda are crustaceans and they have two 
pairs of antennae and three pairs of claws 
around their mouth. They lack limbs on the 
body, and tail and both parts are reduced. 
The valve is hinged ventrally so they have 
a left and right valve. Ostracods appeared in 
the Cambrian. They evolved rapidly during the 
Ordovician, but are most common in Silurian 
beds in the Oslo Region. Ostracoda are sepa-
rated into many orders. In spite of that, fossils 
of the soft parts have been found in Silurian 
rocks, and the soft parts have changed very lit-
tle through time.

Euripterids are relatives of spiders and belong 
to Chelicerata. Chelicerata do not have anten-
nae but have several pairs of claws near the 
mouth, and the head consists of more fused 
joints than in other arthropods. Eurypterids are 
active swimmers looking a little like scorpions 
with a stinger like tail. Cambrian to Permian.

Gastropoder
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Ellipsocephalus 

(Svartskjold)

Ptychopariida

Ellipsocephalus is a fairly common trilobite that occurs both in limestone and Alum 

shale. The glabella has parallel sides, but the sides diverge anteriorly on the cephalon. 

There may be glabellar furrows or they may be lacking. Ellipsocephalus has long, slop-

ing eye ridges and broad fixigena. It has twelve thoracic segments and a broad and 

short pygidium. Ellipsocephalus occurs in shallower waters where there was enough 

oxygen. It lived on the seabed and probably picked small organic particles out of the 

sediments. Ellipsocephalus lived in the early to mid Cambrian.

Ellipsocephalus er en ganske vanlig trilobitt 

som forekommer i både kalkstein og alunski-

fer. Glabella har sider som til å begynne med 

er parallelle, men svinger ut helt foran på 

hodeskjoldet, og furene kan enten være til 

stede eller mangle helt. Den har smale, lange 

rygger som går fra glabella til øyet, og brede, 

faste kinn, tolv ryggplater og lite, men bredt 

haleskjold. Ellipsocephalus finnes i grun-

nere områder med god tilgang på oksygen. 

Den beveget seg omkring på havbunnen 

der den muligens levde av små partikler som 

den plukket ut av sedimentene. Ellipsocep-

halus levde i tidlig- til mellomordovicium.

Basert på hode- og haleskjold

Based on cephalon and pygidium

Ellipsocephalus nordenskjoeldi
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 Beskriver arter fra de 190 mest vanlige fossilslektene
 Tydelig og informativ tekst 
 Mer enn 600 fotografier og illustrasjoner i farger
 Tospråklig, all tekst på både norsk og engelsk 
 Oversiktelig og ryddig layout
 Den første norske billedboka over norske fossiler
 370 sider

Hvert fossil presenteres med:
  beskrivende tekst på norsk og engelsk
 fotografi
 detaljert tegning
 størrelse
  tidsskala med tydelig angivelse av når arten levde

Boken er tredelt og lett å finne fram i:
 introduksjon (ca. 40 sider)
 fossilbeskrivelser (ca. 290 sider)
  henvisninger til geologiske kart og kilder (ca. 40 sider)
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