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Om faunan i lagren med Paradoxides ölandicus. 

Af 

G. J,INNARSSON. 

Inom de  Paradoxides-förande lagren kunna  på Öland sär

skiljas tre afdelningar. Redan 1851 beskref A. SJÖGREN en 

skiffrig, ofta kalkhaltig sandsten,  som förekommer på några 

ställen vid Ölands vestra kust, och som karakteriseras af Para

doxides Tessini 1 ) . Senare påvisade han förekomsten vid Borg

holm, och vid St. Frö i Vickleby socken af en lerskiffer med 

kalkin lagringar, karakteriserad af Parado.vides ölandicus och för 

ö frigt innehål lande ett ej obetydligt antal försteningar 2 ) . Sint

Iigen hafva D:r  J. A. W AL LIN och jag sjelf vid Södra Möckleby 

funnit en tredje afdelning, som består af alunskiffer med orsten 

1) SJÖGREN, Anteckningar om Öland, ett bidrag till Sveriges geologi, Öfvers. 

af K. Vet. Akad. Förhand!. 1851. 
2) SJÖGREN, Bidrag till Ölands Geologi, Öfvers. af K. Vet. Akad. l<'örhandl. 

1871. N:o 6; Om nllgra försteningar i Ölands kambriska lager, Geol. Fören. 

Förhand!., Bd. l, N:o 5, 1872. 
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och karakteriseras af  Paradoxides Fo7"chhammeri 1 ) . De af del� 

ningar som karakteriseras af Paradoxides Tessird och P. Fo7·ch

harnmeri öfverensstämma i afseende p å  försteningarna nära med 

motsvarande lager i andra landskap, t. ex. Vestergötland,  

Skåne och Nerike, och nästan alla deras försteningar hafva der

för förut b eskrifvits från dessa landskap. Den fauna som träffas 

i lagren med Par. ölandicus är deremot mera egendomlig för 

Ö land. Som bekant hafva de olika afdelningarna af den Para

doxides-förande serien hvar och en sin fauna, som i al lmänhet 

har mycket få arter gemensamma med de öfriga afdelningarnas. 

Till den afdelnin g  som utmärkes af Paradoxides ölandicus kan ,  

åtminstone för närvarande, inom våra öfriga landskap ingen mot

svarighet uppvisas mer ä n  i J emtland,  der en sådan torde finna s  

i en l erskiffer med  Paradoxides, Ellipsocephalus och Ac7·othele, 

som under de sena re åren träffat s nära Lil lv ikens gästgifvaregård 

i Brnnflo socken och vid Billstaärr i Hackås socken. Då SJÖGREN 

å Ö l and upptäckte lagren med Paradateides ölandicus, voro der

för nästan alla deras försteningar förut obeskrifna. Några af 

dem har han sedan afbildat och i korthet beskrifvit i Geologiska 

Föreningens Förhandlingar, dervid förklarande,  att Profess o r  

ANGELIN l o fvat full ständiga beskrifningarna af  de nya arterna. 

Då intet sådant arbete kom ti l l  s tånd, öfverlemnade Herr SJÖGREN 

redan för en längre tid sedan till mig de försteningar fråh lagren 

med Pamdoxides ölandicus som han då hade i sin ego och an

modade mig att författa en  beskrifning öfver dem. J ag har ej 

kommit att förr fullgöra detta uppdrag, emedan materialet syntes 

mig i vissa fall otillräckligt. Nu har jag genom Professor LIND

STRÖMs välvilj a fått tillfäll e  att begagna de samlingar från dessa 

lager som finnas i riksmuseum, och det ti llgängliga m aterialet 

har derigenom i b etydlig mån ökats . Äfven dessa senare äro 

till en stor del gjorda af SJÖGREN och af honom skänkta till 

riksmuseum. N yl igen har en mycket stor, ehuru ej synnerligen 

1 }  Jfr. LINNARSSON, Geologiska iakttagelser under e n  resa pli Öland , Geol. 

Fören. Förhand]., Bd III, N:o 2, 1876. 
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artrik ,  saml ing från Borgholm förärats till samma museum af 
fyrmästaren SIDEN. Utolll d e  nämnda har jag haft t i l l  mitt för

fogande  de j emförelsevis obetydliga samlingar från Öland, som 

finnas i Sveriges Geologiska Undersöknings museum, och som 

blifvit gjorda dels af D: r J. A. WALLIN, dels af mig sjelf. 

Hittills äro de ö ländska lagren med Paradoxides ölandicus 

kända endast från två stäl len,  Stora Frö i Vickleby socken och 

Borgholm. På senare stäl l et  utgöres bergarten, som bli fvit genom

bruten ti l l  ett betydligt djup,  af en grönaktig, l ös  skiffer, på det 

förra af en  l i knande skiffer med band af kalk. De svårigheter 

som möta vid bestämmandet af denna skiffers ålder i förhållande 

till sandstenskiffern med Paradoxides Tessini, har j ag påpekat i 

en föregående uppsats 1), och då inga nya upplysningar vunnits 

sedan dess, m åste j ag  in sk ränka mig att hänvisa t i l l  den .  

Bland utländska bildningar visar Barrandes etage C i Böhmen 

j afseende  p å  försteningarna åtskilliga analogier med de här j 

fråga varande  l agren, utan att dock några med säkerhet gemen

samma arter kunna uppvisas. Af de engelska Paradoxideslagrens 

försteningar hafva hitti l l s  öfverhufvud så oti l l fredsställande figurer 

l emnats, att identifikationer ej äro möj l iga, äfven o m  gemensamma 

arter skulle finnas. Snarast torde lagren med Par. ölandicus 

motsvara lägsta delen af "Menevian Group" i W ales. 

De försteningar jag haft til lfäl le  att undersöka äro följande: 

Paradoxides ölandicus SJÖGREN. 

Tafl. l, fig. l --6. 

Geol. Fören. :Förhand!. Bd. l, p. 72, t. 5, fig. l, 1872. 

Corpus latum, testa grannlata et striolata. Frans sulcis 

binis posterioribus sat profondis m edium attingentibus, binis 

anterioribus abbreviatis, n on ujsi interruptione ornamentarom con

spicuis. Margo capitis ante frontem latiuscula, convexa. Pleurre 

thoracis l ongre, falciformes, margine poste1·iore contracta. Pygidium 

spathulatum, acule is quatuor  brevibus; rachi segmentis duobus; 

lobis l ateralibus costis destitutis. 

1) Geol. :Fören. l<'örh., Bd. 111, sid. 72 o. f. 
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Occurrit ad Borgholm et ad Stora F' rö ; fortasse etiam ad 

Lillviken in J emtlandia. 

Intet a l ldeles ful lständigt ex. har träffats, men af det material 

som funnits kan man dock sluta, att kroppsformen varit ganska 

bred. Bredden öfver thorax torde vara omkring 3/5 af kropps

längden. Räknad öfver hufvudets taggar torde bredden vara om

kring 3/4 af längden .  storleken har stundom varit rätt betydlig. 

Hufvud förekomma som öfver midten hafva en l ängd af 50 mm. 

Hela dju rets längd torde då hafva uppgått till 150 mm. 

H ufvudet är paraboliskt, s lutande i divergerande taggar, 

som äro något kortare än hufvudets längd öfver midten. Pannan 

vidgar sig jemnt och långsamt framåt, så  att sidorna äro nästan 

raka, blott lindrigt k onkava . Hennes främre kontur är jemnt 

rundad, eller stundom något til lspetsad. Sidofårorna äro 4 par, 

af hvilka dock de båda främre framträda blott genom ett afbrott 

i ornamenteringen och äro helt korta, hvarken nående pannans 

midt e l l er hennes kant. De bakre fårorna bilda deremot tydliga 

fördjupningar, som sträcka sig tvärs öfver pannan, ehuru grundare 

i midten. Pann:>.ns ornamentering utgöres af upphöjda linier och 

af en fin granulering. Den senare är rådande  å nackringen, 

hvilken dessutom har en liten knöl på midten, samt omkring 

bakre delen af pannans medel linie. Strieringen råder i pannans 

främre del samt på hennes sidor. Framtill äro strimmorna unge

fär paraHel a  med pannans omkrets ; l ängre bakåt hafva de en 

mera sned riktning. Ornamenteringen är mest utpräglad hos 

unga exemplar, hos de äldre b l i r  den allt otydligare. Framåt 

sträcker sig pannan ända ti l l  hufvadets kantfåra. Utanför denna 

är en tem ligen bred, konvex kant. Palpebrallobernas längd är 

något mindre än halfva hufvudets. De börj a  strax bakom pannans 

främsta sidofåra oeh sträcka s ig till närheten af nackfåran. De 

fasta kindernas ornamentering, då någon sådan kan urskiljas, 

utgöres af en mycket fin granulering. Stundom kan man der

jemte se några korta, transversala, upphöjda linier. 

Thorakalsegmentens antal är obekant. Rachis upptager om

kring en  fjerdedel af hela bredden. Pleurre äro i sin inre tredje-
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del nästan jemnbreda. Derefter sammandraga de sig temligen 

tvärt, och fortsätta sedan i form af en lindrigt böjd skära. Den 

främre kanten deltager ej i denna sammandragning, utan iir jemnt 

höjd . Ornamenteringen utgöres af en temligen gles granulering. 

Den yttre delen af hvarj e  pleura begränsas både framti l l  och 

baktill af en lineär upphöjning. Närmast spetsen afskäres pienrans 

kant af några korta upphöjda  linier .  

Pygidiet är spadformigt, med längd och bredd ungefär lika. 

Största bredden är något bakom midten . Bakre kanten slutar 

med 4 små taggar, af hvilka de yttre äro störst, men är, om 

man bortser  från dessa. taggar, tvärhuggen . Rachis består, obe

räknadt ledknappen, af två leder, af hvilka den bakre är kon isk, 

med temligen otydliga konturer. Sidoloberna sakna helt och hållet 

segmentering; framti l l  äro de ned böjda, baktil l  nästan plana och 

borizontala. I pygidiets bakre hälft gå korta upphöjda linier 

öfver dess kanter. För öfrigt kan knappast någon skulptur ur

skiljas .  

Bland förut beskrifna skandinaviska arter finnes  ingen, som 

visar någon större likhet med Paradoxides ölandicus. Af de 

böhmiska arterna hafva P. rugulosus Corda och P. Sacheri Barr. 

pleurre byggda på samma sätt och visa äfven andra analogier, 

såsom t. ex. i beskaffenheten af den framom pannan löpande 

kanten, men ski ljas dock lätt, isynnerhet genom byggnaden af 

pygid iet . 

I Jemtland förekommer nära Lillvikens gästgifvaregård i 

Brunflo socken en Parado.xides, som möjligen är identisk med 

denna art. Det material som står mig ti l l  buds (hufvudsakligen 

hnfvudsköldar) är dock för o fullständigt att gifva visshet härom.  

Alla exemplaren sakna skal, och skulpturen kan derför ej iakt

tagas. Ett oful lständigt aftryck af pygidiet tyckes antyda, att 

de inre taggarna varit längre än de yttre . SJÖGREN har vid 

Lillviken funnit samma art ; han anser den ej "ful lt identisk" 

med P. ölandicus I). 

1) SJÖGREN, l. c, sid. 80. 
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Paradoxides Sjögreni n .  sp. 
Tall. l, tig. 7--9, ide m junior (?) fig. 10. 

Paradoxides sp. indet. SJÖGR. l .  c . ,  p. 74, t. 5, fig. 5 (f01·tasse 

eti am p. 73, fig. 2, 3, et p. 74, ·fig. 4). 

Frons convexa, pyr iformis, ant i ce limhum capitis angustum 

planum, declivern attingens, sulcis lateralibus quaternis, ant.erio

ribus valde obliquis . Pygidium rotundato-quadratum, postice di

latatum, rachi segmentis duobus, lobis lat�ralibus costis destitutis, 

utrinque sulco longitudinal i ,  obsoleto . Testa, in junioribus saltem, 

den se et subti l i ter granulata. Longit. capitis in spec iminibus 

typicis circ. 20 mm.  

Occurrit ad Stora Frö, e t  fortasse ad  Burgholm.  

A f denna art  äro endast hufvudsköldar och pygidier kända. 

Pannan är päronformig med fyra par fåror, som al l a  äro tydligt 

insänkta, ehuru de båda främre paren äro betyd ligt grundare än 

de bakre. De bådet bakre sträcka sig öfver pannans midt, der 

dock deras djup betyd ligt aftager. Endast elen sista når ända 

t i l l  dorsalfåran . De båda främre äro helt korta, den främsta 

starkt bakåtriktad . Nackringen har en liten knöl på midten. 

Palpebral loberna, hvi l k as längd är omkring en tredjedel af huf

vuP,ets ,  äro snedt stäl lda. Hufvudets kant är framom pannan 

mycket smal och plan, inåt ej begränsad af någon tydlig fåra. 

Pygidiet är nästan qvadratiskt, dock något vidgadt bakåt 

och med något afrundade kanter. Rachis, hvars begränsning är 

teml igen otydlig, består af två leder, af hvilka den bakre är 

konisk .  På hvardera sidolaben ses en svag longitudinel fåra .  

För öfrigt ä ro  de släta och plana, med undantag deraf att i deras 

främre del kanten är nedböjd . 

Skalets ornamentering utgöres å hufvadet af en tät och fin 

granulering. Hos äldre exemplar b lir denna allt mer otydlig, 

och s lutlil!en torde den alldeles försvinna. Det synes nämligen 

ej osannolikt, att åtski lliga stora fragment med slätt skal höra 

till denna art, med  hvilken de  tyckas öfverensstämma i afseende 

på pannans form och dess fårors förlopp. Å hufvud af omkring 
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20 millimeters längd brukar granuleringen vara ganska tydlig ; å 
ett af 30 mill imeters längd k an den endast med svårighet och 

på  enskilda de lar urskiljas ; fragment som ha f va tillhört ännu 

större exemplar, men som öfverensstämma till formen, synas i 

allmänhet släta .  På sådana torde SJÖGREN hafva grundat sin 

art n:o 4 (l. c. sid.  74, fig. 4). Hans art n:o 3 (sid. 73, fig. 

2), hos hvilken skalet skal l  vara i främre delen glatt med spridda 

intryckta punkter, å nackringen granuleradt, hör måhända äfven hit. 

Denna art står nära Par·adoa:ides Hicksii Salt. (Quart. Journ. 

Ge o!. Sac . ,  XX V, p. 55, 1869). Den senare skall dock h af va 

pannan "very flat", och ingen af fårorna skal l gå tvärs öfver 

hela p annan ; den främsta fåran är en ligt figurerna ej så bakåt

riktad som hos den öländska arten ; pygidiet synes vara mera 

rundadt och skall hafva två fåror på hvardera sida loben och 

tr� leder i rachis ( oberäknadt de thorakalleder som HICKS räknat 

till pygidiet). --· Mycket närstående till form och skulptur är 

äfven den böhmiska P. spinasus Boeck. Den tycks l1afva pann

farorna djupare och de främsta �>j så sneda, pygidiet bredare och 

ej så regelbundet vidgadt bakåt samt med de longitudinala fårorna 

å sidaloberna mer utpräglade. Kanten framom pannan synes 

vara något bredare och mindre p lattad. Det är dock icke omöj

ligt att det framdeles kan finnas lämpl igt. att förena den böhmiska 

och den ö ländska arten . 

Såsom t i l lbörande unga exemplar af Paradateides Hicksii 

afbi ldar HICKS några små hufvudsköldar, som afvika från de 

ful lt utbildade isynnerhet deri att pannan genom ett temligen 

bredt fält är sk i lj d  från hufvadets p lattade kant. Snarlika hufvud

sköldar förekomma iifven på Öland vid Borgholm (taft. l, tig. 10), 
och om HICKS' uppfattning af de engelska är riktig, måste dessa 

små öländska. hufvudsköldar anses tillhöra ungar af den med 

P. Hicksii så nära beslägtade P. Sjögreni. Pannan är för öfrigt 

hos dem något  mindre konvex än hos den utbildade, typiska 

formen, hvilket  dock kan bero på  bevaringstillståndet, emedan de 

l igga i skiffer och således möjligen blifvit nedtryckta. Dessutom 

afvik a  de genoin något större ögon och på midten starkt utvidgad 
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nackring; men dessa karakterer synas i allmänhet tillhöra ung

former, äfven af andra arter, och derför icke i och för sig utgöra 

bevis för en verklig artskilnad. Mera vigt skulle man kunna 

tillmäta den temligen konstanta storleken. Hos de hufvudsköldar 

med de angifna karaktererna som finnas i de tillgängliga samlin

garna är längden vanligen omkring 5 el ler 6 mm. Som alla 

exemplaren sakna skal, är skulpturen okänd. Då jag ej sett 

några bestämda öfvergångar till den typiska P. Sjögreni, kan 

sammanhörigheten ännu  ej. anses ful lt säker. Hos SJÖGREN upp

tages den i fråga varande unga formen såsom P. sp. indet. n:o 6. 
Analoga former äro äf\·en P. pusillus Barr. och teuellus Bill . 

(PaJ. Foss. Canada, Vol. II, pt. l, p .  74, fig. 4), men hos dessa 

båda arter, hvilkas sje lfständighet måhända ej kan anses fullt 

säker, är pannan ännu längre aflägsnad från hufvudets kant och 

ögonen större. Båda äro de, såsom namnen antyda, mycket små. 

Paradoxides aculeatus n. sp. 
Tall. l, fig. 11. 

Caput pone lobos paJpehrales aculeo recto, tenui armatum. 

Frons l onga, angusta, sulcorum paribus 4, ultimis parvis, ceteris 

mediam frontem attiugentibus. Longit. capitis vix 2 mm. 

Occurrit ad Borgholm (Museum Acad . Scient.) 

Af denna li l la art finnas endast två hufvudsköldar från 

Borgholm i riksmuseum. De ligga t i l lsammans med Agnastus 

falla.x i en grönaktig skiffer, som till utseendet något afviker 

från den vanliga skiffern med Par. ölandicus. Pannan är lång 

och smal, nästan jemnbred, tills hon aldra längst fram temligen 

starkt vidgar sig. Hon har 3 fåror, som gå öfver midten, och 

framom dessa, helt nära hennes främre rand, en mycket kort. 

Pannan når ej den tillplattade kant som omger hufvudet. Nack

ringen är förlängd bakåt. Palpebralloberna äro långa och fort

sättas af en rak, fin tagg. 

Denna arts panna har en hos unga former af Parado.vides 

vanlig byggnad. Man skulle derför möj ligen kunna anse den för 

ett utvecklingsstadium af någon af de föregående arterna. Här

emot tala dock de karakteristiska taggar, som utgå från palpebral-
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lobernas bakre kant. Åtminston e  känner man intet exempel på 
att sådana finnas hos yngre former och resorberas hos de  äldre 1 ) . 
Någonting analogt med  en sådan resorption skulle man dock 

kuona finna i den förkortniog af andra thorakalsegmentet, som 

iakttages under ti l lväxten hos  flera arter af  s lägtet. Palpebral

loberna och de från dem utgående taggarue l ikna fullkomligt 

samma delar hos Barrandes Hyd1'ocephalus. Hos detta s l ägte 

har dock pannan en helt annan, mera uppsvä ld form. Det ligger 

nära ti l lhands att anse Hydrocephalus, som ett utvecklingsstadium 

af Parado.vides, men BARRANDE uttalar sig så bestämdt mot en 

sådan uppfattning, att väl Hydrocephalus åtminstone  tills vidare 

torde få anses för ett sjel fständigt slägte .  Den af BARRANDE 
främst framhål l n a karakteren torde dock bero på en felaktig 

uppfattning. Han säger, att suturen hos Hydrocephalus utmynnar 

på hufvude ts  yttre sida, detta med anledning af dt>n från den 

fasta kinden utgående taggen . Det synes dock mycket osann ol ikt, 

att denna tagg, såsom BARRANDE antager är en verklig "pointe 

genale". Snarare torde den vara analog med  den tagg som finnes 

hos P. Kjerulji Linrs. (Öfvers . af K. Vet. Akad . Förhand!. 1871, 

t. XVI, fig. 1-3) ungefä r  midt emellan hufvudets hörn och 

dorsalfårorna, men  som der utgår från den  rörliga k i ndens 

inre del .  

Anm. Sedan det föregående var skrifvet, har till Stockholm 
ankommit Aprilhäftet af American Journal of Science and Arts. 
Det innehåller en uppsats af S. vV. FoRD "On some Embryonie 
Forms of Trilobites from the Primordial Rocks at Troy, N. Y." 
FoRD beskrifver och afbildar här åtskilliga utvecklingsstadier af 
Paradoxides ("Olenellus") asap hoides Emmons, som till en del synas 
hafva ej ringa analogier med den ifrågavarande öländska formen. 
Jag förutsätter nämligen att FoRDs figurer och tolkningar i vissa 
fall ej äro riktiga. Annars äro visserligen analogierna ej så stora. 

I det första utvecklingsstadiet, sådant det af FoRD beskl·ifves 
(fig. 1), är hufvudet nästan cirkelrundt. Från hvardera palpebral
loben utgår bakåt en tagg; mellan denna tagg och pannan är dess
utom en "interokulär" tagg . . Bakom pannan tror sig F. finna ett 
rudimentärt pygidium. 

1) Se dock den neda n  följande an m. 
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I det andra utvecklingsstadiet (fig. 2) har hufvudet väsentligen 
samma byggnad. Hos det afbildade exemplaret tror sig F. bakom 
hufvudet finna ett rudimentärt thorax. 

I det tredj e stadiet (fig. 3) visar sig en större olikhet. Huf
vudet är der n ästan halfcirkelformigt, såsom hos fullt utbildade 
former. De "interokulära" taggarue finnas qvar, men för öfrigt inga 
andra än de hvilka, liksom hos de fullvuxna, utgå från hufvudets 
hörn ("gen al angles"). Dessa anser emellertid FoRD vara identiska 
med de  yttre taggarue hos l och 2. Sitt nuvarande liige skulle de 
fått genom ett egendomligt tillväxtsätt, som gjort, att hufvudets 
bakre och yttre del utvidgadts betydligt mer än de öfriga. 

I det fjerde stadiet (fig. 4) äro de interokulära taggarna för
svunna. För öfrigt äro karaktererna de  samma som hos de full
vuxna. 

Sådan är, i korthet, den af F01m beskrifna utvecklingsgången. 
Af både svenska och böhmiska Paradoxidesarter har man funnit 
exemplar som i storlek ej öfverträffa Forms fig. l och 2. Hos 
intet af dessa finner man dock den af FoRD beskrifna byggnaden. 
Om man bortser från taggarne, har hufvudet, såvidt jag känner, 
hos dem alla ungefär samma byggnad som hos den öländska formen 
i fråga.  Hos ingen trilobit har ett sådant tillväxtsätt som det af 
FoRD beskrifna iakttagits .  Det är af dessa skäl jag vågar antaga, 
att FoRD gjort sig skyldig till vissa missuppfattningar. stadierna 
1 och 2 kunna svårligen vara riktigt tecknade och tolkade. Jag 
förmodar, att hufvudenas yttre kontur i verkligheten ej är j emnt 
rundad, såsom figurerna antyda, utan att .den haft ungefär samma 
form som hos den öländska fig. 11. Afven FoRns båda första 
figurer skulle ·då ej framställa hufvudet i dess helhet utan blott 
medelskölclen . Den yttre taggen kan i sådant fall ej vara anlägg
ningen till hufvudets hörntagg ("genal spine") utan måste vara "orna
mental" . Vidare finner j ag ej något skäl att tolka det sista seg
mentet å fig. l som ett pygidium; det synes mig icke vara annat än 
nackringen. Slutligen kan, om mitt första antagande är riktigt, ut
vecklingen af stadiet 3 ur stadiet 2 ej hafva skett så som F. för
menar. Om man i stället hos stadiet 2 låter de yttre taggarna 
försvinna och tillfogar rörliga kinder, får man stadiet 3, utan att 
behöfva taga sin tillflykt till ett så afvikande tillväxtsätt som det 
af FoRD antagna.  

Om FoRDs båda första figurer, såsom jag antagit, framställa 
blott medelsköldar, så blir analogien mellan dem och den öländska 
fig. 11 påtaglig. Den enda väsentliga skilnaden blir, att den ameri
kanska formen har två par taggar, under det att den svenska har 
blott ett. Man får härigenom ett nytt skäl att misstänka, att den 
ifrågavarande öländska formen kan vara ett utvecklingsstadium af 
en art, som, då den nått sin fulla utveckling, saknar taggar mellan 
hufvudets hörn och pannan. Det skulle då snarast vara af P. Sjö
gJ•eni. Emellertid är det ännu för tidigt att framställa någon be-
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stämd mening härom,  och j ag låter derför denna form behålla det 
namn j ag gifvit densamma, innan jag haft tillfälle att se FoRDs uppsats. 

J ag har i det föregående tagit för gifvet, att Olenellus asaphoides 1) 
är en verklig Paradoxides, och att således den bör hafva samma 
utveckling som andra paradoxidesarter. Såvidt jag känner, har också 
ingen verklig karakter uppgifvits, genom hvilken Olenellus 
skulle kunna skiljas från Pm·adoxides, åtminstone om man åt det 
senare slägtet ger den omfattning som t.  ex. BARRANDE ger åt det
samma. Dock vill jag anmärka en, så vidt j ag känner, ej förut 
påpekad egendomlighet, som torde vara utmärkande för hela den 
grupp som gifvit anledning til l  uppställandet af slägtet Olenellus. 
De rörliga kinderna synas hafva varit mycket fast förenade med 
hufvu!lets medelsköld, så att de  äfven i det fossila til lståndet sällan 
blifvit skilda från denne, och så att i de flesta fall intet spår af 
facialsuturen kan upptäckas. H vad de amerikanska arterna beträffar, 
tror jag mig kunna sluta härtill af de beskrifningar och figurer som 
finnas, och om Olenellus asaphoides säger FoRD uttryckligen, att 
han aldrig kunnat iakttaga suturens förlopp framom pannan . l 
Skandinavien hafva vi en art, Paradoxides Kjerulfi Linrs. ,  som tyd
ligen måste hänföras till Olenellus, om detta skulle bibehållas som 
ett särskildt slägte . Den synes vara mycket nära b.eslägtad med 
Olenellus Thompsoni Hall och O. vermontanus Hall. Afven hos P. 
l{_jerulfi är suturen vanligen omöjlig att urskilj a, och j ag har, så 
vidt jag kan minnas, ej sett något fullständigt exemplar af medel
skölden, som ej haft de rörliga kinderna fastsittande.  Denna egen
domlighet hos arterna af Olenellus-gruppen gör FoRDs uppfattning 
af deras utveckling något mindre osannolik, men många andra skäl 
tala mot antagandet af en sådan anomali, som denna utveckling· 
skulle vara. Till dess fullt bindande bevis för en motsatt åsigt 
framlagts, måste jag derför, såsom redan ofvan antydts, antaga att 
Olenellusarternas utvecklingsgång ej 1·äsentligen skiljt sig från de11 
som vi finna hos Paradoxides och andra trilobiter. 

Paradoxides sp. indet. 

Tafl. l, fig. 12. 

Paradoxides pygidio multo longiore quam latiore, aculeis 4 

l ongis, applnnatis, acutis . 

Occurrit ad Borgho lm .  

Endast ett enda ofullständigt pyg id ium utan skal , i grön 

�kiffer från Borgholm. Det är omkring 13 mm. l ångt och 9 mm. 

1) Detta namn är synnerligen olyckligt vald t, dit arten saknar slägtskap 
med både Olenus och Asaplms. Ungefår lika lämpligt vore att kalla den Chiru
rellus trinucleoides, Calymenella acidaspoides eller något dylikt . --- J,ika olämp
ligt är slägtnamnet Anopolenus; om detta slägte öfverhufvud är att bibehålla, 
bör man upptaga ANGELINs namn Cent•·opleum, som är äldre och icke så som 
Anopolenus angifver en falsk karakter. 
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bredt. Den ej alldeles ful lständiga rachis är konisk och torde 

upptaga omkring hälften af pygidiets längd. På sidaloberna 

synas inga antydningar till leder. Man ser dock blott en af

gjutning af skalets . inre sida. Den visar koncentriska, vågiga, 

här och der afbrut na,  insänkta linier. Blott på en liten fläck 

är ett stycke  af skalet i behåll .  Det visar en liknande,  ehuru 

mera otydlig skulptur. 

Bland de hufvttd som träffats i lagren med Par. ölandicus kau 

intet med någon grad af sannolikhet förenas med detta pygidium. 

Från al l a förut beskrifna pygidier är det senare väl ski ljdt; men 

så länge hufvudet är okändt har jag ej velat gifva det ett sär

skildt artnamn. 

Ellipsocephalus polytornus n .  sp. 
Taft. 2, fig. 1. 

Ellipsocephalus Ho.ffi. SJÖGR., Geol. Fören .  Förhand!. Bd. I, p . 75. 

Anguli capitis mutici. Segmenta thoracis 14. Sulcus occi

pitalis obsoletus. In testa sculptura non distinguenda. Longit. 

speciminis picti 19 mm., l atit. 11 mm. 

Occurrit i n  Öl andia ad Borgholm. 

I de a ldra flesta afseenden öfverensstämmer denna art sa 

nära med den viiikända böhmiska  arten E. Hoffi Schlotb., att 

en utförlig beskrifn ing synes öfverfiödig. Den väsenligaste olik

heten - som redan af SJÖGREN anmärkts, ehuru han ej ansett 

den grunda en verk lig artskilnad - äger rum i afseende på 

thorakalsegmentens antal. Dessa äro nämligen hos den öländska 

arten 14, lwaremot de hos E. Hoffi äro 12. Då detta antal 

enligt BARRANDE är ful l t  k onstant hos den böhmiska arten, måste 

den svenska betraktas som skilj d  från den .  Såsom en annan 

olikhet kan anföras, att den svenska arten alltid har en, om 

också svag, antydning til l nackfåra, af hvilken enligt BARRANDE 

aldrig något spår finnes hos E. Hoffi. Från E. Germari, bvilken 

liksom E. polytamus har 14 thorakalsegment, skiljer sig denna 

derigenom att hufvudets hörn äro afrundade. Den enda skulptur 

jag kunnat ursk i lj a  å ex. från Borgholm äro strimmor på de 
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rörliga kinderna, på yttre delarne af thorax' sidolober samt på 

stjerten. På kinderna gå de paraHe lt  med kanten, på  thorax äro 

de framti l l  n ästan p aralle Ja med kroppsaxel n, ehuru något böjda; 

i bakre delen blifva de allt mer sneda och slut l igen nästan 

transversala. 

Vid Stora Frö förekornmer en Ellipsocephalus, hvilken SJÖ

GREN anför som möjligen skiljd  från den vid Borgholm före

kommande arten. Det til lgängliga materialet ti llåter mig ej att 

häröfver yttra någon bestämd meni ng. Det som hufvudsakl igen 

föran ledt SJÖGREN att anse den vid Stora Frö förekommande 

formen som en  särskild art är storleken. Ful lständiga exemplar 

hafva ej träffats, men enstaka hufvudsköldar nå  en längd af 20 

mm. E. polytamus från Borgholm är vanligen betydligt mindre; 

dock finnas exemplar hvi lkas hufvud hafva en längd af 15 mm. 

Exemplaren från St. Frö utmärka sig äfven, såsom SJÖGREN 

påpekat, genom sin skulptur. Hel a  skalet bär fina i ntryckta 

punkter. Dessutom synas strimm or vid hufvudets främre kant, 

paral leJa med den, samt å thorax, af hvilket dock endast små  

fragment finnas i behåll . Den omständigheten att den nämnda 

punkteringen ej kunnat i akttagas på  exemplar från Borgholm 

kan måhända ej i och för s ig anses som ett ful l t  säkert bevis 
mot identiteten ,  ty bergarten vid St. Frö är vida mer egnad att 

låta en subtil skulptur framträda. .Med exemp laren från St. 

Frö öfverensstämma i afseende på skulpture n hufvudsköldar fun na  

i närheten a f  Lil lvikens gästgifvaregård i Jemtland. 
J ag har förr, då blott ett mycket torftigt material fanns 

att tillgå, antagit, att al la ö ländska EllipsC>cephali til lhörde en 

och samma art, och att denna  art vore identisk med ANGELINs 

Liostracus muticus. Numera har ja.g, efter granskning at ett 
rikare material, kommit ti l l en helt annan uppfattning,  att 

nämligen ANGELINs Liostracus muticus vä l  är en Ellipsocep!talus, 

men att utom den ett par skiljda arter af samma slä.gte före

komma på Öland. ANGELINs diagnos och figur gifva ingen säker 

l edning för identifierin ge n, men af några omständigheter torde 

man med tendig visshet kunna s luta, att ANGELIN vid beskrif-
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ningen af Liostracus muticus haft för sig en Ellipsocephalus från 

sandstensskiffern och ej från lerskiffern. SJÖGREN hade nämligen 

redan förut från denna sandstensskiffer vid Äleklinta uppgifvit en 

Ellipsocephalus, och den kunde således ej ha varit obekant för 

ANGELIN, utan måste vara beskrifven i Palreontologia Scandi

navica eller åtminstone omnämnd i den allmänna redogöre l se för 

de särskilda regionernas faunor, med hvilken detta verk inledes. 

Emellertid uppgifvas från hela regio Olenorum, till hvilken de 

ö ländska primordiala lagren hä•;föras, utom Leptoplastide1· (Ole

nider) inga andra trilobitslägten än  Parado.r:ides, Liostracus och 

Agnastus (samt med tvekan Selenopleura och Pliornera). Natur

ligtvis kan man i cke söka den af SJÖGREN omnämnde Ellipso

cephalus inom något annat af dessa s lägten än Liostracus. Af 
detta uppgifvas 3 arter förekomma, och de äro alla beskrifna, 

under n amnen L. aculeatus, muticus och costatus. Af dessa k an 

tydligen ingen annan än L. muticus vara identisk med SJÖGRENS 
Ellipsocephalus. De båda öfriga ti l lhöra helt andra typer. Sand

stensskiffern omnämnes af ANGELIN sjelf i Palreontologia Scan

dinavica. Deremot kände han vid dess utgifvande tydligen ej 
lerskiffern med Paradoxides ölandicus, och ingen i den uppträ

dande form har således kunnat ligga ti l l  grund för hans beskrif

ning. Emellertid var sandstensskiffern icke det enda Paradoxides

förande lager, som ANGELIN kände från Öland. Han omnämner 

äfven ett "conglomeratum calcarenm" såsom innehål lande Para

doxides Tessini. Jag har förut omnämnt, att jag vid Borgholm 

funnit en sandig kalksten , stundom innehåll ande fosforitknölar, 

hvilken jag ansett sannolikt vara den bergart som ANGELIN 

kallat "conglomeratum calcareum." I denna kalksten träffas 

äfven en Ellipsocephalus. Samma art har jag funnit i N e rike 

och derifrån beskrifvit den under namnet E. muticus, ehuru med 

påpekande af flera afvikelser från ANGELINs beskrifning och figur. 

Numera synas mig dessa afvikelser alltför stora, för att til låta 

det a ntagandet att ANGELIN grundat sin L. muticus på denna 

art. .Tag vill derför  för den senare föreslå namnet E. granulatus, 

emedan den skiljer sig från a l la  kända arter genom skalets grann-
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lering ; från d e  ö fri g a öländska arterna ski ljer den sig dessutom 

genom d e  mera tydliga sidafårorna å pannan. Den i satidstens

skiffern förekommande arten, hvi l k en jag anser som typen för 

ANGELINs Liostracus muticus, har skalet s lätt med fina intryckta 

punkter, tydligt utbildad nackfåra, inga e l l er otydliga sidafåror 

å pannan,  hvilk en framti l l  tyckes afsn 1a lna något mer och j em

nare än hos E. polytornus och gmnulatus. Den verkliga Ellip

socephalus muticus har jag för öfr igt funnit vid Vinala i N e rike, 

äfven der tillsammans med Pamdo.xides Tess'ini. 
Åfven i de äldsta svenska Paradoxides l agren, i grå_vacke

skiffern med Paradoxides Kjernlfi vid Forsemöl la nära Andrarum, 

förekommer en Ellipsor;ephalus, af hvil ken dock hittil ls endast 

träffats hufvudsköldar utan skal ,  hvi lka  ej til låta n ågon säker 

bestämning. De svenska Ellipsocephalus-arterna äro således : 

E. polytornus n. sp . : Ö l and  vid Borgholm, i l agren med Pa7�. 
ölandicus (den i sam m a  l ager vid St .  Frö förekom mande 

artens stä l l ning är osäker). 

E. rnuticus An g. sp.  1) ; Öland  vid Aleklin ta  och Orm öga. 

Nerike vid Vinala, i l agren med  Par. Tessini. 

E. granulatus n. 2) (E. muticu,s Linrs .  Öfv. af K. Vet. Akad. 

Förhand!. 1 875. N:o 5 ,  p. 40, t .  V, fig. 4 - 7, non Ang.) : 

Nerike vid Hjulsta, Vinala och Vrana, Öland vid Borgholm , 

i lagren med Par. Tessini. 

E. sp. indet. : Skåne Forsemöl la, i lagren med Par. Kjert§lfi. 

Conoc07"!)Phe emarginata n .  sp .  
Tafl. 2,  fig .  2--4. 

Gonocoryphe Dalmani ? SJÖGR., Geol. Fören. Förhand! . , Bd J, 

p .  75, 1872 (non Ang.) . 

Corpns totum dense et subtil iter granulatum, absque granulis 

majori bus. Sentum capitis centra le  subsemi circu l are, angulis a 

1 )  :E;. testa !reviga ta ,  punctis  impressis ; aunulo occipitali distincto ; lo bis  

lateralibus frontis obsoletis.  

2)  E.  testa subtiliter grannlata ; annulo occipitali dist incto ; lobis lateralibn s  
frontis utrinque ternis ant quaternis ,  s a t  distinctis. 
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sutura faciali , arcum i ntus convexum formante, obl ique truncatis. 

Frons sulci s  latera l ibus utrinque ternis ,  obsoletis, abbreviatis. Oculi 

n u l l  i . Pygidium parvum ; rachi articulis 4, lo b is  l ateralibus costis 

utrinque singul is ve! binis.  L o n gitn d o  capit i s  18  m m . ,  latitudo 

scuti centralis 30 (in speci m ine picto) . 

Occurrit ad Stora Frö. 

Hufvudets m ed el skö l d  har ungefär formen af en ha l fcirkel, 

hvars hörn dock äro liksom afstympade, i det att s uturen hos 

denna art ej såsom hos C. Sulzeri i hufvudets yttre del löper i 

sjelfva kanten , utan snedt afskär k inden, bildande en lindrigt böjd 

båge, med den konvexa sidan vänd inåt. Pannan, som omgifves 

af tyd l iga, men ej syn nerligen breda el ler djup a fåror, upptager 

vid basen o m kring en  tredj edel af medelsköldens bredd och af

smalnar jemnt och långsamt framåt ; hennes l ängd och bredd äro 

ungefär lika. På hvardera sidan af pannan äro - åtminstone 

p ä  exemplar utan skal - 3 grun da fåror, som ej nå dorsal

fårorna ; de båda bakre äro r ik tade snedt framåt ,  den främsta är 

transversal . Nackringen bär på midten en knö l  eller tagg. De 

fasta kinderna, som hafva sin största höjd omede lbart invid 

dorsalfårorna,  men äfven der äro betyd l igt l ägre än pannan, s lutta 

derifrån med stark och jemn kul l righet ända till hufvudets k ant

fåra. Nära pannans främre hörn bär hvardera kinden en aflång 

knö l .  Som en fortsättni n g  af denna  synes på ex. utan skal en 

l ineär upphöjning, som sträcker sig i riktning mot hufvudets 

hörn, men småningo m  blir otydlig och försvinner . Denna utsänder 

i sin ord n ing, isynnerhet åt yttre sidan, fina upphöj ningar, som 

förgrena  s ig o c h  anastomosera, e n  ornamentering, som erinrar 

om den hos C. Sulzeri. Framtill begränsas medelskölden af en 

u pp h öj d  kant, h vars bredd är störst i m i  d ten ; denna kant fort

sätter ej än da t i l l  hörnen, utan afskäres , ungefär i j em nbredd 

med pannans främre rand, af facialsuturen. D e  rörliga kinderna 

hafva ej observerats, och beskaffenheten af  den upphöjda  kantens 

fortsättn i ng ä .  dem är derför obekant .  Vid suturen synas inga 

spår af palpebral lober, och arten har såled es säkerl igen saknat 

ögon,  såvida  man ej , såsom BARRANDE är benägen att göra i 
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fråga o m  C. Sulzeri, har att antaga, det knölarne nära pannan 

burit enkla ögon . 

Af thorax hafva, om man undantager ett hoprul ladt ex. ,  

som ä r  så otyd ligt att lederna e j  kunna räknas, endast fragment 

erhållits, och l e dernas antal kan derför ej bestämma�. Rach is 

är starkt konvex, s m a l are än sidoloberna. De senare äro i inre 

delen n ästan horizontala, dock l utande något inät, i . den yttre 

delen starkt n edböjda. Pleurre bä ra en bred och djup fara, 

som sträcker sig n ästa n till den rundade spetsen .  

Pyg id iet är mycket  l itet ,  k ort och bredt, med den främre 

konturen starkare böj d  än den bakre. Rachis, som upptager 

s törre de len  af längden och en tredjedel a.f bredden, består af  3 

eller 4 leder. På sido l oberna , som äro st arkt kul lriga, kan man  
urskilja  en  e l ler t vå  ribbor. 

Skalets ornamen tering utgöres ö fver hel a  kroppen af en  tät 

och fin granu lering, l i k formig och utan in strödda gröfre gryn .  Då 
skalet saknas, ser ni a n  vid temligen stark förstoring ytterl igt 

fina och täta intryckta p unkter och de 1jem te stundom,  isynnerhet 

på  pannan, en  mer e l l er m i nd re tyd l ig gran uler ing . Utom denna 

ornamentering visa, på exemplar utan ska l ,  kindern a de ofvan 

beskri fn a  upphöjningarna. 

SJÖGREN anser denn a art i dentisk med ANGELINs Conoco-
1·yphe Dalmani (Pa l. Scand . ,  t. XXXIII, f. 1 6), ehuru figuren 

af den senare, såsom han sj e lf  anmärker, ej öfverensstämmer 

m ed de af hon om på Öland funna exemp laren .  De äro dock med 

säkerhet mycket väl s k i ljda .  Adjunkten LUNDGREN har med 

vanlig välvilj a  ställt ti l l mitt förfogande ett hufvud, som utan 

tvi fvel varit originalet ti l l  ANGELINs figur af C. Sulzeri, och 

detta visar, att figuren i Pal.  Scand . är ga nsk a trogen, ehuru 

illa utförd . Sanuna exemplar har efter all sannolikhet varit 

original ti l l  DALMANS Asaplws ? Sulzeri (Vet. A kad . Han d l. 

1826, p. 260 , t. V I, f. 2), med hvi lke n ANGELIN identifierar 

C. Dalmani. Enligt DALMAN ska l l  Asaphus Sulzeri vara funnen 

af Professor NILSSON på södra Öland. ANGELIN uppgifver der-
l.Anna1'sson. 2 
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em ot, att C. Dalmani förekommer "in stratis regionis B )  Scanil.€ ." 

Det ofvan nämda af Adj . LUNDGREN meddelade exempl aret, s o m  

n u  t i l lhör Lunds universitets geologiska museum, h a r  u rsprung

ligen ti l lh ört Professor NILSSONS samlingar, men saknar  uppgift 

om l okal . Jemte detsam m a  sändes emellertid två a ftryck i a lun

skiffer, som träffats vid An drarum i l agren med Parado.'cides 

Tessini, och m a n  får härigenom upplysning om artens  ålder.  C. 

Dalmani skiljer sig från O. ema1·ginata blan d annat derigen o m  

att hufvndets kant ä r  m era vidgad i midten,  d e r  d e n ,  såsom 

DALMAN uttryck er sig, och såsom äfven båd e hans och ANGE

LINs figurer visa., "bi l d ar en bak åt vän d vinkel", samt geno m  

suturens förlopp o c h  orna m enteringPn.  Suturen synes n äm l igen 

hos C. Dalmani hafva gått i sjP ifva kanten,  och ornam e n teringen 

utgöres af en  fin granulering med strödda gröfre gryn. I dessa 

afseenden n ärmar den sig m era til l  den b öh m i ska C. Snlzeri. 

C. Dalmani synes äfven stå mycket  n ära eller m öj ligen vara 

identisk med C. b14o Bicks (Quart. Journ . Geol .  Soc . ,  vol .  XXV, 

1 869, p, 52, t. II, fig. 8), för sl\ vidt m an kan döma af den 

mycket oti l l fredsstäl lande figu ren af  den senare. C. bnjo upp

gifves hafva ögon, men de sägas vara "smal l  and sca rcely visibl e, 

placed very far from the glab e l la." 

Från de böh miska och all a öfriga utlän dska arter, som blifvit 

på ett i någon m ån t i l l fredsstä l lande  sätt beskrifn a, skilj er sig 

C. ernarginata så väl ,  att det är on ödigt att påp e k a ol i khetern a.  

Den m est utmärk a n d e  karakteren torde vara suturens förl opp, 

som icke hos n ågon beskrifven art synes vara ful lt  det samm a. 

I hufvudets yttre del  l öper den icke  i sjelfva kan t e n ,  m e n  dock 

p å  ett mycket stort afstånd från pan n a n .  C. ernarginata afviker 

således n ågot från de  typiska arterna af slägtet Conocoryplw i 

inskr. bem. ,  m e n  kan ännu mindre förenas med n ågot af de öf

riga sl ägten eller underslägten,  i hvilka det gam l a  sl ägtet Cono
cephalus ( = Conocoryphe i vidstr. bem.)  blifvit del adt. 
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Selenopleura cristata n. sp.  

Taft. 2,  fig .  5-6. 

Caput subti liter granulatum. Frons genis fixis latior, sulcis 

lateral ibus binis. Oculi p arv i ,  circ. quartam partem longit udinis 

capitis occupantes. Rachis thoracis serie aculeorum armata. 

Occurrit ad Borgholm (SIDEN). 

Enligt ANGELIN skola h o s  det af honom uppställda slägtet 

Selenopleura hufvudets hörn ej sluta med horn e l ler taggar, och 

detta torde få anses för den vigtigaste karakter, geno m  hvi lken 

Selenopleura skiljes  från de öfriga grupper som sammanförts i 

Conocephalus, e l l er  Conocoryphe i vidsträcktaste bemärkelse . Hos 

den ifrågavarande öländska arten äro hufvudets hörn afrund ade, 

och j ag har derför ansett mig böra hänföra den ti l l  slägtet 

Selenopleura. 

Det material jag haft att tillgå utgöres af åtskilliga hufvud

sköldar, några med t i l lhörande större och mindre de lar af thorax. 

De största hufvudena hafva en längd af 13 m m . ,  hvilke t torde m ot

s vara en längd aJ omkrin g 35 m m . hos hela djuret. Pannan upptager 

o m k ring  % af medelsköldens bredd. Hon afsm alnar jemnt framåt, 

och längden är lika 1ned el ler högst obetydligt större än bredden . 

Dorsalfårorn a äro af m edelmåttigt djup och nå ända til l  hufvudets 

k antfåra, en karakter hvarigenom denna art skiljer sig från de 

typiska arterna af slägtet Selenopleura. På hvard era sidan har 

pannan t vå temligen grunda fåror, och någon gång ser man en 

svag antydning  till en tredje .  Nack ringen bär på  midten en 

liten k nöl .  De fasta kinderna äro b etydligt lägre än p annan. 
Ögonen äro små, upptagande blott omkring en tj erdedel af huf

vudets längd. Deras afstånd från pannan är betydligt mindre 

än pannans bredd midt emellan ögonen och n ågot mindre än 

deras afstånd från hufvudets kant .  Ögonlist ("filet ocu laire") 

saknas. Suturen bildar både framom och bakom ögat en  båge 

hvars konvexa sida är vänd utåt. Den bakre grenen u t mynnar 

något i n nan för  hufvudets afrundade hörn. 

Thorak alsegm entens antal är obekant. Rachis' bredd är 

ungefär l ika  med sido l obernas. Längs midten bär den en rad af 
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taggar, såsom man finner af ett, för öfrigt ofullständigt och otyd ligt, 

exemplar med b ibehållet skal . Pleurre hafva afrundade spetsar. 

Skalets ornamentering, som i a l lmänhet är otydlig , utgöres 

af en fin granulering. 

Bland de i Pal. Scandinavica  beskrifn a artema skulle Selena

pleum bmchymetapa snarast kunna jemföras med denna. Den förra 

är vida mer konvex, kinderna äro bredare 1 ) , pannan relativt kor

tare o. s. v. Bland utländska arter känner jag ingen som kan 

förvexlas med denna. Några an a logier visar Canacephalites Ernrn
richi BARR.,  men den sk i lj er s ig lätt bland annat genom sin a  

stora ögon och genom de rörliga k i u dernas form , h vilken gör att 

den ej kan räknas t i l l  Selenopleura. 

Agnastus fallax LINRS. 

Tall. 2, fig, 7 .  

Agnastus fallax Linrs. , Vesterg. Cambr. o .  Si lur. Aflagr.,  p. 8 1 ,  
fig . 54, 55. 

Då j ag förut utförligt beskrifvit denna  art, sådan den före

k ommer i V estergötlan d, och då de öländska exemplaren i allt 

väsentligt stämma  med de vestgötska, anser jag det öfverfiödigt 

att nu lemna en beskrifn ing. E mellertid har j ag låt it afbilda ett 

exemplar. SJÖGRENS samling innehåller af denna art ett ganska 

rikt material från Borgholm. 

Agnastus gibbus LIN RS. , var. 
'fafl. 2, fig. 8. 

Agnastus gibbus Lim·s . ,  Vesterg. Cambr. o.  Silur. Afiagr.,  p. 81 , 
fig. 52, 53. 

Af  denna art innehåller SJÖGRENS samling blott ett enda 

pygidium från Borgholm , l iknande dem som träffats i Vestergöt

land, utom deri att sidoloberna bakom spetsen af rach is stöta 

tillsammans utan att  vara skilda af någon fåra. Till  formen 

1 )  Detta visar sig ej  af figuren i Paheontologia Scaudi uavica, hos h vilken de 

fasta kinderna äro allt för smal a. 
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erinrar det  äfven m ycket om A.  punctuosus, som vid Andrarum 

förekommer til lsammans med Paradoxides Davidis, men v isar 

intet spår af granulering. 

Agnastus regius SJÖGR. 
Tafl. 2, fig. 9, 10. 

Agnastus regius SJÖGR. Geol. Fören. Förhand!. Bd. I, 1872. 
p. 76, t. 5, fig. 6. 

Står, såsom SJÖGREN anmärkt, m ycket nära den böhmiska 

A. rex BARR. Pannan består af två leder , skilda genom en 

skarp fåra. Den bakre är nästan qvadratisk , dock i al lmänhet 

n ågot afsmalnande framåt. Den främre leden är semielliptisk. 

K inderna afsmalna framåt starkt, så att de blott bilda en smal 

rand o mkring pannans främre led .  De omgifvas af en bred ned

tryckt kant. 
Pygidiet är he l bräddadt. Rachis upptager inemot hälften af 

bredden och omkring två tredjedelar af längden .  Den delas i 

tre leder genom två tem ligen otydliga fåror, som ej fortsätta 

öfver  m id t en . Den tredje l eden bär i sin främre del en liten 

knö l .  På sidaloberna märkes närmast rachis ett starkt sluttande , 

s u btriangu l ärt fält , som är ti l l spetsadi bakåt och ;;Intar ungefär i 

j emn bredd med den sista rachis ledens midt. Den öfriga delen af 

sidaloberna sluttar mera l indrigt och nästan l ikformigt utåt. En 

mycket s vag bågformig upphöjning, som endast med  svåtighet 

urskiljes , omgifver spetsen af rachis. Skalet , som blott på ett 

af de t i l lgängliga exemplaren är i behåll, visar på deu na upp

höjn ing fina intryckta punkter, under det att ingen ornamentering 

kunnat upptäckas på dess öfriga delar. 
Förekommer vid St . Frö och Borgholm . 

Det är i synnerhet geno m hufvudets bildning som d e n n a  art 

ntirm ar sig til l A. 1'ea:. Icke fullt så stor är l ikheten mellan de 

båda arternas pygidier. Den största o l ikheten synes vara att 

den mera upphöjda och starkt sluttande delen af sidoloberna hos 

A. regins är afbruten ,  under d e t  att den hos A .  1·e:v utan af

brott sträcker s ig rundt omkring racb is . Pygidiets kant är hos 
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A. re,qius mera jemnt sluttande och utan fåra ;  och på dess rachis 

knnna blott två transversala fåror urskiljas, endast sällan med 

en svag antydning till eu tredje .  Utmärkande för A. regius är 

äfven den bågformiga upphöjningen, som omgifver spetsen af 

rachis och hvilken ej är att l ikna vid den smala rand som hos 

A. re:c omgifver samma  spets. 

Ryalithus teretiusculus n .  sp. 
Tall. 2, fig. 11. 

Latera minora i nter se et cum latere majore subconfluentia. 

Testa lineis transversis elevatis tenuissimis dista.utibus ornata. 

Angulus apicalis circ. 7°. 

Occurrit ad Stora Frö . 

Ehuru denna art förekommer ganska ymnigt vid Stora Frö, 

är det mycket svårt att erhål la ett tillfredsstäl lande material, 

ty det lyckas sällan att lösgöi·a ur stenen äfvea ett mindre frag

ment. Skalet är rakt, afsmalnande långsamt, så att den vinkel 

som den stora sidans kant e r  göra mot hvarandra är b lott om

kring 7 o .  De små sidorna ö fvergå i h varandra, så att de til l

sammans bi lda en jemn båge. Åfven deras kanter mot den 

stora sidan äro afrnndade, och genomskärningen således nästan 

cirkelrund, b lott m ed en sida något plattad. Ytan är ornerad 

med transversa la upphöjda linier, flera gånger smalare än mellan-

rummen. 

De  största fragment som träffats hafva en  diameter af om

k ring 6 mm. 

Genom sin form och sku lptur  är denna  art lätt att ski lj a  

från al l a  beskrifn a  arter. 

A c1•otltele gramdata LINRS. 

Tall. 2, fig. 12. 

Acrothele granulata Linrs. On the Brachiopoda of the Para

doxides Beds of Sweden. Bihang till K. Vet Akad. Hand!.  

Bd. 3, N:o 1 2, 1 876, p .  24, t. IV. fig. 5 1 , 52. 
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Då jag i Bihanget til l K. Vetenskaps- Akademiens Handlin gar 

beskref den n a  art, hade jag blott att til lgå n ågra få ventraJskal 

från Jemtland och ett tvi fvel aktigt dorsalskal  från Ö l a n d .  Nu 
l igga fra m för mig åtski lliga exem plar från Borgholm och St. Frö, 

och j ag vill derfö r  lemna en  ny besk rifning grundad på dessa 

ex. ,  som visat en och an n an l iten skiljaktighet, men i det hela 

så n ära öfveren sstämm a med de typisk a jemtlän dska, att intet 

tvifvel om identiteten kan ega ru m .  

Ventralskalet är n åstan platt, endast n ärm ast umbo tern

I igen tvärt upphöjd t. U m b o  år m ycket excent risk, bel ägen helt  

n ära. skalets bakre k ant, ski ljd från den  gen o m  ett l itet  trian gu

l ärt  fält, som ti l l  s k u lpturen afviker från skalets öfriga del  och 

kan  betraktas �> O m  ett s lags falsk area.  Omedelbart bakom timbo 

är en liten aflång öppning.  S k alets k arakteristi s k a  skulptur ut

göres af en fin granulerin g, som d o ck a l ltid är afbruten å den 

falska arean , å hvi lken endast ses n ågra transversala ryn k or. 

Närm ast kan t e n  ersättes gran u l eringen, äfven i skalets främre 

del ,  vanligen af en koncentri .�k striering,  och n ågon gång,  så som 

hos det afbi ldade exem p l aret, k an till och med den kon centrisk a  

strieringen upptaga större d e l e n  af skalet.  Detta syn es d ock 

var:t ett undantag. 

Af d orsalskalet finnas blott fra g m e nt, hufv udsak l igen inre 

afgjutningar. De visa eme l lertid ,  att det varit m era konvext än 

ventraJ skalet hos denna art och än dorsalskalet hos A. coriacea . 

Höjden  är störst n ära midten, från hvi l k e n  skalet sluttar temligen 

jemnt åt alla sidor. Från b akre kanten ti l l  midten går å inre 

afgjutningar en väl utprä gl ad fördj upning. För öfrigt kunna inga 

d etalj er af byggn aden urskilj as. 

Lingula sp. 

Ett enda ofullständ igt ex. af omkr. 1 O m i l l im eters längd från 

St. Frö.  Synes tillhöra en ny art. 

Acrotreta socialis v. Seeb. 

Acrot1·eta. socialis Seeb. ,  Zeitschr.  der  Deutsch . Geol. Ges. ,  X VII, 
1865, p.  341 ,  t. VIll a ,  fig. l-4. 
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Acrotreta socialis L i n r8.,  Brach . of the Parad .  Beds, p. 1 6, t. III, 
fig. 32-35. 
Af denna art har j ag förut beskrifv i t  exemplar från Ölan d ,  

insam lade af D:r J. A.  WALLIN, och  jag har n u  ingentin g att 

ti l l ägga til l denna beskrifnin g. I H err S.TÖGRENS ;;:am l in g fi n n e s  
blott e t t  ventraJskal från S t .  Frö. 

Fö1·klm•ing af ta.florn a.  

Taft. 1. 

Fig. 1-6.  Paradareides ölandicus Sjögr. l. Hufvud och del af 
thorax, utan skal (original till SJÖGRENS fig. 1). 2 .  
Fragment a f  hufvud .  3. Pannan a f  samrna e x . ,  för
storad .  4. Pleura. 5. Pygidiurn med  två thorakalseg
ment. 

n 7-9, 10 ? Paradoxides Sjögreni, n .  7-8. Fragment af 
hufvud . 9 .  Pygidium. 10. Hufvudets .rnedelsköld af 
ett yngre exemplar (af samrna art ?) . 

» 11. Paradoxides aculeatus, n .  Hufvudets medelsköl d .  
» 1 2. Pamdoxides sp . indet. Pygid inm.  

Taft. 2. 

l<'ig. l .  Ellipsocephalus polytamus n .  
2-4. Conocoryplz e  emarginata. 2 a ,  b. Hufvudets m edelsköld, 

utan skal. 3. Delar af hufvud, thorax och pygidium. 4. 
Pygidium. 

» 5, 6 . Selenopleura cristata u. 5 a, b. Hufvud. 6. Hufvudets 
rnedelsköld . 

n 7. Agnastus fallax Linrs. 
» 8 .  Agnastus gibbus Lim·s . ,  v a r .  Pygidiurn . 
» 9, 10. Agnastus regius Sjögr .  9. H ufvud.  10.  Pygidium . 
» 1 1 . Hyolithus teretiusculus n .  m ed tvärgenom skärning och 

del af skalet förstorad. 
n 1 2 .  Aerothe le grannlata Linrs. V entralskal. 
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