
Tidsperioden devon (359-419 mill. år siden) 
fi nnes det avsetninger fra i store områder 
på Svalbard og Bjørnøya (Fossen et al. 
2006). Avsetningene består for det meste 
av rødbrun sandstein, og er i alder omtrent 
fra 416-370 millioner år gamle (Figur 1). Her 
fi nner vi mange spennende fi skefossiler. 
Fisk er kjent  lbake  l kambrium, men 
det var først i devon at fi skenes utvikling 
tok skikkelig av. Forskningen på fi sker fra 
devon på Svalbard har en lang tradisjon 
i Sverige og Norge. Mye av den  dlige 
forståelsen av kjeveløse fi sker sin anatomi, 
ble kjent gjennom arbeidene  l Erik 
Stensiø, og Anatol og Natascha Heintz. De 
fl este devonfi skene fra Svalbard  lhører 
de kjeveløse gruppene cephalaspider og 
pteraspider. 

Pteraspidene var kjeveløse fi sk som hadde 
et stort beinpanser oppå og under hodet, 
disse var utviklet fra mange små beinplater 
som vokste sammen (Figur 2). På siden av 
kroppen hadde de mange små beinplater. 
De hadde i  llegg  l vanlig beinvev, et 

beinvev kalt aspidin, som kun fi nnes hos 
denne fi skegruppen. De var primi  ve og 
hadde ingen fi nner unnta   halefi nnen, 
og en gjelleåpning på hver side. Fossilene 
viser at de var mer avanserte enn slimål, 
men mer primi  ve enn niøye som begge 
lever i dag. 

Cephalaspidene var mer avanserte 
kjeveløse fi sker som hadde parede 
brys  inner og en ryggfi nne (Figur 3), de  e 
betyr at de antagelig var bedre svømmere 
enn pteraspidene. De er le  est å kjenne 
igjen på at hodet og den fremre del av 
kroppen var dekket av et stort beinpanser. 
Inne i de  e beinpanseret er det mulig å 
se kanalene for nervesystemet, hjernen 
og det indre øret på godt bevarte fossiler.  
Fossilene viser at de var noe mer avanserte 
enn niøye som lever i dag. 

Det fi nnes også deler av mer avanserte 
fi sker som panserhaier og kvas  innefi sker 
fra Svalbard (Figur 4). Panserhaiene var 
noen av de første virveldyrene med kjever. 
Hodet besto av mange beinplater, og 
det som er funnet på Svalbard er ganske 
fragmentarisk. De manglet tenner og 
tygget med skarpe beinplater, noe som gjør 
at kjevene minner om en stor avbitertang 
eller bolteku  er. Noen av dem hadde 
både brys  inner, bukfi nner og ga   inner, 
som dermed ga dem et fi nnesystemet 
som begynner å ligne på det vi ser hos 
de fl este fi sker i dag. Panserhaiene er en 
gruppe som har alt fra trege bunnlevende 
fl yndreak  ge former,  l mer hailignende 
ak  ve svømmere. De første store 
rovformene blant virveldyrene utviklet seg 
i denne gruppen, og et sjeldent funn fra 
Australia viser at de fødte levende unger. 

Kvas  innefi sker er evolusjonsmessig veldig 
spennende fi sker, fordi de er i slekt med de 
første fi rfotede dyrene som gikk opp på land 
i devonperioden. Fra Svalbard har vi bare 

store fi skeskjell fra disse fi skene, men de er 
le   gjenkjennelige i de røde sandsteinene. 

Plantefossilene fra devon på Svalbard 
og Bjørnøya forteller også noe av den 
 dligste historien  l landplantene. De 

første landplantene var små og unnselige, 
men i løpet av devonperioden utvikles 

de aller første skogene med høye trær og 
sumper fulle av planter på jorda. De  e 
ser vi i fossilene som trestammer og 
kull. E  ersom vi på Svalbard også fi nner 
fossiler av enkle planter og fotspor av 
sjøskorpioner, viser det at avsetningene er 
landnære. På Grønland er verdens eldste 
fossiler av fi rfotete dyr funnet i lag som er 

Figur 1. Devonavsetninger på Svalbard 
Kart fra Norsk Polarins  tu  .

Figur 2. Pteraspider A. Rekonstruksjon av en pteraspide (Wikimedia commons). B. Anglaspis, mange deler. 
C. Anglaspis mange hoder (D 186). D. Detalj av et hode av Anglaspis lengde 2 cm (D 186). E. Hode av 

Ctenaspis lengde 2 cm (D 582). 
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365 millioner år gamle. I mange år trodde 
paleontologene at e  ersom avsetningene 
på Svalbard er noe eldre enn de  e kan vi 
ikke fi nne disse spennende fossilene der. 
Men nylig ble det funnet fotspor i Polen 
som er 395 millioner år gamle, de  e betyr 
at vi kan begynne å lete e  er våre første 
forfedre blant fi rfo  ngene (tetrapodene) 
på Svalbard!

Figur 3. Cephalaspider.
 
A. Rekonstruksjon av Cephalaspis lyelli (fra Dineley & Metcalf 1999). 
B. Cephalaspis (A 30083) bredde 15cm. 
C. Boreaspis (A 29821) bredde 2cm. 
D. Cephalaspis (A 3009) bredde 13 cm. 
E. Cephalaspis med nervegangene i hodeskjoldet erodert fram (A 29809) bredde 10 cm. 
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Figur 4. Fisker med kjever: 
panserhaier og kvas  innefi sker. 

A. Rekonstruksjon av Arctolepis (Håkon Fossen) 
B. Hodeskjold fra Arctolepis (A 28225) bredde 9cm. 
C. Sidetagg fra Arctolepis (A 28101) lengde 8 cm. 
D. Fiskeskjell fra en kvas  innefi sk. 
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