
 Et hav rikt på dyreliv

Kammervegg

SifoYtre skall

Hva er fossiler?
Et fossil er et spor fra fortidens liv 
og kan være mange millioner år 
gammelt. 

Det er rester av dyr, sopp eller planter, 
enten bevart som avtrykk eller med 
de opprinnelige bestanddelene.

Kun de harde delene av dyret, som 
f.eks skjelettet, blir til stein.

Betingelser for fossilisering er at 
dyret begraves raskt og beskyttes
mot oksygen og forvitring.

Lengdesnitt av en del 
av et blekksprutskall.
Kroppen satt 
i det ytterste 
kammeret i skallet. 

  Kalkstein og skifer proppfulle av fossiler!

Slemmestad
geologisenter

Røyken 
kommune

Jorda er 4,5 milliiarder 
år gammel! 

Bergarten du ser her 
er fra jordas oldtid og 
perioden som kalles 
ordovicium. 

Lag på lag med havbunn
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Figur av H.A. Nakrem, NHM.

Vanligste fossiler 
i lagene

BergartstypeInndeling

En av de mest fossilrike bergartene 
i Slemmestad er Hukformasjonen, 
som er 12 meter tykk kalkstein.

Du ser nå på Svartoddenleddet,
som er markert med lyseblått 
på figuren. 

Kalkveggen inneholder mange 
blekkspruter, både kremmerhus-
formete og spiralformete.

Hukformasjonen ble til gjennom 
et tidsrom på 2-3 millioner år! 

På denne tiden eksploderte 
mangfoldet av dyr med skall.
Siden de hadde skall, ble de 
bevart i steinen.

Vi finner også skallrester etter 
trilobitter, brachiopoder og 
andre marine skalldyr.

Sydpolen

På denne skrå flaten finnes det mange fossile 
blekkspruter, noen med rett og noen med spiralsnodd skall. 

Mange av fossilene ser vi i tverrsnitt eller lengdesnitt, slik at 
vi kan se både ytre skall, kammervegger og siforør inne i dyret.

Den røde prikken viser posisjonen
til Norge for 450 millioner år siden.

   Denne fjellveggen har en helt spesiell historie. 
   Den er restene av en havbunn. Havet dekket hele 
   Slemmestad og omtrent hele Norge for 450 millioner 
   år siden!
   
   På denne tiden befant Norge seg på et kontinent 
   som lå under ekvator. Klimaet var varmt.
   
   

   

   

   
   
   
   
   

Det grunne havet var rikt 
på dyreliv. 
Når dyrene døde, hopet 
skallene seg opp på 
havbunnen. 

Med tid ble havbunnen tykkere 
og tykkere, og til slutt så hard 
at den ble til stein.

Hvordan ble blekksprutene fossilisert?

Kremmerhusformet blekksprut av typen Endoceras

Spiralformet blekksprut 
av typen Endocerida

Blekksprut - havets farligste rovdyr
Jordas tidsskala

Illustrasjon: B. Bocianowski, NHM

HUKFORMASJONEN

Dyrenes skall har blitt bevart i steinen som fossiler. 
Vi kan studere fossilene og forstå hvordan 
dyrene levde sammen i havet.

De bløte delene (her hodet) råtnet bort. Det rette skallet ble bevart.

Ordovicium

FLERE FOSSILER I HUKFORMASJONEN:

TRILOBITTER
BRACHIOPODER

Fossil av blekksprut.


