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Ballangen kirke i Nordland. Foto: J. E. Ingebretsen.

-Skjerstad kirke fra 1959. Døpefonten fra 
samme årstall er av hvit marmor, og levert 
fra Ankerske Marmorforretning. Ått ekantet 
kum. Firkantet skaft  og fot, med duemoti v 
på en av sidene.
- Ervik kapell på Stadt fra 1970. Døpefonten 
som er fra samme årstall, er tegnet av 
akitekt Arne Arneberg. Kapellet ble bygd 
som et minnekapell ett er hurti gruteskipet 
D/S ”Sanct Svitt un” som ble senket like i 
nærheten av britiske fl y i september 1943.

Ballangen kirke ved Ofotf jorden i 
Nordland 
Døpefont av marmor fra Hekkelstrand. 
Kirka ble bygd ferdig i 1923, og har døpefont 
som er like gammel. Den er vakkert laget av 
grovkrystalinsk, ren, hvit dolomitt marmor 
fra brudd ved Hekkelstrand, som ligger ca. 
10 kilometer nord for kirka.
 
Den har sekskantet profi lert kum og fot, 
og rundt skaft . Døpefonten ble hogd av 
Helge Heimstad som forlangte kr 150 for 
arbeidet,- men kirkeforeningen ga han kr 
300.

I 1891 begynte Ankerske Marmorforretning 
drift  av dolomitt marmor  på Hekkelstrand. 
På det meste var det 25-30 mann 
beskjeft iget i bruddet. Steinen ble brukt ti l 
bygningsstein. Noe av den ble eksportert 
ti l utlandet. Blokksteinsdrift en varte bare 
få år, og opphørte helt i slutt en av 1890-
årene. 

Først mange år seinere, i 1971, ble det 
startet ny stordrift  av dolomitt  som 
brukes ti l ulike formål i industrien og i 
landbruket.

I denne oversikten er det beskrevet 
trett en døpefonter som er laget av stein 
fra syv forskjellige marmorbrudd rundt om 
i landet. Den eldste er fra 1761, den yngste 
fra 1970. Et aldersspenn på vel to hundre 
år, noe som tydelig vises i ulik sti l og form.

I all sin prakt ble den komplett e og perfekt 
bevarte trilobitt en fra Toten gitt  navnet 
Ogygiocaris sarsi regina (regina betyr egentlig 
dronning). Gunnar Henningsmoen beskrev i 
1960 denne fl ott e forsteiningen, som fi kk sitt  
navn ett er sitt  elegante utseende. Kallenavnet 
”Totenprinsessa” hadde den båret i lang 
ti d allerede. Trilobitt en har vært beundret i 
museets samlinger fra gammelt av. Finneren 
av prakteksemplaret er ukjent.

Fra den ti den museet solgte gipsvstøpninger 
i skranken, kan vi huske Totenprinsessa. Med 
sine snaut 7 cm i lengde og 5 cm i bredde er 
den et praktf ullt stykke. Mange samlinger og 
skoler rundt i landet har denne avstøpningen. 
Fossilet ble et ikon på norske trilobitt er og er 
gjengitt  i utallige bøker, blader og skrift er av 
populærvitenskapelig karakter. Allti d med 
kallenavnet ”Totenprinsessa”.

Forsteininger av trilobitt slekten Ogygiocaris 
har ti ltrukket lærde i fl ere hundre år. Den er 
svært vanlig i svart, mellomordovicisk skifer, 
som blir kalt nett opp ogygiocaris-skifer (nå 
formelt betegnet Elnesformasjonen). Allerede 
i 1781 beskrev Morten Brünnich Trilobus 
dilatatus (nå Ogygiocaris dilatata). En stor 
og komplett  trilobitt , 10,5 cm lang, som ble 
funnet ved Fossum Jernverk og som nå ligger i 
samlingene i Geologisk Museum i København. 

Både Sars og Boeck beskrev fl ere nye funn av 
Ogygiocaris ti dlig på 1800-tallet, innti l Angelin 
i 1878 kunne påvise at disse ti lhørte en annen 
art og fi kk navnet Ogygiocaris sarsi. Dett e var 
nesten 100 år ett er Brünnich.

Det skulle gå ytt erligere 100 nye år, før 
Henningsmoen gjorde grundige undersøkelser 
og fant fl ere Ogygiocaris-arter og underarter. 
Deriblant Totenprinsessa. Denne forekommer 
spesielt hyppig i svarte kalkboller rundt Mjøsa. 
Godt kjent fra Toten og Helgøya.

Så kom Thomas Hansen.  I sin  doktorgrads-
avhandling i 2009 beskriver han hele 9 
Ogygiocaris-arter. 

Men IKKE Ogygiocaris regina!

Det viser seg nemlig at Totenprinsessa er samme 
art som Ogygiocaris lata fra Jämtland. ”Lata” 
betyr ”bred”. Ett er det brede haleskjoldet.

Bredræva fra Jämtland.

Klinger ikke like bra som Totenprinsessa, 
nei…
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Reisetips Marokko!
Bjarne Grav har vært på fl ere turer til Marokko og hans 

reisetips med bilder har vi lagt ut på våre websider.

www.nags.net/stein/reisetips

Ogygiocaris lata, 6,8 cm lang. Elnes Fm, Toten. 
Tilhører Naturhistorisk Museum. Foto. Per E. Aas
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Totenprinsessa er ikke lenger noen prinsesse
Av Magne Høyberget
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