
Det er ikke vanlig å fi nne fossiler i Rogaland, 
selv om det lenge har vært kjent løse fossilfunn 
av kambrosilur-alder herfra, og til og med 
enkelte mindre fossillokaliteter fi nnes. Men 
når det dukker opp en stor og hel trilobitt, er 
det grunn til å kikke nærmere på funnet.  

Den best kjente lokaliteten for fossiler er nok 
Ritland-området i Hjelmeland, der det ble 
funnet fossiler i 1949. Konservator Holgersen 
ved Stavanger museum kom året etter på sporet 
av en hel trilobitt hos en lokal bonde. Nå ville 
ikke fi nneren gi fra seg funnet uten videre, 
men kunne i det minste fortelle hvor den var 
funnet. Utrolig nok resulterte letingen i at de 
fant motstykket til fossilet – enda fl ottere enn 
det opprinnelige funnet (Holgersen 1965). 
Ellers er det funnet mange andre fossiler i 
Ritlandområdet, både sporfossiler (Klaust 
2004) og fl ere nye trilobitter. De stammer fra en 
temmelig sparsom fauna av mellom-kambrisk 
alder (Henningsmoen 1952, Bruton & Harper 
2000). At de fortsatt er bevart, skyldes trolig 
et stort meteorittnedslag som skjedde her i 
prekambrisk tid (Riis 2002, 2008). Det førte 
til at landskapet bevarte noe av den senere 
lagrekken, som ellers ble ødelagt av påfølgende, 
overskjøvne fjellkjeder. 

Også andre steder i Rogaland er det bevart 
mindre områder der det er funnet fossiler. 
Fra Karmøy er det et område med sedimenter 
som er fossilførende, av sen ordovicium 
til tidlig silur alder. Det kjennes best kjent 
fra dreneringsarbeid i et myrområde og er 
beskrevet av Broch m.fl . (1940), men ellers 
ligger lokaliteten overdekket. Fossilene har 
mange likheter med funn fra Stord, beskrevet 
av blant annet Kjær (1929). Lenger øst for 
Rogaland, på Hardangervidda, er det også 
funnet fossiler av tilsvarende alder, men de er 
gjerne deformerte og presset mer eller mindre 
skjeve av fjellkjedebevegelsene (Bruton m.fl . 
1984, 1989, 2008).

Et nytt fossilfunn fra Rogaland, som skal 
beskrives her, ble funnet under graving av en 
brønn i 1954 på gården Bakkevik (gnr. 140 bnr. 
4) i Tysvær kommune i Ryfylke. Fossilene ble 
oppdaget av Lars Georg Bakkevik, og de ble 
tatt med til hans lærer på Tveit jordbruksskole. 
Her ble det raskt ble fastslått at det var 
fossiler – hvorav den største måtte være en 
trilobitt. Enkelte av fossilene ble oppbevart på 
jordbrukskolen fram til 2007, da trilobitten ble 
hentet tilbake. Andre fossiler som hadde blitt 
oppbevart i et vedskur på gården Bakkevik, 
forsvant under rivingen av bygningen. Dette 
var visstnok ”skjell”, dvs. brachiopoder, og det 
ble bare funnet en enkelt, men hel trilobitt.  

Via Alfred Leth og Ivar Lygren i Hå steinklubb 
kom undertegnede i kontakt med Lars 
Bakkevik. Den 1. mai 2008 dro vi derfor opp 
til Bakkevik gård for å se nærmere på fossilene, 
og undersøke stedet der de ble funnet for mer 
enn 50 år siden. 

Samlingen med fossilførende stuffer består 
av to typer bergarter. Den ene er en fi nkornet, 
siltig og mørk sandstein med enkelte ispedde, 
løse korn av godt rundet kvartsitt som har 
en korndiameter på 1-2 mm.  Ut fra lik 
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Lokaliteten på Bakkevik gård der fossilene
ble funnet for 50 år siden, like inntil 

bergskråningen av fyllitt.
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sammensetning og vitring, syntes fl ere av 
fragmenter å stamme fra samme steinblokk, 
trolig sprengt i biter under gravingen. Fossiler 
i disse steinene besto av tomme avtrykk der 
kalken var oppløst, slik at bare avtrykkene 
sto igjen av sjøliljestilker og brachiopoder, 
samt en hornkorall. To andre stuffer hadde 
imidlertid en helt annen sedimentologisk 
sammensetning av mørk grått og kalkholdig 
sediment og med homogen tekstur. Et mindre 
stykke hadde tallrike, centimeterstore avtrykk 
etter brachiopodeskall, mens et annet hadde et 
helt, positivt avtrykk, delvis med skallrester, av 
en hel og stor trilobitt.

Trilobitten er 63 mm lang, slik den ligger 
nesten utstrakt. Øvre tverrsnitt for haleskjoldet 
er 35 mm, og det er tydelige øyne, med avstand 
på 12 mm. Haleskjoldet har tydelige striper der 
det ytre skallet mangler, mellomkroppen består 
av ni ledd, og fossilet er svakt sammentrykket 
på midten, men er ellers udeformert. Trilobitten 
tilhører slekten Asaphus, en slekt som levde i 
tidlig ordovicium. Den er helt lik tilsvarende 
fossiler fra Oslofeltet både med hensyn på 
bergart, mangel på deformasjon og form. 

Hadde ikke forhistorien vært kjent, hadde det 
ikke vært tvil om at dette var en ”Østlending” - 
men fi nneren altså er helt sikker på at dette var 
trilobitten som han hadde funnet på Bakkevik 
gård i 1954.

Funnstedet ligger 32 meter over havet, 
vest for selve Bakkevik gård (UTMwgs84 
32VLL094795) og i overgangen mellom dyrka 
beitemark og steinur. Brønnen ble gravd ut 
med gravemaskin til en dybde av 3-4 meter i 
”leire og morene”. Funnstedet ligger like ved 
en bratt bergvegg som går opp til 280 m.o.h., 
og befi nner seg øverst på en svakt hellende 
gresskråning med mot jorder. Dessverre var 
alle rester etter utgravd masse forsvunnet eller 
kraftig overgrodd, men for 6-7 år tilbake ble 
det lett etter fl ere fossiler i restene etter massen, 
dessverre uten hell. Det er også sett langsetter 
nedre del av bergveggen, men heller ikke her 
ble det funnet fl ere fossiler. Fjellsiden består av 
relativt fi nfoliert og sterkt presset fyllittbergart, 
noe som også fi nnes på blokker som ligger i 
området. Noen udeformerte sedimenter ble 
ikke funnet.

Bakkevik-trilobitten er en svært godt oppbevart Asaphus av ordovicisk alder.
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Geologisk befi nner lokaliteten seg i skillet 
mellom grunnfjell og de overliggende fyllitter.  
Det kan være en tynn overgangssone over 
grunnfjellet, som enkelte steder kan bestå av 
stedegne, noe mindre omdannede sedimenter. 
Ellers er fyllitten sterkt deformert av press fra 
overskyvning i forbindelse med dannelsen av 
den kaledonske fjellkjeden i silurtiden. 

Kan det dermed tenkes at det ved Bakkevik 
gård ligger en liten lomme med uforstyrrede og 
fossilførende sedimenter like over grunnfjellet? 
Eller er fossilene fraktet inn med is under eller 
på slutten av siste istid? Det siste er nok den 
mest sannsynlige forklaringen, og Holgersen 
(1965) nevner fl ere spredte løsfunn av fossiler 
fra Rogaland, antatt å være fraktet med isen. Det 
er imidlertid besynderlig at det skal ha samlet 
seg fl ere fossilførende og ulike bergarter på det 
samme, lille området. Fra Hardangervidda er 
de neppe kommet. Da ville fossilene vært mye 
mer deformert og merket av transport. De er 
heller ikke så ”slitt” som fossilene fra Karmøy-
Stord området i vest. 

Rosa grunnfjellet av prekambrisk alder ligger 
under den mørkegrønne stripen av av steddannede 
bergarter som ikke er skjøvet særlig langt og 
kan være mindre omdannet, mens lysegrønt er 

omdannede og overskjøvne bergarter.
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Så her slutter historien om Bakkevik-funnene. 
Kanskje blir det funnet fl ere fossiler i herfra 
etter hvert – eller var det bare en tilfeldighet? 

Tiden får vise hva som dukker opp. 
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