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occurs m masses, often rock-building (cf. STØRMER 1953, textfig. 9, 
p. 81, pl. 4, fig. 2 and jOHNSON 1952, pl. 6, pl. 8, fig. 1). Because 
of the photosynthesis, C. sphaericum, like other green algae, is re
stricted to shallow waters, probably less than 30 feet deep. If the 
fossils have not been resedimented, the presence of this species there
fore indicates that the sediment was formed in very shallow water. 

The exact stratigraphical position of the British specimens is not 
known, but it is undoubtedly somewhere in the Caradoc. When the 
stratigraphical range of this species is studied in detail in the Bala 
District, it may prove useful for the correlation of the middle Ordo
vician of Great Britain and Scandinavia. 
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Funn av forsteinet trestykke i Gjesta!, Rogaland. 

AV 

J. LAG OG MARTIN SKADSHEIM 

I sin samling av sjeldne gjenstander har gårdbruker TORGER 

A. RAV?>;DAL, Gjestal, et forsteinet trestykke som fortjener nærmere 

omtale. Gårdbruker RAVNDAL har opplyst at han for 3-4 år siden 
hadde fått denne merkelige steinen av fabrikkarbeider ARNE SvENSE� 
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Fig. l. Det forsteinete trestykket fra Gjestal. 

The piece of petrified wood found in Gjestal. 

ved ullvarefabrikken på Ålgård. Materialforvalter WELLE SvENSEN, 
far til fabrikkarbeider ARNE SvENSEN, var den 6. januar 1955 med 
oss for å påvise finnestedet. Han forklarte da at han selv hadde funnet 
et lite, forsteinet trestykke for 20-30 år siden. Han hadde tatt det 
med seg, men seinere var det kommet bort. Engang etter siste krig 
hadde så sønnen på samme sted funnet et større stykke av samme 
slags materiale - det stykket som nå er hos gårdbruker RAVNDAL. 

Ved mikroskopering av slipesnitt av det forsteinete trestykket 
har professor, dr. ELIAS MoRK og dosent FINN RoLL-HANSEN funnet 
at hvis det skriver seg fra en nålevende norsk art, så må det være 
ask (Fraxinus excelsior). De uttaler videre at de ikke finner noe som 
tilsier at fossilet ikke tilhører slekten Fraxinus. 

Så lenge det ikke foreligger mer omfattende utredninger om av
stamningsforholdene for våre nålevende arter av ask og andre nær
beslektete lauvtrær, kan det etter dette tenkes at det fossile trestykket 
ikke skriver seg fra Fraxinus men fra en nærstående slekt. Med det 
inngående kjennskap som professor MoRK og dosent RoLL-HANSEN 
har til vedanatomi (se f.eks. MORK, 1946), synes det meget lite rimelig 
at fossilet ikke tilhører Fraxinus eller en særlig nærstående slekt. 
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Fig. 2. Materialforvalter Welle Svensen peker mot stedet der det fossile tre

stykket ble funnet. 

Af1•. Welle Svensen is pointing at the place where the piece of fossil wood was found. 

Formen på det fossile trestykket framgår av fig. l. Lengden er 
ca. 60 cm og bredden ca. 20 cm. Det mørke partiet i kanten til venstre 
på bildet skyldes at det er slått av fliser bl.a. til mikroskopiske og 
kjemiske undersøkelser. Overflaten har ellers et lysere, tynt for
vitringslag. Tettheten er bestemt til 2,58, og kjemisk analyse viste 
et innhold av Si02 på 97,8 %. 

Finnestedet, som materialforvalter SvENSEN viste oss, ligger ca. 
0,4 km øst for bergkollen Eidlandskula i Gjestal (se rektangelkart 
6 B, Jæren). Høyden over havet er ca. 250 m. I dette området er 
det et tynt og usammenhengende jorddekke, vesentlig av morene
jord. Det aller meste av steinene i morenejorda er av gneis, granitt 
og nærstående bergarter som finnes i berggrunnen i disse traktene. 
Fjellknauser stikker opp med små mellomrom, og i forsenkningene 
er det mange steder myrer. Det forkislete trestykket er funnet i 
skråningen ned mot· ei lita myr der det under siste krig ble tatt ut 
litt brenntorv. 

Materialforvalter SVENSEN meinte å huske at det merkelige 
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stykket var delvis dekt av råhumus og lyng da han fant det. Ved 
vårt kortvarige besøk på stedet kunne vi ikke finne mer fossilmateriale. 

Professor, dr. OvE ARBO HøEG har vært så elskverdig å gjennom
gå paleobotanisk litteratur med tanke på å belyse fossilfunnet fra 
Gjestal. Han opplyser at det i Skåne, altså det nærmeste finnestedet 
for forsteinet tre, bare er funnet fossil ved av bartrær og av en palme 
(LINNELL, 1936). Forsteinet tre av Fraxinus og nærstående slekter 
oppgis å være funnet i tertiære lag i Polen, Østerrike, Ungarn og 
Holstein. Blad og frukter av Fraxinus er funnet på flere andre steder 
på den nordlige halvkula. 

Fra lang tid tilbake har det vært kjent at det i lausmaterialet 
på Jæren opptrer kull og flint, altså bergarter som ikke regnes å 
tilhøre fjellgrunnen i Norge. En har også lenge vært klar over at det 
på Jæren er avleiringer eldre enn siste istid. (Se f.eks. oversikt a\· 
HoLTEDAHL, 1953). Til dels er betegnelsen <<Skagerak-morene)> blitt 
brukt om dette eldre morenematerialet. Men det forsteinete trestykket 
er funnet øst for det området som en har regnet er dekt av de eldre 
avleiringene. 

Professor FRIDTJOV !SACHSEN har studert utbredelsen av fremmed 
bergartsmateriale som flint i lausavleiringene på Jæren og i nærlig
gende områder (!SACHSEN, 1954, og HoRK og IsACHSEK, 1943). Et 
hovedresultat av disse undersøkelsene er at flint finnes utbredt 

lenger østover enn antatt tidligere. IsACHSE� (1954) nevner at det 

er funnet flint og porfyr i landskap som ved en flyktig bedømmelse 
synes å være fullstendig preget av den yngste brebevegelsen fra 
innlandet. 

Det er umulig å danne seg oppfatning om hvor det forkislete 
trestykket som er funnet i Gjestal, kan være kommet fra. I Norge 
er det også ellers påvist fossilførende materiale av liten geologisk 
alder, uten at en med sikkerhet har kunnet fastslå opphavsstedet for 
det. (Se f.eks. RAVN og VoGT, 1915, NoRDHAGEN, 1921, og HoRx, 

1931). 
En enkel forklaring på forekomsten av det forsteinete trestykket 

i Gjestal kunne være at det tidligere var fraktet til finnestedet av 
mennesker, men stedet ligger avsides i heiene, så en slik forklarings
måte synes meget lite sannsynlig. Da finnestedet ligger langt over 
den marine grensa, kan ikke drivis ha lagt fossilet på den plassen 
det nå ble funnet. 
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Fig. 3. Landskapet der det foss1le trestykket ble funnet. 
The landscape where the piece of fossil wood was found. 

Den rimeligste tolkningen av forholdene synes å være at det 
fossile trestykket er fraktet til finnestedet av siste istids bredekke, 
men at stykket tidligere har vært innleiret i en eldre avleiring som 
altså må ha nådd relativt langt inn i landet. Transporten innover i 
landet må en etter dette tenke seg er skjedd med is som har hatt 
en annen bevegels.esretning enn den siste innlandsisen. 

SUMMARY 

A piece of fossil ·wood found in Cfestal, Rogaland. 

A piece of fossil wood, supposed to be of Fraxinus, found in Gjes
tal, Rogaland, the South-Western Part of Norway, has been de
scribed. The density of the petrified wood is 2.58, and the content 
of Si02 97.8 %. So far the place from where the fossil was brought is 
unknown. Probably the fragment of wood, like the pieces of flint 
and coal in the Quaternary deposits of Jæren, was transported into 
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the country by the so-called "Skagerak-glacier", and brought to the 
place where it was found by the latest ice cover moving oub,·ards 
from the inland. 
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Note on the epidote in green-schists. 

BY 

HARALD CARSTENS 

Epidote is a very common constituent in the green-schists of the 
Caledonian mountain chain of Southern Norway. 

The epidote usually forms irregularly distributed patches. It also 
occurs commonly as narrow veins, as pseudomorphs after plagioclasc 
(gefiillte Feldspate), and as rounded concretions a few inches to a 
feet or more in diameter (FosuE 1955). Fragments of such epidote 
lenses are aften found in the overlying conglomerates. 

In this note I will call attention to a very peculiar distribution 
pattern of the epidote found in a pillow lava at the Lo farms in the 


