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Förord. 

Redau våren .1895 inlemnade nuvarande doktorn CARL O .  BEGERBERG ti l l  

Lunds Universitets Filosofiska Fakultet manuskriptet t i l l  en a f  honom för filosofisk 

l icentiatexamen författad afhanclling med ti tel » Studier öfver Ceratopygeledet i Sverige. 

I. A fiagringame vid Fågel�ång». Denna lemnade, j emte allmän beskrifning af cera

topygeafdelningeu vid Fogelsång, en redogörelse för dithörande lagers fauna, hvilken 

riktades med åtskilliga för fyndorten och delvis äfven för vetenskapen nya arter 

(eller varieteter) . Vederbörliga il lustrationer af de helt nya formerna hade emeller

tid ej kunnat lemnas. En god del  af de vid Fogelsäng anträffade fossilen lämpade 

sig nämligen,  fragmentariska som de voro, ej rätt väl för afbildning, och detta förde 

med sig att l icentiatafhand lingen ej, såsom annars vanl igen är fallet, också blef 

använd till doktorsspecimen. Och sedermera hindrades D:r BEGERBERG af andra 

sysselsättningar att egna ytterligare tid åt afhandlingen ifråga . 

År 1900 öfvergingo genom köp D:r SEGERBERGS Fogelsångssamlingar jemte allt 

hans, hufvudsakligen från Ottenby hopbragta, jemförelsematerial i Lunds Geologisk

Mineralogiska Institutions ego, och på så sätt blef jag, i egenskap af Institutionens 

föreståndare, mera direkt intresserad i slutförandet af D:r BEGERBERGs arbete. Villigt 

åtog jag mig derför, på D:r SEGERBERGS förslag, det sista öfverarbetandet af allt 
m aterialet samt illustrerandet och publicerandet af hans afhandling. 

Manuskriptet, som stäides till mitt förfogande, kunde af flera skäl ej direkt an

vändas. Vid utsökande af fossil för afbildning, befans det nödvändigt att i gan

ska stor utsträckning taga sin tillflykt till de från Ottenby härrörande samlingarne .  

Och vidare kunde e j  undgås att i arbetet taga hänsyn till vetenskapens utveckling 

under den långa tid manuskriptet varit lagdt till sides. Sjelfva omfånget af be

greppet »Ceratopygeled » eller »ceratopygeregion» hade ju också i viss mån ändrats. 

Det syntes derföre lämpligt, då arbetets ram i alla hätidelser måste vidgas, 

att deri samla ej blott våra egna iakttagelser utan äfven de upplysningar, som af 

litteraturen stått att vinna angående den svenska ceratopygeregionen i dess helhet . 

.Enär äldre författares fossilafbildningar ofta nog äro föga upplysande och derti l l  före

komma sprielda i mänga olika arbeten, hafva vi, i afsigt att åvägabringa en mera 

trogen och samlad bild af regionens svenska fauna, för flertalet af dess former, så 



ofta det varit oss möjligt, lenmat nya originalafbildningar eller åtminstone kopior 
af fullgoda figurer från senare tid. En öfverblick af de till grund för ceratopyge
regionens systematik liggande data ha vi sökt lemna genom en kronologisk litteru
turöfversigt och dertill fogade egna anmärkningar. 

I fråga om den ceratopygeregionens lägre afdelning tillhöriga bryograptuszonen 
ha vigtiga upplysningar benäget lenmats af Assistent A. H. W ESTERG,\.RD. 

Såväl vid fossilinsamlingen som vid beskrifningens utarbetande togs till en 
början öfvervägande hänsyn till trilobitfaunan . Bmchiopoderna beaktades föga. 
Under sådana förhållanden var det oss till stor fördel, att Mr C. D. W ALCOTT, 

Chef för U. S. Geol. Survey, hvilken för sin under arbete varande stora monografi 
öfver kambro-silurens brachiopoder förskaffat sig en rikhaltig samling dylika äfvcn 
från våra landamären och som öfver dessa publicerat en del förelöpande, ej af 
figurer beledsagade, meddelanden, nu godhetsfullt öfversändt och tillåtit oss att re
producera en tafta, å hvilken figurer af en del på svenskt material uppstälda, cera
topygeregionen tillhöriga, arter sammanförts, oc!J vilja vi derför till honom härmed 
frambära vår tacksamhet. 

Joh. Chr. Moberg. 
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1. Kronologisk, kritisk historik. 

Såsom redan i förordet nämnts, afsåg föreliggande afhandling ursprunglige n 

enelast att lem n a redogörelse för Fogelsäng straktens ceratopygelager . Under ar· 

betets fortgång visade det sig emellertid omöjligt att vidhålla en dylik begrän sning. 

1 större eller mindre grad måste hänsyn tagas äfven till öfriga fyndorter, särskildt 

de skandinaviska. Och då vidare vårt lands geologiska litteratur ej eger någon 

samlad framställning rörande ceratopygeregionen i dess helhet, har det äfven varit 

nödvän digt att förutskicka en öfversigt aE de många äldre arbeten, som lenmat bidrag 

till kännedom om ämnet ifråga. 

Efter det att CoRDA 1847 för Olenus for.fieula SARs uppställt det nya slägtn am-

1854 net Ceratopyge, möta vi detsamma 1854 hos ANGBLIN använd t vid benämningen 

af hans afdelnin g BO 1), som ock kallas » regio Ceratopygarurn». På sidorn a IV 
och V i företalet till sin Palreontologia Scandinavica lemnar ANGELIN en karakteristik 

af nämnda region , hvilken han då kände från Oslo i Norge och Hunneberg i Ve

stergötland . Bland karakteristi ska fossil anföras utom Ceratopyge Jorficula äfven 

Euloma sp. med flera andra först af ANGELIN i smnma arbete beskrifna trilobiter. 

Angående dessa itr följ an de att märka. Pliomera Mathesii ANa., som angifves bär

röra från regio BO? vid Cadsfors, har af LINNARssoN (1869: l) visats tillhöra or

thocerkalken . A andra sidan är Cyrtmnetopus foveolatus ANa. att räkna till regio 

BO, ty ANGELINs uppgift, att denna vid Munkesten å Hunneberg anträffade art 

skulle tillhöra regio D, beror tydligen endast på en misskrifning, nägot som för öfrigt 

r.edan (1869: l) framhölls af LINNARssoN. Efter hvad vi i det följ ande skola visa, 

är äfven Cyrtometopus spec1:osus DALM., som anföres från regio C? »Oelandim», att 

räkna till ceratopygekalkens fauna . Och slutl igen torde väl, enligt JhöoGERS 1882 

lemnade utredning, ANGEJ,INS CentJ·opll"uJ·a sermta S. et B. samt Centl'opleUJ·a an· 
.r;ustieanifa ANa. ej yara att räkna som två skilda arter. 

1) I texten till Palruontologia Scandinavica ofta betecknad B-C. 
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Förteckningen på J e  af A N G E L I N  1854 beskrifua trilobitema frän regio Ceru
topygarum får sålunda, om vi derjemte taga hänsyn till senare ändringar i nomen· 
klaturen, följande utseende : 

Euloma orna tum ANG. 

Harpides 1·ugosus SARs et BoiwK .  (c) 1) 
Dicellocephalina (Centropleunt ?) dicrceura ANG . (p) 

Apa tocephalus (Centropleura) serratus S. et B. (p) 

Or·ometopus (Holometopus ?) elatifrons A NG. (c) 

A 11zpyx (Lonchodomas) domatus ANG.  

Oy1·tometopus foveolatus ANG. (c )  

specias us DAhMA N .  (c) 

» (Pliomera) primi,qenus ANG. (p) 
'l'il lfogas den af ANGELIN blott omnämnde  Oemtopyge forficula SARs,  uppgår 

sålunda hela an talet af de af ANGELIN anförda, för ceratopygeregionen karakteristiska 
tri lobiterna till 10 olika arter 2) , af hvilka dock tvenne, Apatocephalus serndu s  och 
C:IJrlomelopus p1·imigenus då endast anträffats i Norge. - Att äfvcn brachiopoder 
förekomma i samm a region omnämnes. 

1856 u ttalnr  sig BARRA N DE (s. 7 )  för cg uivalens mel lan ceratopygekalk och 1SGH  

orlhocerkalk. De skäl ,  som framd ragas, grunda  s ig  väsen tligen på den, efter h vafl 
noggrannare u ndersökningar sedormera visat, fel akti ga åsi gten att ceratopygekalk 
skulle saknas å Kinnekulle. 

1868 omtalar LINN AI�ssoN, att han på Kinnekulle (i grannskapet af Hellekis 1868 

och vid Brattfors) anträffat en blågrå eller gröngrå kalksten med för regio Corato · 
pygarum utmlirkande tri lobiter. Jemte dessa fans äfven en Ot"this . 

Vigtiga bidrag ti l l  kännedomen om Sveriges cerutopygekalk lenmade LIN N A l�S · 18ö9 

soN 1869 i sil  t arbete i » Om V estergötlands Cumbrisku och Siluriska aftagriugar» .  
Gränsen mellan undersilur och kambrium förlägges här närmust under ceratopy
gekalken , som sjelf paralleliseras med Englands Tremadoc. Dock angifves, att ett 
visst samband mellan olenidskifferns och ceratopygekalkens fauna förefinnes genom 
det för båda gemensamma slägtet Agnastus samt genom ceratopygekalkens Triar

thrus, som står slägtet Olenus nfira . Ceratopygekalkens fauna ökas med flera nya 
arter, nämligen : Agn aslus Sidenbladhi LINRS. ,  T1·iarthrus Angelini LI N RS . (c) , 

Niobe ins1'gnis LIN R S .  (p) ,  och Ni obe obsoleta LINRS (p) .  Såsom zonen tillhöriga a n _  

föras också Megalaspis planilimbatce ANG. aff. samt Symphysurus an,qusta tus SARs et 
BoECK (den sistnämnde dock beskl·ifven såsom ny art under namn af S. socialis LINRS.) . 
Äfven de förut blott från Norges ceratopygekalk kända tri lobiterna, Apa toceph alus 

1) De efter artnamnen inom parentes stående bokstiifverna c och p beteck na den förra att 

endast h nfvudet, den senare att endast pygi diet var kändt. 
2) I detta antal äro då ej m edräknade fem trilobiter, s o m ,  beskrifna eller omnämnda redan 

af ANa �:LJN, då endast kunde anföras från hans regio Asaphor n m, men som sederm e ra äfven 

anträffats i regio Ceratopygarn m ,  näml igen Megalaspis planilimbata A N a . ,  M. stenorhachis ANa . ,  

Niobe lwviceps DAL�r. ,  Syi!IJ!hysunts b1·eviceps ANa.  o c h  Nileus (Wmadillo DALM. 
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ser ratns och Oyrtometopus p1·imigcnus, anföras nu från svenslut fyndorter. A f  
båda arterna beskrefvos här för förstu gång b ufvudsköldarnc, hvarvid dock är att 

märka, att deu till Apatocephalus serra tus hörande antogs vara en särsk ild art och gafs 

namnet Remopleurides dubius LIN RS . Inalles voro sålunda 1 6  olika tri lobiter kände 

från Sveriges ceratopygekalk 1) . Af öfriga fossil nämnas endast brachiopodcr och 

deribland särskildt Lingula sp. 

I flere följande arbeten (1872 , 1874, 1875: l och 2, 1876 och 1879) lemnar LINNARs

soN bidrag till kännedomen om ceratopygekalkens utbredning inom vårt land. 
1872 1872 omtalar han en grå kalks ten från Tossåsen i Jemtland förekommande 

i sådant stratigrafiskt läge , att den får antagas motsvara Norges och Vestergötlands 

ceratopygekalk .  Och samtidigt omnämnes, hurusom på två andra stäl len i Jemt 

land (vid Mjäla och v i d  Iffelnäs) anträffats vexlande band af  skiffer och kalksten , 

å sistnämnda stället öfverlagrade af orthocerkalk, hvilka » m åhända t i l l sa m m an mot

svara Ceratopygekalken och den undre Graptolitskiffern » .  Vid Iffelnäs funnos 

dessa lager en Symphysztrus (angustatus ? )  och en Phyllograptus. 

1873 1873 omnämner LINNARssoN faunan vid Hof i Bayern. » Conocephalites wno -

tafus, extremus och discrepans, som BARRANDE jam för mod A NG E L I N s  Selcn opleura ,  

sku l l e  jug sålunda snarare vi lja hänföra t i l l ÄNGELINs Nioue, e t t  s lägtc, sorn lmrnk

teriscrar den andra faunm1 , och särskild t dess första fasen . -- Härmed är första 

s teget taget ti l l  den sedermera af  BRÖGGER m .  fl. gjorda parallol iseri ngeu nf lagron 

vid Hof med vår ceratopygeka lk .  

l fl7 .J 1874 anför LINN ARssoN till ceratopygekalken hörande bildningar från Lapp· 

land .  Vid Granhöjden ( Wilhelm ina socken i Vesterbottens la pp m ark) hade SIDBN

BI.ADH anträffat block af en mörkgrå kalksten , antagl igen härstammande från un

derliggande fast k lyft, i h vilka LrNN ARSSON kunde påvisa flere för cemtopygokal

ken karakteri stiska trilobi ter. Och j emte dessa anträffades äfven en Orthoaeras sp. ,  

hvars skulptur syntes >> något erinra om O .  tro chleare Hrs . » ; trol igen är detta sam

ma art som den,  hvilkcn sedermera (1882) af  BRÖGGER beskri fvits under namn a f  

O. a.ttavus. 

187ö 1875 anser sig LINNARssoN kunna påvisa ceratopygekalk ä[ven i Skåne (1875: 1 ) . 

Strax S om Jerrestads kvarn å åns vesh·a 2) sida hvila på » dictyonemaskiffern » vex

lande band af en lj usare sk i ffer och af  on grå delvis glaukonitförande kalk .  Enär 

bestämbara fossi l ej anträffades, grundar sig uttalandet om dessa b ildningars ek vi 
valens med cemtopygekalken u teslutande på stratigt·afiska och petrog rafiska skäl . 

» So.mma år omtalar LINNARssoN (1875 : 2) en på alunskiffer eller orsten direkt 

hvi lande  glaukon itkalk ,  anträffad flerestädes i Nerike (Latorp, Lunna ,  Hällobråton 

och Vrana), hv i lken petrografiskt såväl som stratigrafiskt synes honom fullt öfver

ensstämma med glaukon i tkalken på Falbygden i Vostergötland . Den sak nade ka

rakteristiska fossil .  Men från den ntinnast ofvan l iggande gröngrå el ler blågrå 

1) Samtidigt härmed publicerade LIN NARsSON (1 8 6 9 : 2) i en mindre uppsats lati nska diagno 

ser till samtliga i hufvudarbete t beskrifna nya arter. 
') .J fr Ti'mNQUJST 1 875.  
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kalkstenen an föras j e  m t e  Orthis parva PA NDER följande trilobiter : Megalaspis plan i- (1875) 
limbata ANa . ,  Symphysurus angustatus SARS & BoECK, S. breviceps ANG. och Harpes 

excavafus LINRS .  (som beskrifves och afbildas) , således arter, hvilka d elvis åtminstone 

hörn hem ma i andra tmkters ceratopygeregion. Äfven det sistnämnda lagret sä-

ges ha motsvari ghet inom Falbygden. 

Samma år omtalar TöRNQu rsT (1875), hurusom vid Jerrestad alunskiffern nära 

kvarnen öfverlagras »å åns venstra sida »  af en grönblå glaukonitförande kalk, »hvil

ken LINNA RSSON anser motsvara Ceratopygekalken i V estergötland » .  Denna torde, så

som ock TöRNQUTST förmenar, vara den förut af LINNARssoN omnämnda lokalen .  LIN

N A Rs soN s uppgift om att fyndorten var belägen å åns vestra sida bör sålunda 

rättas t i l l  » ån s venstra sid n » .  - Lokalen har senare tid varit otil lgänglig och ej 

kunnat återfinnas .  

1876 kunde LI NNARssoN omförmäla att en grå,  delvis glaukonitisk ceratopyge - 1 876 

kalk anträffats på Hera ställen å Öland (Algutsrum, Eriksöre, S .  om Resmo och , 

i lösa block , vid Kråketorp) .  Denna kalk ,  som låg inlagrad i glaukonitskiffer, för -

do zonens vanl iga trilobiter. 

1878 ut t alar sig LINNARs s o N  angående den af CAJJLAWAY 1877 från Shinoton 1 87.'> 

hesk ri fna tri lobi tfaunan . CA L L A  w A YS Conocm·yphe m onile ställes nära Euloma, Co

nophrys salapiensis (och Ba ltus pusillus SA Rs) räknas ti l l  Shumardilt or,h Ptatypell is 

anses stå närmre till Niobe än ti l l  A saphus. Sveriges ceratopygekalk säges ungefär 

motsvara Englands U p per 'l'remadoc.  
1879 konstaterucle LIN N A I� s s o N  (1879 : l )  på grnnd af fossi l ,  som v .  ScHl\IA· 1fl79 

J.EN S !i;F. insamlat  vid K lefva på M.össeberg, närvaron af typisk ceratopygekalk äfveu 

i Falbygdens berg. 

1880 omtalur LTNN A RSSON,  hurusom glaukoni Lförande kalk och en lös grönak- lflSO 

tig skiffer ö fverlagra dictyogra p tusskiffern vid Orreholmen i Vestergötland, men ut
talar sig ej om dessa lagers geologiska ålder. 

Samtid igt  beskref G. LINDSTRÖll1 Orthis pcctiniformis, bevarad i en svart skiffer 

möj ligen härrörande från Mossebo å Hunneberg. I förklaringen till den tafia, der 

fossi let a fbilclas,  har detsamma genom något misstag konun it att kal las O .  rudis 

LrNDSTR Ö M .  -- I ett senare arbete (1888) anför LINDS'l'RÖM m·len såsom til lhörig cera

topygekalkens fauna. 

Samma år sliger sig 'l'uLLBERG (1880) hafva, vid ett ovanligt lågt vattenstånd, 

något N om båtplatsen Qvasa (vid Kiviks-Esperöd i Skåne) anträffat ett i Ö-W 
strykande kalkstensband  af mörkgrå färg. I bergnrten, som var rik på svarta korn, 

anträffades ej andrn fossil än » en stor stjert af en Asaphid samt några exemplar 

af en Lingula » ,  men TuLLBERG anser det dock otvifvelaktigt, att här föreligger 

» summa kalk, som Dr LINNA RssoN funnit vid Flagabro och Jerrestacl , och lwi lken 

han betraktar som en eqvivalent till Ceratopygekalkon i Vestergötland »  1) . 

1) Som jug ej kunnat finna n ågot ställe i LINNARssoNs skrifter, på hvilket han sjelf  omta
lar någon ceratopygekalk från Flagabro, är j ag böjd antaga, att TuLT"BERGs yttrande härom kan 

grunda sig på ni'tgot muntl i gt medd elande. Emellertid säger i en senare tid TöRNQUI ST (1875), att 

Lunds Univ :s  Å1·sskrift. N- F.  Bd 2. Afd. 2. 3 
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1882 1 882 bereste Hoi,M och TuLLBERG, hvar för sig , Ölands kambro-silur. Den 

öländska ceratopygekalken och särski ld t de fossi l rika lager deraf , som på en lång 

sträcka vid Ottenby bi lda sje l fva strandklinten och sålunda äro synnerl igen väl ti l l 

gängliga, omnämnes också af båda författarue i de omedelbart derefter publicerade 

reseberättelserna (HoLlii 1882 : 2 och 'l'uLLBERG 1882 : 2) .  Båda framhålla, huru

som nästan alla från annat håll förut kända ceratopygekalken 1 i l lhöriga fossil här 
återfin nas . Bland tri lobi tern a anför TuLLBERG ä f ven Megalaspis stenm·achis ANG.  ?, 

som förut endast omtalats från orthocerkalken . Hvad faunan i öfri gt beträffar ha 
vi  att h är framhålla följande. 'l' ULLBERG anför j e  m te  en  de l  bra0h iopoder : Orthis 

Christianim, Lepta;na n .  sp . ,  Obolus, Lingula, Aerothe/e och Acrot?·eta äfven cyslide· 

fragment .  HoLlir uppgi [ver sig  bland annat ha funnit två Acrof1·eta-arter och en 
Discina ; trol igt är dock att sistnämnda brachiopod i sj elfva verket varit en A c1·o

thele 1) . Båda författame omnämna ,  att ceratopygekalken , hvars färg här variera r 

från rent ljusgrå ( längst i söder) till rödgrå eller brun gridelin längre i norr , i re

gel är inbäddad i glaukonitrika lager (glaukon itsaud , glaukonitskiffer o. s .  v. ) . Men 
i motsats ej blott til l  HoLlii , utan äfven till al l a  andra, som studerat dessa lager , 
särskilj er TuLLBERG den un dre glaukon i tsk iffern såsom en särsk i ld zon , bildam1o 
ett öfvergångs led mol la n kambrium och nn dersi lur . Rörande de öländska corato

pygelagrens utbredning lcm na oss de båda författame ganska str idiga u ppgi fter , 

hvilket dock måhända kan bero på i någon mån olika uppfattn ing  af omfånget för 

begreppet ceratopygekalk eller ceratopygelager öfverhufvud.  Under det att H o r.M,  

på samma gång han i en profi l  från Horn anför grönsand , uppåt öfvergåendc i 

glaukonithaltig kalk , i sin ordning öfverlagrad af röd orthocerkalk,  bestämdt anger, 

att intet spår af ceratopygcka lk fins på norra delen a f  ön, » Såsom framgår a f  pro

filerna från Horn, Brudstad sj öbodar och Älek l i nta » , anför T uLLBERG från en a[ 

honom och N. O. HoLS'I' un dersökt profi l vid norra delen af Horns udde såväl 
» glaukouitskiffer » (0,41i m . ) som ceratopygekalk (0,3 m . ) .  Och i samma riktning som 
TuLLBERG uttalar sig nu senas t F. v .  HuEn;,  som 1904 anför ceratopygekalk från 

profilen vid Älekliuta 2) . 

han ej vid Flagabro kunnat iaktta ga kontakten mellan lerskiffern (undre didymograptusskiffern) 

och al unskiffern (bryograptnsskiffcrn), hvarföre han ej h eller kan uppgifva, h uruvida ceratopyge· 
kalk träffas mel lan dem eller ej . 

Hvad beträffar ceratopygeknlken vid Qvasa, har jng ej sjelf k u n n at återfi nna kalkbandet 

ifråga. Ej hel ler omnämnes det i DE GEERs beskrifning till kartbladet Widtsköfle (1 889). Men stuffer 

af denna bergart, 1878 insaml ade af TULLllERG och Hnnn förvarade å Lu nds Geol.-Min.  Inst., vi>:a 

en mörk, delviA med !'må fosforitkorn i nsprttngd bergart, i hvi lkcn jag kunnat frampreparera py

gidiet till  en l.fegalaspis planilimbata ANG., Obolella cfr sagittalis SAT.TER, O. cfr Salte1·i HoJ.L, Ac1·o· 
tl·eta sp. och 01·this sp. De anträffade fossilen lemna sålunda, frånsed t den nämnda trilobiten, föga 

ledning fi ir bestämmande af l ltgrets ålder. A nmärkning af MoBERG. 

' ) Dels förel i gger niimligen Acrothele äfven blnnd vitra samlingar från Ottenby, dels skulle 

det annars vari t egendomligt, att Disr:ina ej finnes anförd i LINDSTRÖMs förteckning öfver ceratopyge· 

kalkens fo�<sil (1 888). 

') Dit Tnr.LBERU i anförda arbetet (1 882 : 2) \· id  redogörelsen för • understa lagret af ort.hocer· 
kalken • n n ger att detta, t. ex.  v i d  f-iijrlra Miicklehy, i und ersta bandet ii r af gråh vit  fiirg samt vidare 

omtalar, att denna kalk i den lägre på orthocerer fatti ga delen har några tunna band rika på 
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An m ärkningsvärd t ä r  vidare, att TuLLBERG i fråga om » glaukonitsk iffern » om- "(1882) 
talar, att den o fta innehål ler i nlagrin gar af  alun skiffer samt at t deri funnits en 

» Obolus sp . ,  Orthis Christ-iania; KJERUI.l<', en mindre Orthis, Acrothele sp. och Bryo· 

graptus sp. , hv i lken senare Hr v .  ScHMAI.ENslim funnit  i profi len m ellan Borghol m 

c ch Köping samt vid Carlevi » . - Af Herr v .  ScH111A I.E N S E E  har Lunds Geol . -Min . 

Institution erhåll i t  ett ganska god t  materi al  af den grap tolitförande bergarten från 
Köp ings klint .  Den grågröna skiffem har vissa sk ikt el ler flammor och fläckar starkt 

bemängde med glaukoni t, m e n  del v i s  är den e n  ren lersk iffer . · H äri träffas , mesta-
dels i hoptofvade m a ssor, fläckvis den grapto l it , som 'fur.r.BERG kallar Bryograptus 
sp .  Enl igt \VEsTERG1RD,  som i samband m ed sitt arbete öfver bryograptusskiffrarne 
äfven egnat denna form sin up pmärksam het, är den emel lertid att uppföra som en 
slägtet Glonograptus ti l l h örig ny art C l .  (Staurograptus ?) heres W GD m ser. Å en af 

stufferna förekom ma derjemte ej så få exemplar af det egendom l iga fossil, som i 
det följande beskrifves under namn af Hirudopsis Koepingensis 11 . g. et n .  sp. 

Skifferns läge och närvaron af Obolus antyda, enligt 'f u rJJJBERG, » att lagret är 

en equiva lent til l  oboluskonglomeratet i Dalarne» . 
Samma år som 'l'ur.LBERGS och Hor.Ms ofvan nämnda arbeten publicerades, således 

1882, utkom äf ven BRö GGERS stora arbete » Die silurisohen Etagen 2 und 3 » ,  so m är 

af synnerl ig  vigt äfven för kännedom om Skandinaviens ceratopygeregion .  Dennas 

faun a  ökas här med följ ande nyuppstäl lda arter : Bryograptus retrqflexus och B. ramosus, 

Discina ? ceratopygarum, Bellerophon? norvegicus , Orthoceras a ttavus , Beyrichia nana, 

Nileus limbatus, Symphysurt�s incipiens, PaTabolinella limitis och P. rugosa. Dessuto rn 
anföras såsom regionen tillhöriga Obolella sa,qittalis SALTER var. , Shumardia ( Conophrys) 

pusilla SARs och Acerocare norvegicum MoBERG et MöLLER (felaktigt identifierad 
med Cyclogn athus micropygus LINRs . ) 1) . Samman lagdt anföras från denna region 36 

fu l lt bestämda arter . I fråga om nomenklaturen är att märka, att LI NNARssoNs 

Symphysurus sncialis visas  vara identisk med S. an,qustalus S .  & B .  sam t att Dicello 

cephalus rmgusticauda ANG.  sp.  anföres såsom subspecies till D. serratus och säges 
knappt kunna betraktas som en derifrån skild art. 

Af största intresse äro äfven de stratigrafiska data, som här lemnas. 
Gränsen m el lan un dersilur och kambrium förlägges närmast ofvan d ictyograptus 

skiffern, som sj el f räk n as till etage 2, olenusetage n .  Den der ofvan följande asaphus
etagen ,  etage 3, fördelas i tre afdelningar, af hvilka den äldsta, 3 a, temligen m ot

svarar hvad man hos oss kallat ceratopygeregionen. Denna afdelning 3 a fördelas 

fossi l , sådana som i1tfegalaspis lirnbata, Jf. excava to-zonata, Cemtopyge j01jicula, Niobe lr:eviceps, Nileus 

A1·madillo var. depressus SARs och Symphysurus angnstatus m. fl., har man säkerligen skäl att 

misstänka, att äfven TULLBERG in galu nda alltid lyckats hålla ceratopygeregionens och orthocer
knlkens lager ful lt i sär. 

1) Såsom representanter för dj nrklnsser, hvilka dittills ej voro kände från denna region , 
äro i fossilförteckningen särski ldt att beakta den nämnda gasteropoden , cephalopoden och ostra 
kod e n .  LINNARssoN l t atle visserl igen, som ntimn<lt, n�rlan 1 874 o m talat en Orthocems från 
Sveriges cerntopygekalk ,  men 1lenna uppgift tyckeR sederment haf\'!1 helt förhiRetts . Åtmi nstone 
finnes fossilet i fråga ej anförclt 1888 i LINDSTRÖMs förteckning öfver ceratopygekalkens fauna. 
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( 1 882) åter i tre underafdelningar (<1:,� och ·r) , af hvilka do båda ä ldstu 3a<Y. (ski ffer 
och kalksten med Symphysurus incipiens) och 3a� (ceratopygeskiffer) så vidt 
m �m  då visste ej egde någon motsvarighet inom SvorigoR ceratopygeregion . 
Hvarken petrografiskt el ler paleontologiskt visar underafdelningen 3a<Y. skarpa 
gränser mot äld re eller yngre lager. Jemte karaktersfossi let , 8. incipiens, t räffas i 
den na underafdeln ing blott ett par brachiopoder samt Acerocare nonJegicum och 
Paraholinella limitis, bvi lket sistnämnda fossil ä fven går upp i närmast yngre lager 
eller ceratopygeskiffern . Denna senare synes, om man frånser dess petrografiska habi tus, 
vara föga ski ld från orvanliggande ceratopygekalk 3w(,  i hvilken dock, som ju  är att 
vänta , flera nya arter til lkomma. Dicellocephalina dicrceura (och angusticauda) ANG , 

.Apatocephalus scrratus BoEcK, Cyr·tometopus foveolatus A N G . ,  Cyrtometopus (Pliomem) 

primigenus ANG. ,  Hm11ides rugosus S. et B. ,  Orornetopus elatifrons ANa . ,  Nileus lim

hatus BRÖGGEit samt )}fegalasp1's stenorachis A N a . aff. angifvns endast från 3ar. 
men an nars är ceratopygeskifferns trilobi tfauna identisk med ceratopygekalkeus ,  
undantagandes att  Parabolinella Z.imitis BRöaGER från den förra i den senare ersättes 
med P. r·ugosa BRÖGGE R .  I öfrigt är att märka, att Bryograptus ramasus BRÖGGJ;JR 

endast anträffats i ceratopygeskiffern, Discina ?  ceratopygarum B aö G GER , Bellerophon ? 

norvegicus BRÖGGER, Orthoceras attavus BRöooJm och Beyricltia nana BRöGGElt åter 
blott i cemtopygekalken . 

I » Die silnriscl 1 en Etagen 2 und 3 »  an föras (s . 1 8) från Krekling, ur lager, 
som anses t i l lhöra cemtopygekalken ,  JJfegalaspis heroides BRÖGGER och M. stenorachis 

ANG.  ?, men denna uppgift beriktigades någon t id  derefter (j ft· BRÖGGER 1886 : l) ; 
l ogren i fråga befuunos vara af något yngre ålder. 

Sid. 138 och följ . jemför BRÖGGER de af honom beskrifna norska lagren 
med utländska förekomster ; så om nämnes att zonerna 3ao: och 3a� ha motsvarighet 
i Englands Sbineton shales och att faunan vid Hof, i Bayern , närmast är ekviva · 
lent  til l ceratopygeskiffem . 

I beskrifningen till kartbladet » Wretn. k losteP (LI NN A RssoN och 'l'uLLBERG 

1882), omtalas en vid Berg ( i  Östergötland) » Under orthocerkalken l iggande 
och med denna delvis sammanvuxen sk iffer af lös och mergelartad beskaffenhet 
och gröngrå färg » ,  hvilkens al la fossil afvika från orthocerkalkens och hvi lken der
före anses böra til l s  vidare betraktas » som en särskild troligen ti ll den i Vester
götland uppträdande Ceratopygekalken hörande a fdelning » .  Enligt hvad som 
uppgifves, ha i denna mergelskiffer funnits följande arter : Megalttspis ( Megal

aspides enligt BRÖGGElt 1886 : l ) dalecarlicus HoLM, Arnpyx pater HoLlii ,  Agnastus 

Sidenbladhi LINR.s. ?, Ceratopyge sp. indet . ,  Symphysurus sp . ,  Acrotreta sp . ,  Orthis 

sp. och några graptoliter, möj ligen ti l lhörande Phyllogmptus och Didymograptus, 

hvadan faunan sålunda skulle närmast öfverensstämma med den, som HoLlll be· 
skrifvi t från skattungbyn i Dalarne (HoLl\1 1882 : 1) .  - I  dessa ('fuJ,LBEJWs?) u ttalanden 
synes oss dock finnas en viss motsägelse. Ty den a f  TöRNQUIST (1876) först om 
talade » Phyllograptusskifferll » vid Skattungbyn är tydligen af samma ålder som de 
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deri inneslutne kalk linser , i hvi lka HoLlii anträffade m eran ämnda af honom be- { t 8R2) 
skrifna trilobitfauna. Men denna )) Phyllograptusskiffer)) torde, att d ö m a af den 

deri bevara d e  graptoli tfaunan , närmast vara att sammanställa med TöRNQUISTS zon 
2 af undre d idymograptusskiffern (j fr TöRNQUIST 1901) och sålunda, e fter hvad 

längre fram skall visas, ant a gligen vara något yngre än ceratopygekalken . Bland 
dc i Phyllograptusskiffern (= undre didymograptusskiffern) vid Skattungbyn an

träffade graptol itern a föreko m m a  näm l igen (TöRNQUIST 1890) . sådana arter som 
Phyllo,qraptus elensus TöRNQUIST,  Diehagraptus actabrachiatus H A LL och Tetragraptus 

serra BRONGN.  Det vill e m el lertid synas som vore TuLLBERGs ofvan anförda art

bestämn ingar (endast M. clalecarl icus och A. pater äro till arten säkert bestämda) 

ej så synn erl igen t il l förlitl iga . En del af BEGERBERG insamlade fossil från i fråga 

varande l ager vid Berg visa nämligen , att fossilen i mergelskiffern i regel äro 

starkt ti l l p lattade och mestadels sakna skal, hvadan artbestlimningen betyd l igt för

svåras .  Frånsedt  ett par Orthis-artcr, en Lingula, en Acro treta samt en PTimitia, 
af oss beskrifven under namn af Primifia ostrogotica, äro de föreliggande fossi len ute
slutande tri lobiter, näml igen Agnastus (Siclenblaclhi LINRS . ?), Ampyx obiusus n. sp .  (ej 

A. pater) , Niobr? o bsoleta LINRS . ,  Megalaspis sp. ( ej M. dalecarlicus) sam t  Dicello

cephalus sp. Megalaspis-arten,  som förel igger i flera exemplar , synes visserligen stå 

M. cla lecarlicus ganska n ära , men har 6 a 7 väl m arkerade sidaribbor å brämet,  

har tyd l igt markerad , något holkad, l imb samt visar rhachi s väl begr änsad och fullt 

tydlig ända ut till l imben ; den kan derföre ej identifieras m e d  sistn iim nda art. 

Tyvärr visa de föreliggande Dicellocephalus-fragmenten endast pygidiets rhach is med 
närmast derin till  gränsande delar af brämet, hvadan de ej kunnat till arten bestiimmns .  
Tillvaron a f  dessa sistnämnda til lika med 'fuLLBERGs uppgift om förekoms ten af  en 

Ceratopyge sp .  och en Agnostus, åtminstone närstående A .  Sidenblaclhi LINHs . ,  hvi lken 

sonare u p pgift äfven vi kunnat bekräfta, synes oss emel lertid tala för , att man ,  

såsom redan TuJ,LBERG gjort, möj l igen bör räkna den i frågavarande merge lskiffern 
vid Berg såsom tillhörig ceratopygeregionens öfre del eller såsom ett öfvergångslager 
m el lan denna och orthocerkalken . Och d e n  öfriga faunans al lmänna karakter tord e ej 
heller strida mot ett dylikt antagande . U ndersökn ing af ett rikare material är 

dock af nöden innan saken kan anses vara säkert faststäl l d .  

I TuLLBERGs samma år  utgifna » Skånes graptol i ter h (1882 : 3 )  upprepar han 

endast äldre uppgifter, men i en strax derefter utkommen tysk resume af sam ma 
arbete (1883) omtalar han , hurusom Skånes ceratopygekalk i n o m  provinsens sydöstra 1883 
del är föga utveckl ad , men deremot vid F'ogelsång , der zonen strax förut anträffats 
af Herr v .  ScHMAI,FJNSEE ,  visat sig vara bättre utbildad . Följande fossil voro der 
funna : Cerafopyge forficula SARs, Bulorna ornafmn ANG. ,  Symphysunts angustatus 

S .  et B . ,  Niobe insignis LINRS . ,  N. c fr. obsoleta LINRS . ,  Lingula sp. och Acro treta sp.  
1886 offentl iggjorde BRÖGGER ett  arbete angående beskaffenheten af asaphi- 1 886 

d ern as hy posto m (1886 : l ) .  Der besk rifvus hypostomen ti l l  följande i cer atopyge · .  

kalken s fauna i n gående tri lobiter : Nileus annadilla D AL�r . ,  Niobe in.�ignis LINRS . ,  N. 

lc:eviceps· DA LM.  och Megalaspis planilirnbata ANG. Samtliga hypostomen afbildas,  men 



22 Job . Chr.  Moberg och Carl O. Segerberg. 

( 1886) origi nalen äro alla, naturligtvis med undan tag af det, som ti l l bör den e n dast i 

c eratopygekal ken förekom mande N. insignis , hemtad e från orthocerkal ken . 

I arbetet finner man vidare inströdd e  notiser af an nat s lag, af h vilka följande 
äro af intresse för h är föreliggande ämne.  Sid . 26 o m talas att  Skaudinavien s äldsta 

äkta Asaphus sku l le vnra funnen i ceratopygekalken vid V estfossen i Norge . I 
förk laringen till den afbildning, som ( 1 .  c . ,  taft. l ,  fig.  l )  let'nnas af det denna » äldsta 

äkta Asaphus >> representeran d e hyp ostom at, säges det ti llhöra » en obekant Asaphus 
(]}[egalaspides ? ?) » .  Si c! .  4 1  berikt i gas författarens äldre uppgift ( BRÖGGER 1882), att 

Megalaspis heroides BRöGGE R vid Krekling  skul le föreko m m a  i ceratopygekal ken 

ti l lh öriga skikt ; lagren ifråga äro att räkna till ö f re delen af » Phyllogra ptusskiffern >> . 

Och sid . 66 säger sig författaren numera vara af den åsigt ,  att Symphysztrus ej 
längre bör upprätthållas såso m ett eget från Nileus skildt slägte . - Sid. 48 ,  49 an· 

gifves  att Niobe emarginula ANG. skulle förekomma redan i ceratopygekalk en s 

öfversta del . De skäl och data, som anföra:s till bestyrkande af uppgiften ifråga , 

äro eme ll ertid ej af den art, att vi endast på den gru nd skulle vilja inräkna N. emw·gi
nula i ceratopygeregionens fauna.  

>> I slutet af ett annat arbete » O m  alderen af Olenel luszonen i Nordamerika » 

(B1�ÖGGER 1886 : 2) berör samme författare i förbigående äfven Skand inaviens cerato

pygekal k, som parnl le lisera s med Lower Pogon i p (Nevada) , Upper Potsdam (Wiscon· 

sin) samt understa delen af Quebec Group (New-Found land) .  Här omtalas för första 

gång, enligt muntlig uppgift erhållen af G. HoLM , också att LlNNARssoNs Remopleurides 
dubitts i sjel fva verket är hufvudet ti l l  Apatocephalus (Dicellocephalus) sen·atus BoECK. 

1887 1887  lemnade M ommG, efter genomgående af de i Sver .  Geol . Unders . Museum 

förvarade samlingarna, i A. LINDSTRÖMs Beskrifning till  kartbladet Wenersborg , s .  

39, en  förteckning ö fver faunan i cera topygekalken å Hun neberg. 1 4  olika tri lo

biter anföras . 
,, U ti den » Beskrifning til l  kartbladet Lund » ,  h vilken 1887 publicerades af DE 

GEER, redogöres något utförligare för den redan 1 883 af TuLJ.BERG omnäm nda 

ceratopygeka lken vid Fogelsång. Jemte förut derifrån kända fossil anföras nu, efter 

ett af TuLLBERG efterlemnadt manuskript , äfven Agnoshts Sidenbladhi LINRS . , Apatoce
phrdus sen·atus BoECK, O?"this Christianice, Orthis mintda, Leptcena sp . och Obolella 

Srtlteri HoLL.  I denna fossil förteckning to1·de uppgifteu om förekomsten af en 

» Orthis minuta �  h e l t  o c h  hållet bero på ett skriffel . H vad dermed afsetts k unna vi ej 

nu afgöra. Läget af fyndorten för bildni ngen i fråga finnes ej närm are angifvet, 

h varken i » beskrifningen , eller å sjelfva kartan . Bergarten säges vara , grå, hård , 

vittrad och stundom genomsatt af maskgångar » .  Sistnämnda uppgift k un n a  vi ej för

klara på annat sätt, än att den ursprungligen på svafvelkis rika bergarten genom svaf

velk isens utvittring ofta fått cavernös h abitu s .  Beträffand e  ceratopygekalkens s trati · 

grafi ska läge säges den ha i akttagits » öfver lag med Bryograptt�s Kjerul:fi » ,  en upp

gi ft , som emel lertid <1els knap past kan sägas vara fnl lt  korrekt , dels vid den tid 

den fra mkom saknade fakti sk grn n d  (se Lunr/.� Gcoluy iska Fiiltklulih 1893 samt 

MoBERG 1896 och 1901). 
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1888 lemnade G. LrNDSTRÖ�r. i sin » List of the fossi l faunas of Sweden h ,  1888 
en förteckning på al la ditti l l s  kände fossi l från Sveriges ceratopygekalk ,  enligt 

hvi l ken förteckning denna fauna skulle om fatta 21 trilobiter, l ostrakod och 8 

bruchiopoder, således inal les 29 arter, af hvilka dock endast trilobiterna och 2 af brachio

poderna äro til l  arten bestämda. Med undantag af att Orthis pectinijorrnis LINDsTRÖlir 

här för första gången anföres såsom tillhörig cerutopygekalken samt att Primitia sp .  

ti l lkommer, i nnehåller fossi l l istan i n tet nytt .  Deremot är att  anmärka, att Lr NN ARssoNs 

1874 lenmade uppgift om förekomsten af en Orthoceras förbisetts, äfvensom att  BRö a 
G ERs arbeten (1882 och 1886: 2 )  e j  till räckligt beaktats, så att Symphysurus socialis 

LI NRS .  och S. angustatus S. et B. fortfarande uppförts som skilda arter och l ikaså 

Dicellocrphalus sen·atus S.  et B.  och Remopletwide.� dubius LrNRS .  I LINDS'l'RÖ�rs ar

bete finner man vidare Gyrtometopus speciasus DAL�r. an förd såsom tillhörig » Upper 

gray Orthoceratite Limestone » ,  u nder det att den, såsom i artbeskrifningen skall 

v isas, i sjelfva verket ti l lhör ceratopygekalkens fauna . 

Beträffande LINDSTRÖMs fossilförteckning i öfrigt är för vårt vidkommande 

den omständigheten att beakta, att förteckningen äfven för » Lower red Orthoceratito 

L imeston e >> upptAger en del annars för ceratopygekalken (och -skiffern) karak

teristi ska arter. Sådana äro Ceratopyge forficula SARs ,  Symphysuntg angustatus S. 
et B. samt Shumardia pusilla SARS,  om hvilken sistnämnda art det tillägges 

» ( Di scovered by Dr G. HoL�r in Äleklinta, Isle of Öland and firs t  by him placed 

in this genus) » 1) .  Å ena sidan skulle saken kunna tänkas bero på att i något fal l 

ren förvexl ing mellan orthocerknlk och ceratopygekalk egt rum ,  men å andra sidan 

bör ihågkommas att, såsom MoBERG (1890 : 2) vid uppställandet af sitt schema för 

orthocerkalkens indelning framhållit, ceratopygekalken ej alltid tycks vara skarpt 

skild från planilimbatakalken, och denna senare zon måste i LINDSTRÖMs arbete 

vara sammanförd med » Lower red Orthoceratite Limestone » .  Det ligger nära 

ti l l  hands, a tt i omständigheter af liknande art också söka förklari ngen till de i 

det föregående omnämnda ol ika tolkningar a f  den geologiska profilen virl Horn, 

hvilka TuLLBERG och H oLlli (i deras reseberättelser från 1 882) lemnat. 

I detta sammanhang ha vi ock att nämna ännu några ord om HoLMs fynd af 

Shumarclia pusilla vid Äleklinta. Efter hvad man numera vet, är det ej möj ligt 

att säkert skilja mellan de olika Shumardia-arterna, såvida icke pygidier föreligga. 

Innan derföre bestämd uppgift lemnats om , hur härmed i detta fall förhåller sig, 

mi\:ste artbestämningen räknas som tvifvelaktig. Och då vidare, efter hvad vi ofvan 

(sid . 1 8) omnämnt, en möj lighet för att ceratopygekalk ändock: kan förefinnas vid 
Ä leklinta ej får anses helt utesluten , torde uppgiften om att Shumardia pusilla SARA 
anträffats i (undre röd) orthocerkalk til ls  vidare få anses obestyrkt 2) . 

') Enligt h vad vi förut. (sid .  1 7) omnämnt vnr det dock LINNARSSON, som först förde Conoplwys 
(fla tlus) pusillus SAns till slägtet Shumardia. 

2) H vad htir anmärkes beträffande Shumardia-fyndet vid Älekl inta, nedskrefs våren 1 904 och 
rlc l gnfs iif\'cn Docenten W aiAN vid dennes besök i Lund hösten sam ma år. Att anmärkningarna 
varit befogade fram går t i l lfyl les af WllllAN S  1 905 utkomna, hiir längre fram omnä mnda arbete.  

M OBERG. 
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1890 1890 redogjorde M oBERG (1890 : l) för sitt i alunskiffern m ellan ceratopygckalkeu 

(med dess glaukonitskiffer) och den underliggande d ictyograptusskiffern vid Ottenby 

gj orda fynd af Oeratopyge joTjicula SA Rs och ShumaTdia pusilla S A R s .  Sistn ämnda art, 

hvars pygidium n u  för första gång anträffats, beskrefs och afbi ldades.  Såsom red an 

titeln å den uppsats, hvari fyndet omtalas, angifver, ansågs skiffern i fråga ekvivalem 

Norges ceratopygeski ffer. Af petrografiska skäl ville författaren draga gränsen mel·  

Ian undersi lur och kambrium närmast ofvan ceratopygeskiffern. 

Mot sistnäm nda försl ag i nlade omedelbart derefter Professor B. Lu N D GI�F. N  

( 1890), förordande d e n  a f  BRÖG GER fixerade grän sl inien , e n  gen saga, hvilken åter 

framkallade ett svar af MoBERG (1890 : 3), ltvari den n e  vid håller och Y i d n.re n t· 

vecklar skälen för s i tt förslag. 

HoLM an förde samma år (1890) nya fynd af ceratopygek alk från NOt"rl and . 

Efter h vad fossil ,  som mestadels torde varit » i nsam lade i lösa stenar, h vilka l ikväl 

ej bli fvit transporterade någon sträcka, utan var i t  anslående på fyndorten » ,  angåfvo, 

träffas här ceratopygekalk flerestädes. U tom den redan 1 874 af LINNA RssoN o m 

n ä m n d a  lokalen v i d  Gran höj den,  hvars fossill ista emellertid nu til lökas m e d  Hera 

karnkteristiska arter, bland hvilka m å  nämnas Shum aTdia pusilla (endast hufvndet 

antriiffadt, så att artb estämningen ej kan anses fullt säker), omtalas följande fyn d ·  

orter : Skikkiberg m ed en ljusgrå, tät, hård kalk ,  St�rberget m e d  l j usgrå och 

8tröm näs med svartgrå kalk.  - Samtidigt red ogj orde M ö RTSF.LL,  som insamlat det 

af 1-Io Llii undersökta fossi lmaterialet,  sj elf (1890) något närmare för föreko m sterna . 

Jemte af HoLM nämnda fy n dorter för ceratopygekalk anför han en lokal Änges· 

bäcken ,  der bl ock af » l j usare k alksten fullkomligt l iknande Cemtopygekalken vid 

S trö m n äS »  an träffats. På tal om fyn dorten vid storberget nämnes, att der u nder kvart·  

s it  förekom mer en mörkgrå lerskiffer, hvilken troligen samm anhänger med ccnl · 

topygekalken . 

GAGEI. ,  som 1890 omnäm n er block af ceratopygek al k från Wei l lan och Pr. 

Hollan d ,  förande Orthi., Chri.<:tianice KJERULl<' ,  lemnar en kort karakteris ti k  af n ä m n ·  

d a  fossil. 

1892 1892 refereras uti Beskri fning till kartbladet Simrisham n af N. O .  HoLST den 

häL' fö r Llt  (LINNARSSON 1875 : 1 )  omnämnda i akttagelsen af en vid Jerrcstad anstå

ende au lagligen ceratopygeregi onen representerande glau kon i tisk kalksten .  Före· 

komsten hade emellertid ej återfunnits och ej kunnat å kartan inläggas. 

1893 1893 lenmade Lunds Geolog iska Fältklubb, som återfULmit den först af v .  

ScmiAJ,ENSEE anträffade fyndorten för ceratopygekalk vid Fogelsång, närmare upp

gift om dennas l äge,  sam tidigt omtalande att ceratopygekalken d erstädes u n der

lagras af en skiffer m ed Oeratopyge forficula SA Rs och Shwnanlia pusilla SARS 

(y m nig),  hvilken skiffer » väl sålunda snarast torde vara att räk n a  som en motsvn

righet ti l l  Ceratopygeskiffern » .  - E fter hvad här längre fram skall visas , äL' i fråga 

om den ShumaTdia, som förekom m er vid Fogelsång, den då gj ord a artbestämni n

gen fel aktig. 

» Samma år anträffade Willi A N  (1893) å Limöu vid Gefle anstående lager af 
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grågrön l era och lerhal Liga ],;al kstensbankar, i h vilka brachiopodförande glaukonit- (1893) 

skiffer är i n l agra d .  WniAN antager att dessa lager tillhöra ceratopygeregionen. 

I » G eologisk vägvisare i n o m  Fogelsångstrakten »  o m n ämner MoBERG 1896 1896 
ånyo ceratopygelagren vid Fogelsång. På grund af senare iakttagelser har för

fattaren i sistnämnda arbete, dels ej angifvi t någon species-bestämning af den an· 

träffad e  Shumardia- arten , dels  ansett sig böra föreslå benämningen » Shumardiazon » 

fö1· d e  under ceratopygekalkon förekom mande Shuma?-dia förande lagren, hvilka pe

trografisk t ej göra skäl för nam net » ceratopyge-sk�ffer » .  Under ceratopygekalken 

träffas nämligen en gråblå brach iopodförande skiffer, hvari en tri lobitföran d e  bank 

a f  » Backstei n s » · artad habitus fi n n es in lagrad, och är det denna, som närmast afsågs 

m ed benämn ingen » Shumardiazon » ,  ett namn, som dock knappast tord e vara af 

mm at än lokal betydel se. 

U n der 1896 utko m äfven BuöoaERS synnerligen intressanta studie : U e ber die » 

Verbroi t u n g  der Euloma-Niobe-Fauna (der Ceratopygen kalkfauna) in Emopa . Här 

u p pställas flera n ya slägtnamn, nämligen (s. 2 1) Apatocephalus (för Dicelloccpltalus ser

-ratus S. et B. ) ,  (s i d. 16) Dicellocephalina (föt· Dicellocepha lus dicn:ew-us ANo. )  samt (s.68) 

Orometapus (för Holometopus? elatifrons ANa.) .  I arbe tet lemnus också, efter en från 

G. HoJ,l\1 erhål len  (aldr ig publ i cerad) tafla, afbild n i ng af en Apatocephalus serra tus 1) ,  

visande beska ffenheten af b u fvud sköldens främ re del .  

Såsom ekv i v alen ter t i l l  Skandi n aviens cerato pygekalk an för BRö GGElt nu, 

jemte de af  hon o m  redan 1886 omnämnd a bildni ngarn a .från Norda merika,  ä fven 

S h i n eton Shalos i Shro psl 1 i re,  Tremadoc i Wales,  Lei mitz-ski k ten vid Hof i Bay

e rn  sam t eu del lager . från Cannes och Sai u t-Chinian i Langnodoc med en af 

J. BERGEIWN {1893, 1895) boskri f ven fauna. 

B n ö aGERs förslag atl för ceratopygekalkens fau n a  in föra ben ämni ngen » Eulo

ma-Niobe-famwn » m ås le botrak ta s som mycket oläm pl igt, ty dels träffas båda de 

sis tnämnda s lägtona. t i l l sammans ännu så högt uppe som i ö fro delen af orthocer· 

kalken (LINDSTRÖMS Jossi l l i s ta från 1 888 angifver Euloma lceL·c ANa. och Niohcfron· 

talis ANa. från » U pper red O rl l 1 0cerati to L i meston e » ) , dols är s lägtet Niobc i senare 

tid (PERSSON 1904) påvisa d t  red au i olenidsk iffern. Skulle det verk ligen visa sig 

l ämpligt att föt· ceratopygokal ken in föra en annan benäm ni ng, torde hel l re det  

af ameri kansk a geologer för  en del  antagligen h ithörand e  lager använda namnet 

Dicellocephalus-zonen vara värdt aLt särskildt beaktas. 

Sam tid igt m e d  BRöaGERs o fvannämnda arbete utkom en m i n dre u ppsats af » 

PoMPECI{J (1896), hvari den ne,  med anledning af en vid Sobel lenberg nära Hof an

träffad ny fyu d ort för den rednu af BARR A N DE (1868) beskrifna Lei m i tz . fuunan , un

d erkastar BARRANDI�·s bes t äm n i ng�r en ingående kritik och vidare påvisar de  i frå

gavarande bi ld n i nga rn os l i kål drighot med Böhmens Kom erau- skikt  och Skandina-

') l an förda arbetet användes sid. 13 benli m n i n gen Apatvcephalns dubitts, m e n  denna riittns 

se<lerm cra (1.  c., sid. G5, not 1) till A. SC!Ta fus. 

Lunds Uni1� : s  Årsskrift .  N. F. Afd. 2.  Bd 2. 4 
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(1896) v iens ceratopygekalk såväl som med de nyss ofvan omtalade bi ldningarne i Wales 
och S hropsb i re samt vid Cannes och Sai n t-Chinian.  

1 897 1897 redogör HoLM sjelf närmare för sina,  efter bvad vi näm nt, red an 1 886 
och 1 896 gen om BR.ÖGGER bekantgjord a iak ttagelser römn d e  LrNNA RSSON B på d e fekt 

material u ppställda Bemopleurides dubius, som i sjelfva verket visas vara h ufvu d 
skö lden ti l l  d et u ndei· n a m n  a f  Dicellocephalus serratus S . et  B.  kän da pygidiet. Af 
såväl h u fvud som .pygid ium lemnus goda afbi l d ninga.r, allt efter norska exemplar. 

1 898 Efter u n d ersökning af en del si lurb l ock , 1 863 i n samlade vid G löte af A. ERn-
lliANN och 1873  omnäm n d a  af TöRNEBOHlii (s .  29 i Ueber d i e  Geogn osi e cler schwe
dischen Hochgebi rge , S.  G. U. Ser. C, N:o 9) , men d å  räkn ade som orthocerkalk, 
kunde HoLlir (1898) omtala förekomsten af ceratopygckalk i Herjeådalen . I stu ffemn,  
som bestodo af del s grå dels svnrtbrun kalksten ,  l ik den bergart,  som förekommer 
uti m otsvaran d e  lag i Norge, anträffades (/ttrfometopus primigenus, Symphysurus 
angusfalus, Triadhrus Angelini, Niobe insi,qnis, Orfhi9 Ohristianice och Lingulella lepis.  

Sam m a  år påvisa MoBERG och Mör,T,ER (1898),  att den u ti zonen Sa11. i Norge 

samt måhända i dennas gränsl ager mot olenidskiffern anträffade tri lobit ,  hv i lken 
BRÖGGER (1 882) i n cl enti fierat med Acerocare (Cyclognalhus) m icropygum LINRS. ej är 

d e n na, u tan  en ny art,  för h v i lken d e  föreslå nam net A .  nmTegicwn. 
1 !!00 1 900 beskre f  och a.fbi ldade MonERG (det föru t ej kända) hufnidet  ti l l  Dicello -

cephalina dicra;ura A N a .  sp.  1 ) samt den nya arten Sliumardia oclandica, båda i block 
af ceratopygekalk anträffade p å  Öland ; elen sistnämnda arten hade dock äfven a n
träffats i fnst klyft vid WenUi nge (Öland) ,  der bevarad i alun sk iffer . tlärski ldt fram
hölls, att å flera ski lda horisonter inom Ö lands ceratopygeregiou skiffer befunnits före
träda ceratopyge- kalk. Att i Sverige ski lja mellan ceratopygesk iffer och ceratopygekal k 
såsom skilda geologi ska horisonter, betecknades såsom ogörligt. Och ,  då författaren 
pii. grun d  af sina nyare iakttagelser (j fr MoBERG 1 898, ref. i Bih anget till d e n n a  
l i tteraturöfversigt) ansåg s ig böra frångå s i n  tidigare (1890 : l o c h  3) u ttalade åsigt om 
l äget af grä!Jsl i n ien mellan kambri um och undersilur,  d rogs denna nu mel lan d ic

tyograptusskiffern och ol en i dskiffern 2), hvarvid schemat öfver gränslagren erhöl l 
följan de form : 

Undersi l ur { - - - -- ---Ccrutopygeregion 

{ Olenidregion 
Kambriu m  

{ Zon m e d  Ceratopyge (kalk o c h  sk iffer ) . 
Dictyograptus. 

{ 
�cm·ocar� och ::_eltur� 

Anm . D:\ ofvanståcndc sehemn rycker dictyograptusski ffern merl i n  i cera.topygercgi onen ,  

kan tydl i gen vår h istorik öfver ceratopygeregionen � j  lemna dictyograptusski ffern obeaktad. 

' )  Jfr nrtbeskrifningen. 

') Enligt skriftl i gt m eddelande från professor Bnö a mm, datcradt d. 8h 1 903, ansl uter s ig  
Hfvcn d e n n e  sen are nu mera t i l l  M o n E R a s  här an fiirc.la åsigt (enligt h v i l k e n  srt l n nc.l a  d i dyogra p t n s 

sk iffern tillhör nnders ilnren) o c h  beteck n ar Aistn1im n<la sk i ffer som 3a'd .  
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Alla de data rörande Llict.yograptusskiffern, hvilka i detta samband kunna synas vara af vigt, skola 
derföre meddelas i et.t s:trskildt bihang till denna litteraturöfversigt. Att i historiken öfver cera

tupygekalkcn (oeh ·skitl'ern) inrycka �Hrskiilla meddelanden om dietyograplns�;�kiffern skulle nämli
gen utan förnt::;kiekadt meddelande om de motiv till ett dylikt tillvägagående, lwilka just senast re

feremde arbete anför, v arit mindre hmpligt. 

1901 omlalnr lVJonEIW, itU Dr C. O. SEGElWJclW genom sprängning vid Fogel- 1901 
sång kunnat kouslatcra, nlt dervarande ccratopygelager direkt hvila å bryograp
tusskiffer. 

Samma år redogör Po11rPECKJ (1901) för sin undersökning af fossil (delvis lhR

GElWN's original) från Langucdoc's corntopygezon. Han kan härvid till fullo be
kräfta såväl sina ogua som IhöoGERS tidigare uttalanden angåenue denna fauna 
(endast ifråga om Asaphelina Barroisi J. BJ<�RGERON råder en mindre menings
ol ikhet). Po111PECKJ fastställer förekomsten af Symphysurus angustatus S. & B. och 

afbildar af denna art ett nästan fullständigt exemplar, visande äfven dess förut 
okända thorax. En ny Shwnanlia-art, Sh. Miq_ueli, beskrifves och afbildas. 

HoLM lemnar (1901) en del upplysningar om Kinnekulles ceratopygekalk. 

Bland annat lemnas här för första gång en nfbildning af Ceratopyge for.ficula fri'm 

svensk fyndort . Och vidare är att mä1·ka, att fossillistan upptager Nileus limbat:us 
BRöGGER (ej förut anförd från Sverige) och Symphysurus breviceps ANGELIN, hvilken 

ursprungligen beskrifvits från orthocerkalken och ansetts uteslutande tillhöra den
nas lägsta del (jfr vårt ref. af LINNARssoN 1875). 

Följande år beskref W IMAN (1902: l) en ny Shmnardia-art, Bh. bottnica, funnen 1902 
jemte Ceratopyge fo?:ficula i 01·stenar, träffade som block i Gefleåsen vid Trödje i 

Gestrikland. Och vidare anfördes från Bilundens ceratopygeskiffer, en vanlig alun

skiffer med orsten, Accrocare norvegicurn Mua, Shumm·dia oeland,ica MBo?, trilobitfrag
ment erinrande om Apatocephaltts eller Hysterolenus, en del brachiopoder, en Cono
llont, en Bryograptus (eller Dichograpltes) samt Protospongia sp. I fråga om läget 

af gränsen mellan undersilur och kambrium ansluter sig nu WIMAN obetingadt till 

MoBERGs ofvan a nförda, 1900 framställda åsigt 1). - I samma arbete omnämnas 

ock en del fossil funna i block af obolussandsten (närmare härom längre fram 

vid redogörelsen för oboluskonglomeratet). 

I ett annat samma år utgi fvet arbete beskl·ifver W IMAN (1902: 2) en ny trilobit » 

Boeckia Mobergi från dictyograptusskiffer vid Tåsjöberg i Ångermanland. 'l'illsam
mans med nämnda fossil träffades ock fragment af ett Acerocare-pygidium. Att 
dessa olenider träffas i dictyograptusskiffern kan, såsom W IMAN sjelf framhåller, ej 
anses stå i strid med att denna räknas som undersilur . Efter hvad ofvan nämnts har 

ju WIMAN. äfven (1902: l) påvisat Acerocare norvegicum i sällskap med en verklig 
ceratopygefanna. 

1) Och då WIMAN 1902 i Mu�nms beskrifning till >Ottenby> förer dictyograptusskiffern 
till kambrium, tillägger han också (not 1, sid. 2G), att detta göres >i likhet med hvad förr plägat 
ske> . . .  , >ehurn jag> (Wll\IAN) >för min personliga del ansluter mig till MOBERGs förslag att 

räkna densamma till siluren>. 
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(1002) Ar 1902 berör W ALCO'l'T i sin redogörelse för slägtcnu Acrofrctrt och Obolus 

äfven ett par Sknndinuviens cerntopygcrcgion tillhöriga bntchiopoder, nämligen 

A crot;·eta Seebachi (ny norsk ud), A. ( Obolella) sagittalis SAL'r ER och Obolus ( Obo· 

lella) Salteri HALL sp. Af sistnämnda art, som göres till typ för det nya under
slägtet BRÖGGrmJA, hm· enligt uppgift on del af det begngnade materialet bärrört 
från Skandinaviens ceratopygcrcgion. Men hvad som uppgifves angående fyndortc·r 
och geologisk horisont förefaller något egendomligt. Sålunda läses beträffande O. 

sagittalis (s. 606) följande: » Formntion and localities. - U p per Cnmbrian. Black 
shale 3f, Dictyognrptns series; greenisb nrenacoous Ceratopyge sha.lD 4u, Born
holm. In dark ferruginous sundstone, ussociutcd with fragments of Olenus torn

quisti MoBERG, Skane Fagelsang, Sweden»1). Att derefter för Norges vidkommande 
Etage 3n:r förbytes till 3aj och 3af; till 3 ab är mera lättförklarligt. 

1903 1903 omtalar BoNNEli-lA ett block a[ grå ccratopygokalk moll zonens vanliga 
fossil anträffadt i en lortägt vid Hemolum (H1>llnn(l). 

l!lOl 1904 unsluta sig TöRNEBOHM och HE NNIG till don uppfattningen, att dictyo-
graptusskifforn är undersilurens bas och sftlundu närmast att samordna med cera
topygekalkon. 

Hl05 Äfven vid fortsättningen af sinn ofvnnnämndn bmehiopodundersökningur 

kom (1905) WALCOTT, som haft att tillgå clt rikligt, af HoJT G. C. voN Scn.llrA
LENSJ�E efter uppdrag från WALCOT'l' insamladt, skandinaviskt material, att särskildt 

sysselsätta sig med fol'lncr tillhöriga vår coratopygercgion. Från cemtopygekalk 
vid Borgholm beskrifver han den nya arton Siraphornena elegantula 2), h vilken lägges 
till grund för det nyn undersliigtct Eostrophomcna. Af do två Orthis-arter, som hit
tills anförts från vår ccratopygeregion, Orthis pcct1:nijonnis LINDSTRÖ.Ili och Orthis 

Christ·ianim KJERUM', känner \VALCOTT endast den sistnämnda, mon jemte donna 
uppställel' han en hel r::u1 nya m'ler, delvis utbrutne ur kolloktiv-arten O. Christia

nia;, hvilka alla föras till underslägtet Fleetorthis HA M, et CLAJmE. De nya arterna 

äro P. daunus, Tttllbergi och Wirnani. Vidare beskril'vos undet· slägtet Protorthis 

HALL et CLARKE on ny art Protorthis (?) nunnebergensis. Som fyndort ungifvos 
»Mossebo, Nunnaberg Vestergölland, Swodeu», hvudan artens namn tydligen bör 
skrifvas Hunnebe?-_qensis. Den uppgifves förekomma i mörk lerskiffer ofvan cera

topygekalkeu och under undre didymograptnsskiffom och tillhör sålunda cerato
pygeregionens öfre griinslagor. Jfr schemat sid. 45. 

» SintJigen hu vi att bemärka ett af WnrAN 1905 utgifvot arbete »Ein Shu· 
mardiaschiefer boi Lanua in Nerike». Författaren lw.r i nämnda skiffer anträffat 
Symphysurus breviccps ANG., Orometapus sp., A.r;nosltts lentijorrnis ANG., A. _qlabratus 

ANG. , sävfil hufvudformon som var. ingrie�ts ScHMIDT, Pliomm·a JJ[athesii ANG., Niobc 

·zmviccps ANG. och Megalaspis planilimbata ANG. samt följande för vetenskapen nya 

1) Som beknnt saknas cerntopygckalk och -skiffer fullstilutligt å Bornholm och 7.0nen moll 
Hyste1·olemts Tö1·nquisti MommG Yid Fogelstmg är ett i dict.yograptusskitl'ern iulngrndt kalkstens-band. 

') Då IIALL redan 1843 besln·ifvit en St?·. clegantula, måste namnet iindms. Vi ha derföre 
kallat arten S. lYalcotti (se Yidare artbesk rifningen). 



Bidrag till kännedomen om cemtopygeregionen. 29 

arter: Apatocephalus 11ecten, Shumardia nericiensis, Ampyx brevica1ula och JJfrgalaspi- (HJO�) 

des nericiensis. Denna fauua, hvars samtliga arter beskrifvas och afbildas, föro
kommer i en, 4 till 8 cm mtiklig, grön skiffer inlagrad mellan öfverliggunde grön-
grå planilimbatakulk och underliggande glaukonitkalk 1). 'VIMAN kommer, som 
det vill synas på ganska svaga grunder, till det resultat att denna Shnmardiaskif-
fer tillhör planilimbatakalkcn. Tyvärr iit' elen egentliga planilimbatakalkcns fauna 

ej så grundligt känd som önskligt vore, särskilLit då det gäller en så delikat fråga 
som elen, huruvida detta gränslaget·, som ju Slmmardiaskiffem vicl Lanna i alla 

händelser är, bäst föres till ccratopygercgioncn eller orthoccrkalken. Det skulle ju 

till och med kunna sättas ifråga om verkligen plunilimbatakalken förtjonar hållas 

isär såsom en egen orthocerkalken tillhörig afdelning. 
Eu antydan om att 1:\fven annorstädes liknande öfvcrgångsuildningar med särc

gen fauna förekomma i (ellet· vid) ceratopygelagrens öfversta del finna vi för öfrigt 
också i \VnrANS här ifråga varande arbete. Efter att hafva omtalat, hurusom vid 
närmare grauskuing det fossil, som HoLll1 (enligt LINDSTRÖlii 1888) funnit i den s. 

k. »undre röda orlhocerkalkens» lager vid Älekliuta och identifiemt med Blmmardia 

pusilla, visat sig ej kunna till arten säkert bestämmas, enär endast hnfvudsköldat· 

föreligga, anför nämligen WilliAN följande honom af HoLM benäget lenmade intres
santa uppgifter angående det lager, h vari Shwnardia-a1 ten förekom mer. Fossilet 
har anträffats i små kalkkonkretioner i ljusgrön mergelskiffer mellan alunskiffern 

och egentliga kalken med M. planilimuala, således uti lagret i af HoLMs profil N:o 
4 i dennes uppsats från 1882: 2 2). W JMAN tillfogar, att det mycket väl kunde vara 
samma (eller ett liknande) skikt som han sjelf anträffat vid Lunna och säger sig 

hålla för sannolikt, att den, i profilen vid Äleklinta, skiktet ifråga undcrlagmncle 

alunskiffern till största delen är eerntopygeskiffor, alldenstund han funnit Diclyo
graptus .flabelliformis vid alunskirfems ttndre gräns. - Ett annat lager, som må
hämla också snurast är att räkna som ett sådant öfvergångslagcr, ha vi förut om· 
talat från Berg i Östergötland (se sid. 21 ). 

Af skäl som nyss nämndes, anse vi oss emellertid för närvarande böra låta 

det bero vid elen af W IMA N gjorda åldersbestämningen och h af va följaktligen vid 
vår förteckning öfver ceratopygeregionens fossil ej medräknat dem från Shumardia

skiffern vid Lanna. 
LAliiANSKY, som redan 1901 8) fördelade ScnMIDTS Glaukonitsand och understa 

Glaukonitkalk eller planilimbatakalk i tviinne afdelningar Bia och BI� , nf hvilka 

den förra para Ileliseras med Norges ceratopygeskiffer den senare med ceratopyge
kalken, lenmar i ett följande arbete 1905 en utförlig redogörelse för sistnämnda af-

1) Vi ha redan i det föregående omnämnt att LINNARssoN (1875: 2) ansåg demut glanko
nitkalk vara e k vivalent med cemtopygekalken. W I MAN synes emellertid (1. c. sid. 5) äfvcn räkna 
med den miijligheten ntt glaukonitkalken kunde tillhöra planilimbatakalken. 

'l Då profilen ifråga befinner sig >strax S om Brudstad sjöbodar, Alböke s:n•, �kulle s!lleiles 

det. ifr:"1gavarande 8/tumanlia·fyndet ej ens, såsom förut uppgifvits, vam gjordt vid Xleklinta. 
") I ett i litteraturförteckningen ej upptaget arbete: >Neue Beiträgc znr Vergleichung der 

Oi!t-Baltischen und Skandinavischen Unter-Silurs>, Centralblatt fiir Mineralogie etc. 1901. 
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(t!lo:;) delning. Faunan ii.r tydligen en blandfanna. GetlOm sådana former som Orthis 

ChTistiania: KJEJWLF, Orthoccnrs attauus BRÖGGJm och Triarthrus Angelini LINRS. 

(sistnämnda art föreligger emellertid icke, nlan livad LAMANSKY kallat så torde i 

sjelfva verket vara en Cyrlomelopus, antagligen C. primigcnus ANa. sp.) visar sig 

zonen Bl� stå egentliga ccratopygeafdelningen nära, men å andra sidan finner man 

tillsnmmaus dermed en fauna, som har en något yngre prägel. Förutom en del 

brachiopodcr, sotn antingen nft upp i yngre lag eller åtminstone der ha sina när· 

maste samslägtingar, har man här on egendomlig Asapilid-fauna (Megalaspis Lcuch· 

tcnbcrgi LnrANSKY, �11'1. Pogrcbowi L.urANSKY, Megalaspidcs Schmiclti LAMANSKY och 

Ptychopygc Inostmntzcwi LAMANSKY) , äldre än planilimbatakalkens och snarast lik 

den i Dalarnes undre didymogmptusskiffer eller Simmardiaskiffern vid Lanna. LA

liiANSKY har kallat dessa lager »Megalaspideshorisont». Denna simlie i ålder 

komma mollan ceratopygekalken och planilimbatakalken. Vi skulle sålunda knnua 

riikna den till vår ceratopygeregion eller åtminstone till dennas öfre griinslager. I 

öfrigt uttalar LAMANSKY den förmodan, att man, då en gång faunan i Sveriges ce· 

ratopygckalk och undre didymograptusskiffcr blifvit närmare känd, deri skall finna 
arter ideutiska med eller uärståcnde dem, som karakterisera hans zon BI�, särskildt 

då bmchiopodfaunan med dess Or/his- och Plectella-arter. Anmärkningsvii.rdt ät· 

att LAliiANSKY, liksom vi långt innan dennes arbete utkommit, är af den åsigt, alt 

Shumardia8kiffern vid Lunna torde vara något äldre än den egentliga planilirnbata· 

kalken. 

Slutligen förtjenat· att framhållas att L. äfvon (l. c., sid. 193) anslutet· sig till 

den af MoBERG föreslagna gränsen mellan kambrium och undersilm, dervid, bland 

nya skäl för en dylik gränslinie, särskildt framhållande att ceratopygeregionens la· 

ger hvila på bildningar af olika ålder och att faunan sjelf har utpreglad karakter 

af s. k. blandfauna. 
1\1011 En 1906 af WES'l'ERGltRD publicerad karta öfver .Jerrestadsfältet anger (å lokal 

6'} coratopygckalk, eller rättare lerskiffer och ljusgrå kalksten, öfverlagrande bryo

graptusskiffer och underlagrande undre didymograptusskiffer. Fyndorten är visser· 

ligen belägen i grannskapet af LINNA RSSONS (och Töt�NQUISTs ) gamla lokal (8? å 
kartan ifråga), men ii.r dock helt skild derifrån. l kalkstenen anträffades illa be

varade fossil, 07Jolns Salteri RoLL sp., Lingnla producta n. sp.? och Megalaspis 
planilimbata ANa.?, i skiffern fragment af Megalaspis ?. 



Bihang till litteraturöfversigten. 

l) Dictyograptussldffern. 

Redan 1865 omtalade 'l'öRNQUIS'l' hithörande lager frän Sundby i Fogelsångs - 186i'> 
t rakten. Han sliger derom: "Utom dessa (orstens)bollar förekomma ofta i alunskif-

fern oregelbundet formade gyttringar af svafvclkis. Dc försteningar, som anträffas, 

tillhöra slägtena Dictyonema och Olcnus . Exemplar af den senare finnas nästan utcslu

taude i orste nen . . . . .  ; Dictyonema åter är . . . . . bäst. bibehållen i skiffern. 
Dessa petrifikater sökas med bästa framgång i de lägre hvarfven" 1). En i aftopps

dikct från kalksten sbrotten vio Fogelsång anstående skiffer med ,aftryck liknande 

dem af Dictyonema" antages vara yngre än Sund byskiffern och möjligen motsvara 

Skiddaw 2). En ligt hvad sedermera utrönts tillhöra dessa lager hvad vi nu kalla 

bryograptus-zoncn. Äfven de lager, som anstå mellan dessa bryograptuslager och 
den i S befintliga orthocerkalken , omtalas af 'föRNQUIST. »Ett stycke uppåt förlo-

rar alunskiffern sin bitu me nhalt och liknar en lerskiffer. De glänsande brachio
podskaleu , som bär äro mycket små, förekomma till den mängd, att de nä stan täcka 

de löstagna skifferstyckena», säger han. Sjelfva kontukten mot ortbocerkalken kunde 

han dock ej se , och numera äro lagreu ifråga ännu mindre tillgängliga. Man 

skulle annars här finna, anti ngen en förkastningsspricka - eller ceratopygekalk. 

1871 beskref LINNA RSSON från Hunneberg Clonogråptus ( Diehagrap tus) tenellus, 1871 

som han förmenade tillhöra olenidskifferns öfre del , eller nämare angifvet skikt 

med Sphrerophthalmus alatus BoECK sp. Efter h vad vi nu veta är Cl. ttnelluska

rakteristisk för bryograptusskiffern. 

Det var emellertid först några år senare som LINNARssoN {1875: l) samman- 1875 

förde alla "tle svarta lerskiffrar, som förekomma mellan olenidskiffrarne och ceraio

pygekalken, till en särskild afdeluing, som han kallade » Dictyonemaskiffer». 

1) Likheten mellan dessa TÖRNQUIS'l'S yttranden och DE GEERs skildring af förhållandenn. 
vid Sandby är så omisskännelig, att man ej kan betvifla, att den längre fram i tiden (1887) ho� 

DE GEER förekommande vilseledande uppgiften om, att Olenus skulle förekomma inom lag med 

Dictyogmptt!S, i sjelfva verket har 'l'ÖRNQUISTS gamla arbete till källa. 

2) Denna uppgift torde ligga till grund för DE GEJ�RS å sist anförda ställe förekommande 
felaktiga uppgift, att skiffern med Glonograptus cfr flexilis HALL skulle tillhöra undre didymogmp 

tusskiffern ( • tetragmptusskiffern > ). Se vidare noten till sid. 3:> i detta arbete. 
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(t880) 1880 omtalar LINNARssoN att dictyograptusskiffern, som ö fverallt i Skåne och 
Östergötland bildar kambriums öfversta del, men di tti l ls ej varit känd från Sveriges 
andra provinser, också anträffats vid Orreholmen (nära Falköping) i Vestergö tland. 

Samma år angifver TuLLBERG (1880) att dictyograptusskiffer af honom träffats 
anstående strax N om Qvasa vid Kiviks-Esperöd. Skiffern , som observerndes vid 
ett tillfäl ligt ovanligt l ågt vattenstånd ,  har ej sedermera påträffats. 

1882 En god afbi ldning af Dictyograptus jlabelliforrnis ErcHw ALD s p., den <:>gentliga 
d ictyograptusskifferns karaktersfossil ,  erhöllo vi {1882: l) af TuLLBERG. Han an tog 
dock att polypariet urspmngligen varit sol fjäderformigt, med grenarne nll)l·edda i 
ett plan , och hade ej heller med säkerhet observerat thecor. Innnn arbetet hunnit 
d istribueras erhöll han genom BRÖGGER närmare upplysning om polypariets byggnad 
och skyndaflo att å ett bifogadt blad » corrections»  i allo anslu ta sig til l  BRÖGGERS 
här n edan anförda uppfattning. TuLLBERG uppräknar i sitt i frågavarande arbete 
en del svenska fyndorter för Dictyogr. flabellijormis, näml igeu Berg 0ch Åby i 
Östergötland, Orrholmen i Vestergötland, Andrarum 1) , Kiviks-Esperöd 2), Gislö f  3) , 

Flagabro, Jerrcstad och Sundby i Skåne, samt tillägger att dic tyogntptusski ffern å 
sistnämnda fyndort öfverlagras a f  skiffer med Acerocare ecorne ANG. 

Fullständig redogörelse för byggnaden af polypariet til l  D. jlabelliformis lem
nade BrtÖGG�>R 1882: Enligt honom är polyparict strutformigt, med inåtväntla thecor. 
Samtidigt meddelas åtskil liga. andra upplysningar om dietyograptusskiffcrns fauna. Af 
Bryograptus Rjerulfi LAPw., som i sällskap med Obolella Saltm·i förekommer i en 
något högre n ivå än Dictyograplus, lemnas afbi ldniug och beskri fning. Vidare be
skr ifves D. jlabellifonnis mutatio norvegica KJERULF, som äfven t i l lhör sk ikt något 
yngre än dc ,  i b vilka D. jlabelltjormis f. typica förekom mer .  

Samtidigt med 'l'uLLBERGS ofvan omnäm nda arbete utkom äfven hans stora 
arbete om Skånes graptoliter (1882 :  3), hvari nitturligtvis ofvan anförda uppgift 
om dictyogmptusskifferns geologiska horisont också förekommer. Här omtalas vi
dare a t t  dictyograptnsskiffern jemte det fossil, hvaraf bildningen lånat sitt namn, 
ä f ven innehåller » några månggreniga graptoli ter af familjen Dichogntlilidce". 

1883 Följande år skyndar TuLLBERG (1883), efter att ha  tagit del af resultaten af 
dc undersökningar G. C. v. ScHJIIALENSJbE, säkerl igen på TuLLBERGs föranstal tande, 
under mellantiden företagit inom Fogelsångstrakten, att i en tysk resume af sitt 
närmast här ofvan anförda arbete rätta bemälda deri förekommande felaktiga upp
gifter om dictyograptusskifferns plats i lagerserien. Den förlägges nämligen n u  of
van » Zonen med Acerocm·e ecorne» och förfleJas i 2 afdelningar, en öfre- med BYyo

gmptus J{jentlfi och en undre med D. fla,bclliformis. Sistnämnda afdel ning säges 
sin öfre del föra en Bryograptus, närståe11de B. (Dichograptus) jlexilis HALL. 

1885 1885 omtalar HoLlii (1885 :  2) att han i en mellan pelturalagre n och d ictyo-

1) En!. uppgift i ett annat arbete (TULLBERG 1882: 3) h ii r emlast i lösa block. 
2) Jfr. ofvan (TULLBERG 1880). 
3) �kiffern har ej i senare tid kunnat återfinnas h ii r. (Block?). 
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graptusskiffern vid Knifvinge i Östergötland liggande sandsten funnit Dictyograptus (1885) 

och drar deraf den slutsats , att sandstenen åtminstone till en del torde tillh öra dic

tyogruptusskiffern. 

I den af DE GEER 1887 utgifna beskrifningen till kartbladet Lund komma 1887 

naturligtvis här ifrågavarande bildningar också på tal. Här har, helt visst på sält 

som förut (sid. 31, not 1) antydts, inkormnit den felaktiga uppgiften, att orstenen i dic

tyograptusskiffern vid Sandby »ofta innebåller exemplar af Olenus inom lag med Dic

tyonema». Och vidare omtalas att »Nära Fogelsångsbäckens förening med Sularps

bäcken finnas i den förra ternligen vågräta lager af svart alunskiffer», i hvilken 

»flera arter af Diehagraptus samt Obolella Salteri HoLL» förekomma. Denna skiffer 
angifves tillhöra »lag med Tetragraptus» 1) . Att emellertid lagren ifråga i stället 

tillböra dictyograptusskiffern, har sedermera visats af WEsTERGÅRD och 'l'ELLANDER . 

.JoHNSTRUP omnämner 1889 Bomholms dictyograptusskiffer och omtalar huru- 188H 

som deri , jemte D. fiabellijormis; Obolella Salteri och en Lingulella, förekommer ett 

(lgendomligt redan från olenusskifferns öfversta nivå kändt, i massor uppträdande 

föremål, som han antager vara af organiskt ursprung och hvilket beskt·ifves såsom 

en i svafvelkis omvandlad, merendels ihålig, spolformig förstening ( 12 mm lang 

och micltpå 4 mm tjock) af rombiskt tvärsnitt och med en skarp köl å de trub-

biga kanterna. 

Samma föremål återfinnes ä fven i vår dictyograptusskiffer flerestädes. Sttrskildt 

i Sundby bäck finner man (strax ofvnn kvnmrännans infiöde), öfverlagrnndc de af 

Dietyngraptus öfverdragnn skikten , ett l a 2 cm tjock t skikt af lerskiffer fylld med 
dessa spolformiga kroppar, som här dock äro solicltt , visserligen delYis bildade a[ 

svaf\'elkis men mest af ett spatigt mineral (ej k a l kspat) . - L. e. står, s. 23, att 

vid Llesaa dictyograptusskiffern hvilar direkt på orthocerkalken, en uppgift, som 

tydligen helt enkelt är ett skriffel. 

MommG påvisade (1890: l) att en del af elen s. k. »clictyonemaskiffem» på 1890 
OlaU<l i sjelfva verket kunde räknas som en motsvarighet t ill Norges ceratopyge 

skiffer och framböll samtidigt att namnet »dictyonemask iffer» såsom en kollektiv
beteckning för alla de mellan ole nidskiffern och ceratopygekal ken liggande lagren 

1) Dessa lager, som af TöRNQUJST 18G5 sammanfördes med dc omedelbart angrlinsnmlc, i 

afloppsdiket för Fogelsångs kalkstensbrott anstående, lager, hvilkn han nntog tillhöm i3kiddnw, hnfyn 

i senare tid omtalats under namn af zonen med Clonogmptus cfr flexilis HALL. Som förut., s. 31, 
not 2, i detta arbete omnämnts, är det i hög grad sannolikt, att den i beskrifning till kartbladet Lund 
förekommande uppgiften, om att denna zon med Cl. cfr flexilis skulle tillhörn undre didymograp

tusskiffern, nf DE GEEit hemtats från TöRNQUJSTS gamla arbete. - Härmed vill jag också hafva be

riktigat·· mina äldre uttalanden (Mamma 1901) om att det varit TuLJ"BERG, som identifierat wnen 

med Cl. cfr flexilis och undre didymograptusskiffern. Ganska starka skäl hade dock förelegat för 
en sådan åsigt. Ty, då DE GEER efter TULLBERGs död öfvertog fullbordandet af den af TULLBEJW 

påbörjade beskritningen till kartbindet Lund, hade han dervid att tillgå dennes efterlenmade manu

skript. Och, då TULLDElta var fackman jnst inom silnren, låg det tydligen närmast till hands att 

tillskrifva denne och ej DE GEER de stmtigrafiska nyheter beträffande kambro-silur, hvilka förc

komma i meranämnda lmrtbladsbeskrifning. 

Anm. nf i\loB�:rra. 
Lunus Univ:s År�sklifL N. J.'. Bd 2. Afd. 2. 
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(1890) måhända borde undvikas, enät' det lätt kunde komma att förvexlns med dictyogrnp
tusskiffer, namuet för de i frågavarande lagrons  understa af D. jlabe!Nforrnis karak
teriserade zon . 

1891 Efter det MoBERG 1891 tagit t i l l  orda för att graptolitslägtna mnet Dictyonema 
mätte utbytas mot namnet Dictyograptus, ett förslag, som framkallade åtsk i l l ig  polemik  
[se TöRNQUIST 1892 och 1894, MoBERG 1893 (not l , sid. 97) och 1 894 samt LuNDGREN 
1894] , anslöt han sig i följande arbeten til l  den princip,  att benämningen dictyograp
tusskiffer användes uteslutande för lager karakteriserade af Dictyograpltts. »Dictyo

nema - skiffer» blir di\, såsom MoBERG 1894 påpekade, endast ett b istoriskt begrepp 
från den tid ,  då man ej känue de först af BRÖGGEl� uppmärksammade bildn in 
garne mellan dictyograptusskiffm·n och ceratopygekalkon . 

1892 1892 visade MoBERG, att skiffern med Glonograptus tenellus LINRS .  sp. å Hun-
neberg ligger öfver den egentliga dictyograptusskiffem. Jemte Cl. tenellus samt en 
varietet deraf, hians, beskrefvos och afbildades två nya graptolitarter, nämligen 
Bryograptus ? Hunnebergensis och Bryograptus ? (eller Clonograptus) sarmen tosus. I 

ett tillägg omtalas alt Bryogr. ? I-Iunnebergensis och sanneniosus äfveu anträffats i 
ö fversln delen a f  alunski ffem vid Tostcrup samt i sk i ffern med Ol. cfr jlexilis v id  
Fogolsång. 1J1·. sannentosus hade möj l igen i.ifven anträffats vid JerresltHl, <l er ti l l 
sammans  med  Diclyogr. fiabellijimnis. Vi<lare u ltalas den åsigt, att skiffern med 
Glonog raplus (Diclwgr. ) tenel/u s å H u uneborg har tyd l ig motsvarighet i 'l'ostemps öf
versta alunskiffer. 

t 89ti 1896 räknar MoBmw,  med tvekan följande DE GEEn.s föredöme, skiffem med 
Clonogr. c fr flcxilis, hvnri nu ä fvcn ,  fast i ett annat i afloppsdiket ti l l  Fogebångs 
nordl igas te kalkstensbrott ti l lgängligt skikt, Didyograptus norve_qicus an träffats , ti l l  
undre didymogra ptusskiffem. I enl ighet med sin dåvarande ( fö1·st senm·e korrigerade) 
uppfattning om gränsen mellan u ndersi lur och kambrium förer författaren den under 
ceratopygekalken vid Fogelsäng an träffade och med Norges ceratopygeskiffer parnl lel i 
sArnde s .  k .  Sllllmardiazonen ti l l  kambrium , de r  den  kommer att utgöra » dictyone
maskiffern s »  topp .  

1898 1898 bcskref MoBERG från dictyograptusskiffern i Sandby en i ett kalkstens -
band anträffad ny trilobit, Hyslerolenus Törnquisti, en  kol lektivform, hvars karak
terer närmast antydde slägtskap med ceratopygekalkens trilobitfauna .  - Såsom i det 
föregående (s .  26) antydts, var den härigenom erhållna  upplysningen om beskaffen 
heten af den i zonen m ed Dictyogr. flabellifm·mis förekom mande trilobitfaunan en 
s tarkt medverkande orsak till det  l 900 framkom mand e förslaget, att inräkna dic
tyograp lusskiffern i nudersi luren . Utom de redan nämnda fossi len träffades i kalk
stensbandet i fråga Obolus Salleri och en Capulus ? sp . 

1900 N tLSSON ( -WEsTERGÅRD) och 'l'E LLANDER undersökte 1900 närmare de i Fogel -
sång strux N om kalkstensbrotten (i bäcken och i aflopps-dikoL) anstående skiffrarne 
samt kommo ti l l  det resultat, att den s .  k. skiffern med Clonog1·. cft· flexilis IlAu 
tillhör dictyograptusskiffern . För lagren i fråga lenmas följande schemu : 
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Zon med Dictyogr. norveg1:cus och Bryogr. Kjentlfi (öfverst) . (woo) 

Clonogr. eft· jlexilis. 

, Dictyogr. jlabellifrmnis f. typica (underst) . 
således al ldeles sam m a  lngerföljd som TuunERG augnf 1883  (o m  ock då OJ så de
taljerad) . 

Då clictyograptnsskiffern hnr  mycket v idst räckt utbred ni ng, är det k l art  att vår nppf;tttning 
af del's s t ratigrafiska förhäl landen s[t\·lil som af dess fauna väs e n tl i gen v idgats genom de under

sökningar deröf1·er, som föret agits inom S k andi navien relnti l" t närl i ggande områden, sål unda sär 
s k i l d t  i Ryssland och England. 

Redan 1888 o m n ä nmde F u .  v. ScmHIDT i korthet,  lmrnsom han i sii l l sknp 
r11 ed Ingett iör A. MICKWI 'l'z  funn i t  cl i etyograptusskiffe>r in lagrad i Estlands obol us
saudsten . 

MicKwrrz omtalar 1896 d i c tyograptusskiffems lagringsförhållanden mera ut
förl igt. Så säger han t .  ex . : »Im ostbaltisch en Gebiete beginnt u n ter dem Dictyo· 
nemaschiefermassiv der eigentl iche Obolensandstein , der aber nach den U nter
suchuugen von F. ScHMIDT und mir untrennbar vom Dictyonemaschiefer ist .  Letz
terer l ässt sich uämlich m i t  seinen charakteristischen Einschlussen fast d u rchweg 

bis an d i e  untere Greuze des m·steren , des Obolensands teines, ve efolgen und bildet 
hiiufig in diinuen Blättern geradezu seine äusserste U nterlage » .  Enligt ett senare 
meddelande t i l l  WilliAN (se s id . 70, W ni A N  1902 : l) har M ICKWITz genom fyndet 
af Dictyograptus jlabelliformis i den obolussandstenen underlagrande skiffern kon. 
s taterat att det här verkl igen är Dictyograptus förande skiffer som förel igger ; i 
all ra understa sk ifferskiktet lir dock fossilet i fråga ännu ej anträffad t. MICKWITz  

lemnar i sitt ofvan ci terade arbete detaljerade profi ler från 7 olika ställen ,  hvi lka 
al la visa den nämnda vexell agringen 1) . 

Genom ScHllliDTS och MICKWIT z '  ofvan refererade arbeten är det sålunda fast
stäldt, att obolussandstenen , eller som den ock kallats ungulitsandstenen, är att be
trakta som en särskild facies till dictyograptusskiffern . Och följaktligen måste på 
samma gång som d ictyograptnsskiffern såväl obolussandstenen som ock dess sven · 
ska motsvarighet, oboluskonglomeraten i Dalarne och på Öla nd , räknas med til l 
ceratopygeregionen , en konsekvens, som för öfrigt också redan WIMAN (1902 : l ,  sid. 
70) mycket ri ktigt har framhåll i t .  

' )  I dessa profiler nämnes o fta Schmirltia, ett underslägte till Obolus. Det v a r  VoLBORTH, 
som 1869 först använde namnet Schmidtia såsom beteckning för ett brachiopodslägte. Förbiseende 

detta, föreslog MARCOU 1890 samma slägtnamn för en trilobi t, Olenelln� Mickwitzi SCHMIDT 
Följande MARcou, har o ckså jag begagnat Sch mirltia såsom slägtnamn för en Olenellid, S. Torelli 

M o B ERG, och sålunda kommit att föra namnets felaktiga n nvändning vidare, hvarföre j ag anser 
mig böra begagna tillfället att nn åvägabringa rättelse. Och då naturligtvis ny tt slägtnamn för t1·i· 
lobite1·1w ifråga måste väljas, vill  j ng som sådant föreslå namnet Schmidt:lellus n. g., härmed äfven 

tagande vederbörlig hänsyn till den i ntention li1ARuou haft vid valet af det nn utmönstrade slägt
namnet. Nam net Schmidtiellus torde til lräckligt skilja sig från det af ULRICH uppställda ostrakod

sliigtnamnet Schmirltella, för att någon för vexl ing skul l e  vara att befara. 
Anm. af MOBERG, 



.Tol : .  Chr.  l\Iu iJerg O L" l o  Carl O .  Scgcrbcrg. 

U n der dylika förhållanden måste vi derföre t i l l  fnl!slän d i gando af den lonmade h i storiken 

ä f n'n  an föra d e  v i kt i gast·J < lata rö mndo vårt oboln�bnglomerat oeh de h o :l  OS3  gjorda fy n,Jen a[  

obol nssanclsste n ,  o c h  få vi sål n n cl a  deras historik som andra afdelni ngon i b i h anget t i l l  l i ttemtnr

öfyersigten. 

2) Oboluskonglomeratet och -sandstenen. 

18 !4 Redan 1 844 observerades oboluskonglom eratet vid Klittberget i Dal arna af H. 
v o N  PosT (j fr s.  l G  i » Fosforitkommitteen s »  berättelse 1873) , lt vilken , efter det a t L  
m a terial 1 868 insam lats, lenmade prof a f  bergarten med d e r i  in neslut n e  Oboli åt 
ANa E L I N  ti l l  undersök ning. U n d er de närm ast följande åren studerades bild n in · 
gens utbred ning och geologis b förhålln.nclen ganska ifrigt, detta m est på gnm d  af 
bergartens vid kemisk analys iakttagna rel ativt höga fosforsyrehalt (varierande i 
konglomeratet mellan 2 ,88 och 9,29 %, i fosfori ten m ellan 33,87 och 3 6,55 °/o ) .  

1870 1870 belägger v .  P o s T  d e  ifrågavara nde lagren , som sägas tillhöra » den un-
dersta delen af den s.  k. Öfvergångsform ationen, som m an num era benämner den 
Ca m b riska bildningsperioden >> , med det alltsedan gängse namnet >> oboluskon glo
merat » .  

187 1 Strax derpå omnämnes bildniugen äfveu af TöRNQU IST {1871) .  Han .augifver 
(s. 102) att dess » plats i lagserien synes i n falla inom cystidekalkon eller vid d ess 
öfre gräns » .  

,, STOLPE uttalar 1871 (se sid .  5 och 39 i » Fosforitkom m itteen s >> berättelse) den 
åsigt att oboluskonglomeratets pl ats vore mellan urberget och de iildsta silur
lagren (i Silj anstrakten) . 

1 872 Men ännu synes TöRNQUIST (1872) böjd att v idh åll a sin först u ttn laJe åsigt, 
dervid sägande : >> Hvarje nytt faktum har hittills blott ökat frågorna, u tan att 
serdeles bidraga til l  deras lösning » .  

1873 1873 öfvergår slu tligen TöRNQUIST (se bilaga B i >> Fosforitkommitteens >> 
berättelse) , efter att i sällskap med SToLPB ha ånyo besökt de gamla fyndortom a, 
till denne senares ofvan relaterade åsigt.  Det torde vara på grund af TöRNQU ISTS 

utlåtanden som Fosforitkomrn itteen i sin till Kg l. Mj t i nlemnade berättelse (not l ,  s. 
1 6) anför, att man inom i frågavarande bil dningar kan >> mskilja tvenne skilda lager, 
nem ligen l )  underst, det egentliga Klittbergskonglomeratet med Obolus, och 2) of
vanpå detta, en blågrön glaukonithaltig bergart >> . 

» Samma år framkastar LINNA RSSON {1873) den förmodan, att Dalarnes obolus-
konglomerat m åhända motsvarar den s.  k. grönsanden i Ryssland (eller m .  a. o .  
ekvivalerar ceratopygekalken) .  

1874 1874 vidbåller TöRNQUIST s in föregående å r  uttalade åsigt ; såsom d e  äldsta 
bland de >> siluriska form ationsleden » an för han nämligen oboluslagren, » som utgö· 
ras af Oboluskonglomerat och Obolusgrusknlk, båda hittil ls karakteriserade af ett 
enda fossil Obolus sp. » ( 1 . c. , sid.  6) .  
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Att TuLLBERG {1882: 2) i sin » redogörelse för geologi ska resor på Öland » omta- 1 882 
!ar fy n d et a f  en Obolus i (undre) g l aukon i tskiffcrn v id  Cm· levi  och mellan Borghol m 

och Köp i ng sa m t på den grund v i l l  pa ral lelisora d e u n a  glaukonitsk iffer med obo 
luskonglomerntet i Dalamc , är redan i det  föregåen de onm änmdt.  

Sa m m a  åt· an för H o Llii {1882 : 2) i sin roseberättelse ett  vid H orn å norra » 

Ö l a n d  uudor grönsand anträlhd t konglo merat (merl brotts tycken af paradoxides·  och 

ole t l USskiffcr i ett  obol us förand o cem ent) såsom e n  »mellanlänk mellan Obo l us 

l agre t i ryska Östersjöprovi nscma ocb Oboluskonglom erato t i Dalarn e » .  
L I N N  AI� ssoN och TuLLBERG angifva 1882 från Kn i fv i ngc ski iterbrott i Öster· 

götland följanrle lagerserie : öfverst blågrönaktig kal ksten , planilimbatakalk, l , 2  m ,  
derunder o n  a f  glan kon itkorn s tark t uppb landad kal k m assa , »,qrönsand >> 1 ) ,  0,3 m ,  ö [vcr
lagmndo en l , 8  m m tigtig sk iffer med Dictyograptus, som i sin ordn i ng h v i lar 

på elt ,  b raehioporl frag ment  föra nde , 0 ,02 -0,08 m m äg t ig t baud af k a lk ig sandsten . 
Först på ett  dj up aE  0,3  m i den unclediggande skiffern träffas orsten med Peltnra 
och på ännu lägre n ivå Forchhammerizonen ti l lhöriga lager . -- Man torri o kunna 

ifrågasätta , huruvida ej den brachiopodförande sands tenen skulle få räknas som en 

ek vivalent ti l l  andra trakters obolussand sten .  
1883 fördelar TöRNQUIST »oboluskalken » i tvänno  ondast petrografiskt ski lda 1 883 

l ag ,  obol uskonglom orat  och (derpå liggande) obolusgruskalk. Med an ledn i ng nf 
bland ann at HoL�1S och Tur,LBERGS nyssnämn d a  uttalanden sammanstäl ler ban obo· 

lusgruskalken mod don öländska glaukoni tsk i ffern, til läggande  att » dermed är  också 
det m od gruska lke n faunistiskt förb undna obolu skonglomeratets b i lcl n ingstic1 ap · 

prox i m ativt bestämd » .  

1 885 omtalar HoLM {1885 : 1) åter meranämnda konglo merat från Horn . Öfver- 1ss:1 
lagrndt af glaukon i tsand m åste det h a  ti l lkomm i t .före denna, men efter olenusskik-

tens  bild ni n g ; det  förer Obolus Apollinis Ercmv .  och är säkert att parallel i sera med 
do  estländska obolusskikten ,  Här omnämnes också att HoLST på Ö l and funnit  en  
dictyograptusskiffer d i rekt öfvedagrande ett  konglo merat (oboluskonglomerat ?). 

1896 bringar äfven M r cKWITZ (sid. 30) de svenska oboluskonglom eraten på 18!lö 
tal .  Han bekräftar , på grund af egna undersökn i ngar , att d en brachi opod, som 

HoLM anträffat i konglo meratet vid Hom , verk l igen är Obolus Apollinis . I honom 

ti l lsända prof af oboluskonglomeratet ( » Obolensan dstein » )  från Dalarne återfan n MrcK

WITZ såyä[ O .  Apollinis som O. trian,qularis, båda förut kända från Estlands 
obolussandsten .  

l !)02  omtalar W I M A N  {1902 : l )  fynd a f  obolussandsten i block vid ön  Fan tom 1 802 
i Singöfjärdon n ära Östham mar ; i bergarten, en lös kalksandsten , träffades Hyolithus 

sp., Lingulella ? s p . ,  Obolus Apollinis, Obolus celattts Vor,BORTH var. orbiculatus MicKw.  

och Obolus obtnsus MrcKw. ? I liknande block från Marieham n på Alunrl träffados en 
Orthis sp . (en l igt LAMANsKY 1905 antag! . O. recta PANDER) . 

Följu ncle år redogör WIM A N  (1903) för ett nytt fynd a f  obo lussandsten vid Vestanå 1903 

') Det Hr säke rligen denna Lergart, om hvi l ken LINNARssoN 1873, efter granskning af prof, 

hem förde af A .  E. TöRNEBOHM, säger att den torde vara att sammanställa med Estlands glauko· 

nitsand eller måhända snarare med den estländska glaukonitkalken. 
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(1903) i Brun nuy socken i Östergötland .  Lngm·fö l jclcn der visade ofvan polturazonen 2,08 
m obolussands ten ,  h varpå följde först 2,38 m cl ictyogmptussk iffer (ö fre delen k a n  
möj l igen ha varit cera topygeskiffer) och sedan 0, 12  m glaukonit  ö fverlagrad a E  ortho

cm·kalk .  Det iir blot t  på stratigrafi sim skäl sandstenen sammanställes med obolus
sandsten . l fråga om äl dre fynd fästes uppmärksamheten på, att LINN A itssoN å bla
det Wreta  Klos tor (so L I N N A R s s o N  och T u L LBERG 1882) dels vid Ku ifvi ugo de ls  
v id Storbergs ka lkbrott i Krigsbergs socken funn i t  en I iknanclo lagerfölj d ,  ä fvensom 
derp:l, att HoLlir i e n  dictyograptnsskiffern underlagmnde sandsten vid Knifv i nge, 
hvi l ken af honom riiknades ti l l  pelturazoueu ,  187u  funni t Dictyograptus (se HoLlli 

1885 : 2 ,  s. 8) . 
Den l i ttcrn tnröfversigt, som här lem nats, har i rege l ej tagi t h änsyn t i l l  mHlra arbeten ä n  

�ådana som mera direkt beröra i-lkandinaYiens ceratopygeregiou.  Visserligen o mtalas i såväl Tysk

lands som IIollands > Gescb iebelitter�ttur >> ett och annat fynd af  block från Skand i naviens cerato

pygNegion . men dels äro dessa fynd mycket sparsamm a  dels iiro de upplys n ingar, som n r  niim ncta 

l i tteratur skulle k u n n a  vara att hemta rörande här i frågaY ::rancle bilctningar, skäligen betydelsel ösa, 

hvadan Yi endast u ndantagsvis ansett oss ha skäl att närmare beakta densamma. 

3) Nyare litteratur rörande utländska bildningar analoga till Skandi na

viens ceratopygeregion. 

Redan BI�ÖGGER har, 8åsom ofvun anförts, framhållit att Nordamerikas silm 
sii.korligen i viss mån eger motsvarighetor ti l l  vår ceratopygeregion (se BRÖGGER 

1882, 1886 : 2 och frnmföt· a l l t  1896,  sid . 62- 66). Men i det stora hela torde 
dock do afsedela bildningarnos l ikhet vara ganska ringa, inskränkande sig t i l l  öfre 
och u ndre gt·änslagrens l i kvärd ighet samt till en viss paJcontologisk analog i ,  hvi l ·  
ken frånsedt e t t  par  graptol iter dock ej  går så långt, att identiska arier k unnat med 
säkerhot påvisas . 

Norda.merikas silur erbj uder oss derföre här blott i fråga om dictyograptusskif
fern och dennas systematiska stäl lning ett  närmare intresse .  -- W ALCOTT vill (1890) 

paralleliset·a zonen med Diet. sociale från Cape Rosier m ed Englands Tremadoc 
och til lägger »l would refer them » (the Capo Rosier bods) » to th e Lower Ordo

vician or to the Lower Calciferous » .  - Enligt G. F. MA TTHE W (1891) träffas Dictyo

graptus jlabell1jormis Erc nw .  å Navy Island ej blott i den egentl iga dictyograptus
skiffern (MATTHEw' s Bretonian 3c) utan går dels längre ned till zonen med Peltt.tra 

sc:1rabmoides (= 3b) elle t· möj l igen t .  o .  m .  ti l l  närmast äldre afdelning, zonen med 
Parabalina spimtlosa (= 3a) ,  de ls  högre upp t i l l  zonen med Tetragraptus quadri
l1mchiat"s (= 3d) .  - RuEDE�IANN omtalar 1903 från skifferzonen i östra delen af New 
York en nyupptäck t fyndort, Sch nghticoke, för dictyograptussk iffer, i hvi lken mau 
har tvänne i det stora hela I ikviird iga gruptolitzoner, en med D. flahellifonuis och 

en med Clonograpti. Bland den senares fossil näm nas Clonogr. approxim atus MAT· 

THEw, Bryo_rp·.  lentus MATTHEW och Br. patens M A TT H EW . Under hänvisande ti l l  
att NILssoN ( ·WEsTERGÅRD) och TELLA NDER vid Fogel säng l ikaledes kunnat påvisa 
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ou Glonograptus-zon inom dictyograptusskiffern , framhåller han att dessa m .  fl .  fakta , 

såsom t. ex. fyndet af en  typisk Bryograptus Kjerulfi i »'l'etrag:raptusEkiffer » vid 

Deep Ki l ! ,  antyda subzoner bildande öfvergångsled ti l l  Beckmantownian 's  ( lägsta 

undersilurens) Tetragraptus - och Phyllograptuszoner. Dessa öfvergångszoner räknas 

som ekvivalenta med Skandinaviens ceratopygekalk .  Icke dess mindre anser s ig 

RuEDEMANN, som det vi l l  synas väsentligen påverkad af BRÖGGERS äldre åsigt, böra 

räkna dictyograptusskiffern til l kambrium, såsom dennas öfversta del .  

I ett  senare arbete från 1904 beri ktigar RuEDEMANN delvis s ina förra uppgif

t er. De näm nda graptol i terna från Glonograptus- zonen hänföras alla till Staurograptus 

diehotamus EllnroNs,  och Br. Kjerulfi från Deep IGI I  göres nu ti ll en ny art, Br. pusillus, 

detta senm·e ej utan hänsyn ti l l  att Br. Kjerulfi i Europa synes möta på lägre nivå. 

H vad nyss nämndes om förhållandet me l ian Skandina vieus cera topygeregion 
och Nordameri kas den na motsvarande b i ldn ingar kan i det  stora hela äfven sägas 

om förhål landet mellan den förstnämnda och Englands Tremadoc och Sbineton 

sha lcs,  frånsedt alt de engel ska bi lcl n i ngarne i fråga äro mera i deta lj s tudernde 

och sål unda lcmna säkrare hål lpunk ter föt· en p aral leliseri ng.  I sitt arbete » Cambrian 

and associated beds o f  Mah·ern » behan d l ar T. GROOM (1902 : l )  hithöriga frågor, 

rl ervid vederbörl igen beak tande den ä ldre engelska l i tteraluren angående gJ'änslagron 

mol lan  si lur  (ordovicium)  och kambri um.  Hänvisande ti l l  de r ik l iga citat, som n1imn

(la arbete l emnar, kunna vi derföre här åtnöja oss med att anfö m de vigtigasto 

resu l t a ten- af G1woMs undersökningar .  GROOlii konstaterar att  d ictyogra ptussk i ffem 

i Nona Wales hyser jemte don graptol i t ,  efter h vilken skiffem har si tt n am n ,  en  

fanna  af 'l'remndoc-typ .  Dcri träffas ä fven sådana tri lobi ter som Symphysurus (Psi
loceplwlus) t'nno tatus SA I.TJm och Nt'o7Je Homji·ayi SAL'I'ER, a f  h vi lka (enl igt IhöaaF.u 
1896 , s .  33 och 34) den förra är ,  om ej  identisk med ,  så  dock mycket närstående 

ti l l  S. incipiens BRöaGim, under det att N. Homjrayi kan anses sannolikt identisk 

med N. insignis LINRS . 

I den engelska litteraturen förekomma mycket vexlande uppgifter om n ivån 

för Dictyogmptus jlabelliformis E1cnw.  (D. sociale BA LTER). Fossi let har stundom 

anförts från U p per Lingula-F lags, således ända nere i skikt med Peltura scara
breoides W A HLENB.  och Spha:rophthalmus ala tus BoEcK,  men dervid är ait uttryck

l igen framhålla, att i en sådan skiffersvit de nämnda trilobiterna til lhöra dennas 

undre del, medan D. flabelliformis uteslutande förekommer i allra öfvorsta skikten .  

Och å andra sidan angifva flera engelska författare, att nämnda graptolit  i N. 
Wales förekommer äfven i Lower 'l'remadoc, hvm·före också BRÖGGER {1896, s .  3D) 
paral lel i serar dervarande Lower 'l'remadoc med sina zoner 3aa. och 3a�. 

GROOlii uttal:l.r sig också ( 1 .  o . ,  s .  13) derhän att ,  derest d ictyograptusskiffern 

skal l  betraktas som en egen z o n , denna bör räknas til l  Tremadoc och gränsl in ien  

mel lan Ordovici um (undersi lur )  och kambrium sålunda  chagas närm ast under den  

på näm nda sätt begränsade 'l't·emadoc. 
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Från Shiueton-shales viu Sh i ueton och från d ictyograptussk i ffern vid Malvern 

beskref redan CALLA W A Y  (1877) två tri lobi te r Shumardia (Conophrys) salapiensis ( m ed 

6 segm ent i thorax) och Asaphus (Platypeltis) Crojtii. - GaooM, som sedermera 

(1902 :  2) närmare undersökt skiffern från Malvern , anför deri från Acanthopleurella 

Grind1·odi GaooM n. g. et n. sp . ,  Ch.irurus Frederici SALTER,  Agnastus dux CALL.  och 

flera fragment, som antagl igen representera arterna Platypeltis Crojtii C.A Lr, . ,  Asaphel

lus affinis Mc CoY, Niobe Homjmyi BA LTER och Parabolinella ? triartkrus CA Lr, . ,  

sålunda en typisk Trem adoc-fauna. H vad beträffar d e n  först anförda (nyuppställda)  

arten , Acanthopleurella Grindrodi, är,  e fter hvad GaooM uttryckligen framhål l er ,  

detta just den tri lobit, som legat ti l l  grund för CALLA W A  y '  s uppgift ,  att Shumardia 

salapiensis skul le förekomma äfven vid Malvern . Från Bluemardia ski ljer s ig  Acan

thopleurella hufvudsakligen genom sin o fåmde glabella, som når hufvudets frä mre 

rand , och genom de i långa taggar utchagna pleurorna .  Efter hvnd längre fmm 
( i  artbeskrifn i ngen) sknll vi sas ,  står emel lertid Acanthopleurella just gen o m s is tnäm n d a  

egenskap mycket nära flera svenska Sltumardia-arter. 

Senast bar Fecwnsides 1905 Iemnat stratigrafisk redogörelse för trakten kri ng 

Aren ig  i Norra Wales.  Hans schema för dervarande kambrium hnr fö ljande ut
seende: 

� 
o 

A m uodd or Shumardia-Sh nles .  

Tn i -Herion or  Asa11hellus-Flags . 

Nnnt· ddu or Bellerophon-Rerls .  

Dic!yonema-Band .  

Niol1e- and Psilocephalus-Ber1s. lPellura-Beds . } 
Orthis-lenticulari8 Banr1 . Blnck 

Paraholina-Beds. 

Lingulella-Bed R .  

Grits and Flags . 

l � 'l'rem n rloc.  

J 

1 
Iland . ') j Dolgel ly .  

} Ffestiniog.  

Gränsen mellan NioT1e- and Psilocephalus-Beds och und erliggande Feltura

Beds synes ej vara skarp . Om öfre delen af Black Band säges >> Pel tura is n o  

longer abundant, bu t occasional examples of Niobe Homfrayi, SA LT . ,  and Psiloce

phalus innotattts, SALT . ,  take its place >> . Det är tyd ligt, att vi här ha en ekviva· 

l ent  till vår acerocarezon , inom hvi lken också en Niobe sp.  (se MoBERG 1900, s .  

532)  bl i fvit funnen.  Och angående » the  Dictyonema-Band »  säger FEARNSIDES sjel f 

uttryckl igen » On this evidence, I would class the W elsh Dictyonema-Band as 

the lowest divi sion of the Trem adoc, and would place the Niobe-Beds ns the 

highest member of th e Dolgel ly or Upper Lingula-Fiags >> .  Att Shumardia

Shales är att parallelisera med öfre delen a f  vår ceratopygeregion , torde ej böra 

') Af ueskrifn i n gen (p. 613) att döma, är det dock endast. Peltu1·a ·Beds, som kallas Blnck 
Band. 
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. böra betviflas, d å  i faunan ingår slägtet Dicellocephalus och väl äfven Apatocepha 

lus ( » Remopleurides » ). Någon närnnre mots varighet ti l l  Asaphellas-Beds eller 

Bellerophon-Beds hu änn u  ej hos oss kunnat påvisas. Ino m den svenska undersi

lurens undre gränslager, näm ligen dels i egentliga dictyograptusskiffem dels i den 

s .  k. Shumaruia-zonen ,  förekomma dock ett pur former, som vi fört till slägtet Ca 

pulus, men som måhända skulle kunna vara samslägti ngar t i l l  hvad man i England 

kallat Bellerophon. BRÖGGE I� har också beskl·ifv i t  en Bellerophon från Norges cora

topygekalk .  Det vill emellertid ,  äfven om on parall elisering oj för uärvamndo kan 
ful l t  genomföras, dock synas som skulle ,  i fråga om unders i lurens och kambriums 

gränf'lager, öfvere n s t ä m m el o o  i utbildning i nom England och Skåne mer och m o r  

framträda i samma mån lagren bl i fva i detalj undersökta ,  och samti d igt tyckes ii f 
ven lämpligheten a f  e len af MonEna föreslagna gränsl iu ien kom m a  att gi)ra s tg 

mera a l lmnnt gäl lande .  

Lunds Uni1· : s  Årsskrift. N. F :  Bd 2 .  Afd . 2 .  6 



I I .  Ceratopygeregionens systematik. 

Under benämni ngen ceratopygeregion sammanfatta vi de  lager, som ti l lhöra 
BRöa nF.Rs afdelningar 2 e och 3 a. Hit räkna vi sål unda d ictyogmptusskiffern med 
dess bryograptuszon ,  oboluskonglomeratet och obolussandstenen, ceratopygeskifferu 
med dess underliggan(le » zon med 8ymphysurus incipien.� » ,  ceratopygekalken med dess 
glau konitlager samt andt·a inom seriens gränser fal lande bi !Jningar, ntan hänsyn t i l l  
deras petrografiska beskaffenhet .  Den paleontologiska karaideren har sålunda i fiirsta 
hand vari t bestämmande för regionens omfång såväl som för dess vidare indelning .  

I petrografiskt hänseende förele regionens bildningar ganska stor omvexling, 
a lunskiffer med orstenar, vanlig lerskiffer, glaukoni tski ffer, glaukonitsand och glau 
koni tkalk, gråa, svarta och rödaktiga kalkstenar, fosforit, konglomerat (Dalarne) och 
sandsten (Gefleområdet och Östergötland) .  U n der det att i Norge s kifferfacies är rå
dande i regionens undre delar och kalkstensfacies i dess öfre de l ,  finner man sålunda 
i Sverige mera vexlande förhål landen. På .flere nivåer träffas ski ffrar inlagrade  me! ·  
lan kalkstensbankarue eller omvändt kalkstensband inskj utne i skiffrarne .  

Men äfven i faun istiskt hänseende ha vi ganska stor faciesvexling. I 
lmfvudsak skulle man kunna särskilja en  graptolitfacies, en tri lobi tfacies och 
en brachiopodfacies .  Fossi l tillhörande and ra djurgrupper än de nämnda före· 
komma vi sserl igen , i det att gastropoder, cephalopoder och astrakoder m. fl . ä fven 
äro kända från ceratopygeregionens bildningar, men de äro alla der att räkna som 
säl lsyntheter. Ostrakaderna träffas visserl igen här och !war ymnigt, men ha i al la 
fall mycket lokal utbred ning. I god öfverensstämmelse med hvad man känner om 
de  recenta brachiopodernas bionami (se WA LTHER 1893 - 94) , träffas bracbiopoder 
säväl i ceratopygeregiouens skiffrar och kalkstenar som i dess sandstenar och kon· 
glomerat. Inom de två sistnämnda bergm·terua bilda lJracbiopoderna ofta nog till 
och med så godt som faunans enda element, bvadan man ,  då härtil l  kommer att 
de särski ldt  i dessa fall vanligen uppträda i stora massor, väl torde kunna tala om en 
brachiopodfacies. Någon större ledning för stratigrafien lemna brachiopoderna dock 
icke. De fördelar, som skulle kunna l igga deri, att bracbiopoderna, efter hvad ofvan 
nämnts ,  förekomma litet h varjestädes, såväl i bi ldningar från grundare som i sådana 
från dj upare vatten, och ej säl lan i ymnig mängd , förringas nämligen ej oväsentligt 
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derigenom, att flora af ceratopygoregioneus brachiopoder, såsom det åtminstone  med 

nuvarande bristfälliga artu tredningar · vill synas ,  ega ganska v idsträckt vertikal ut

bredning. 

De enda djurgrupper, som lem mt material för en mera allmängiltig lagindel

ning af ceratopygeregionens bildningar, b l i fva sålunda trilobiter och graptoliter, de 

förra hufvudsakligen bevarade i kalkstensaflagringar, mera sällan i skiffer, under 

det att de senare så vidt man hitti l ls känner nära nog uteslutande träffas i skif

ferbildningarne. 

H vad tri lobiterna beträf far må nämnas, att Hystero lenus och Boeckia tillhöra 

de äldsta lagren,  i hvilka äfven Acerocare, frånsedt dess sparsamma förekomst ända 

upp i ceratopygekalken , torde vara hemma.  Triartkrus Angelini träffas deremot först 

i något yngre lager.  Och i regionens allra yngsta delar utgör det rikliga uppträ

dandet af slägtet Megalaspis ett mycket karakteristiskt drag. Någon skarp gräns 

mot den til l  orthocerkalken räknade planilimbatakalken kan ej för närvarande  fast

ställas ,  ja, det torde kunna sättas i fråga, huruyida ej planil imbatak.alken, delvis 

åtminstone,  lämpligen skulle kunna in räknas i ceratopygeregionen .  

Graptoliterna börja med undersiluren, deras äldsta representant Dictyograptus 

tillhör ceratopygeregionens bottenlager. Utvecklingsgången fortsättes närmast genom 

Bryograptus och Clonograptus. Tetmgraptus och Didymograptus förekomma deremot 

först i lager stående nära gränsen för regionens hängande. Den ursprungligen af 

BRÖGGER för Norges vidkommande lemnade fullständiga lagindelning, som hittil ls 

äfven hos oss användts beträffande de bildningar, som af gammalt räknats ti l l  

ceratopygeregionen , skiljer ,  om vi nu frånse zonen med Symphysurus incipiens, mel

lan en äldre afdelning, ceratopygeskiffer, och en yngre, ceratopygekalk, och är tyd

l igen från början lagd på petrografiskt grundlag, änskönt den ju i viss mån gif

vits paleontologisk hallstämpel . För en mera al l mängiltig lagindelning, som måste 

taga hänsyn ti l l ett större områdes mera vexlande bildningar, synas emel lertid 

benämningarue ceratopygeskiffer och ceratopygekalk, för såvidt dermed skall be

tecknas verklig åldersskilnad ,  ej gerna kunna bibehållas. 
Äfven om tiden ännu ej torde vara mogen för en mera definitiv paJeonto

logisk lagindelning i nom ceratopygeregionen, torde dock en til l  detta mål syftande 

öfversigt af regionens vexlande utbildning å skilda trakter väl vara på sin plats . 

Efter hvad ofvan anförts, är det u ppenbart att vi dervid ha att företrädesvis be

akta bildningar med tri lobilfacies och sådana med graptolitfacies, hvar för sig. Då 

det emellertid kan förekomma att såväl graptoli ter som trilobiter träffas i ett och 

samma skiktkomplex, ha vi i följande schemata infört en särskild kolumn för b i ld 

ningar med  blandad facies. 
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Schema öfver ceratopygeregionen på södra (Jlanrl 1) .  

Trilobitfacies Blandad facies 

Asa]Jhnskalk, h m r i  1 HOLM (1895) å norra Ölanll ,  

Lintba talca lk 

Plan'ilimbatakalk 3). 

Cemtopygekalk, som på s ina 

ställen,  t .  ex. i Lnuda ka1 1al,  

m el l a n  d e  ol i k a  ban k arn c  har 

tunna riinder af alnnskijfe1·.  

Cera fopygeskijfern v id lVe l l t
linge, u nder den egentl iga ce

ratop�·gelml k e n  men öfver

lagrande en ti ll  denna hö

rande braeb i o p odfylld glau-

k o n itlml k .  

Cemtopygeslciffern vid Ottenby, 

underlagrande den till cerato

pygekal k e n  räknade undre bra

chiovodfyllda glankoni tkalken 

och h v ilande direkt å d ictyo

graptusskiffer, med h vi lken den 

petrografi skt öfverensstiimmcr.  

Peltura-zoncn. 

i Böda socken, f u n n i t  grap- l 
tol iter t i l l höriga 'l'ÖRNit U I STS • 

zon 4 (Z. m. Isogr.  gibbcrulns 2). 

G ra ptolitfacies 

Glmtkonitskiffer 

meJ Glo nograptus ( l .  Strmro

graptus) vid Köpiugs klint N 

om Borghohu.  

Unr! r e  d idyograptusskiffcr n. 

1) Schemat är i hnfvmlsak g ru ndadt på förlu 'tllandena i södra Öland, något som särki l Li t  bör 

nämnas på grund af den stora ol i k h e t  i fråga o m  cerato pygeregionens u tbi l d 1 1 i ng,  som så skarpt 

framträder m ellan denna ös sydl i ga och n ordl i ga del ; dictyogmptusskiffern, som å n orra häl ften 

a f  Öland totalt sakn as, har en norrut jemnt artagande mägtighet och äfven cerato pygekalkcn med 
dess ekvi valenter visa endast i södra delen fullt typisk utbi ldning.  

2) Se not l å sid . 4G.  

3) A sidan 43 har nännare angifvits skälet t i l l  att planilimbatakalken här  ställts cerato

pygeregionens öfre g1·änslinie. 
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Bitl r·ng ti l l  klin ned omen om l'Cratopygeregionen. 

Schem a öfver ceratopygeregioneu i Vestm·götland (Hunneberg) . 
Enligt  en 18!)2 af JVIonELW och v. ScHMALL�Ns(;E upptagen profil vid Mosseuo . 

T r il u bi t-facies 

Gtrmkonitisk kalk 

meu Mega laspis och Sy111phy

suncs. (Tord e va ra at.t räkna 

till ceratopygekalken) . 

Cemtopygelmlk 

med Oemtopyge, Ettloma, 'l'ri-
m·thncs, Niobe m .  fl. 

(De af >jernberg • ') skilda på 

3 horisonter fördelade trilobit

förande kalkstensbankarne ut

göra samman l agdt ej mer än 

ungefär 1 /s af det hela). 

Fel tum-zonen 

med Splueroph thalmus alatus 

och Acerocm·e costa tum a). 

1) Se not 1 å sid . 4G. 

Bhlndau facies Graptol it-fncies 

l Skiffer m ed Didymog1·. ballicns . l 
l 

(TÖRNQUISTS :wn 2 1 )  
. I understa delen med en braI l chiopodbank med Protm·this 

Hunnebe1·gensis, hvilken möjli

gen är att räknn med till ce· 

ratopygeregionen. 

Svm· t sk(tfer 

med Tetmg1·. phyllogncptoides. 

(TÖRN<�UISTS zon 1). 
Öfverst häri ett band af s .  k. 

> j crnberg • 2). 
--- ----- -----�----·.-----

Ljusare skiffer 

med obcstilmbara trilobiter 
och graptoliter t i l lhöriga 

TÖRN<11:IS'J'S 7.011 l 1 ) .  

Svm·t kalksten utan fossil, 

motsvaras v id Nygånl 

af Dictyogmptusski./fe1· : 

b) Z. m .  Clonog1·. lenellus 
a) Z. m .  D. jlabellijo1·mis . 
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2) ,Jernberget>  är en af svafvelkis öfverfylld kalksten eller hårdare skiffer, utan fossil .  Se 
härom vidare hos Ax.  LINDSTRÖM 1887, s .  36. 

3) MoBERGtl fynd härstädes af A .  costa tnm BRÖGGER, hvilken art förut blott varit känd från 
Norge , är af så mycket dess mera intresse, som den s-tora öfverensstämmelsen mellan vestli.gaste 

Vestergötlands och Norges kambro-silur derigenom ytterligare framhäfves. 
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Schema  öfver ceratopygeregionen i Norge (Kn'stianiaområdet) . 

Trilobit-facies Blandad facies 

> Megalaspiskalk • 

( 
Ceratopygekallc l 

(underst med Triarthnts Angelini). 
�=l l Ceratopygeskijfe1· 
0 l med Triarthnts Angelini, Pa-

1 mbolinella limitis samt Bryo-

er Zon med Symph. incipiens 
»' sam t Parabolinellct limit-is och 
0.. 
o 

... 
<ll 

o 

il o 

Acerocare norvegicum. 

Pelttt1·a-zonen. 

l gmpfus 1·amosus. 

Graptolit-facies 

. > Phyllogmptusskiffen 
l (TÖRNQ\JISTS zoner 3 och 

Dictyogntptusskijfe1· : 

2 ' )  

b)  Z. m .  B1·yog1·. J(jerulfi och 

Dictyogr. norvegicw;. 
d) Z. m. Dictyogr.flabellifonnis. 

Den enda skånska lokal der ceratopygeregionens öfrc del - ceratopygekal ken 

anträffats i normal utbildning är Fogelsång. I sydiistra Skåne uppmärksam made 

först LINNARssoN en af ljusare skiffer och grå delvis glaukonitförande kalk i 

vexlande band bestående lagerserie ,  som visserligen på grund af sitt stratigrafiska 

läge anger sig som en ekvivalent t i l l  ceratopygekalken , men som dock hitti l ls  ej 

lemnat andra fossil än sparsamma, obestämbara trilobitfragment . I dessa trakter är 

deremot undre didymograptusskiffern synnerligen väl utbildad ; här finner man 

också dess all ra understa del el ler zonen med Tetragraptus phyllograptoides (TöRN· 

QUISTS zon l ) .  Afven ceratopygeregionens undre afdeluing - dictyograptusskiffern 

- är mycket fullständigt u tbildad inom denna del af provinsen . Någon mera sam

manhängande profil ,  som nu sku l l e  kunna läggas til l grund för ett schema öfver 

lagerföljden, har dock hitin til ls ej derstädes utarbetats . 

1) TöRNQUIST fördela r (1901) den undre didymograptusskiffern, eller som han kal lnr den 

Phyllo-Tetragraptus-lagren , i 5 zoner, nämligen l (underst) Z. m. Tetmg1·. phyllogmp toides, 2 Z. m. 
Didymog1·. balticus, 3 Z. m .  Phyllogr. densus, 4 Z. m .  lsog1·. gibbe1·ulus och 5 Z. m .  Phyllogr. 
cfr typus. 
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Schema öfver ceratopygeregionen i mellersta Slcåne ( Fogelsång). 

o 

o 

'l'ri lohi tfacies 

Orthoa1·krrlk. 

Cera fopygekalk 
och 

Shumanlia·zon. 
ll i thömnde kalkband äro in

ec lngra<le i en pit brachiopoder 
a> 

rik ski ffer . .... 
Q) 
be ) 
>,) 
o. 
o 

. § (( 
be Q) .... 'Ö 

';:l Q) 
o 

Acerocm·e-zon . 

' ) Se not l å sid. 4G . 
0) STRAN D M A RK 1901 .  

Blandad facies 

Undt·e Dicfyogmptusslsi.ffer: 
med Hysterolentts Tö1·n· 

quisti. och Dictyogr. jlabel· 
lij01·mis . 

Graptolitfacies 

Öj1·e Didymog1·aptusski.ffe1' : 
b) Geminusski.ffer. 
a) Z.  m.  Phyllogt·. cfr typuR 

(= TöRNQUISTS zon ii 1). 

Und1·e Diclymogmptusskijfe1· : 
h) Z. m .  Phyllog1·. co1· STRAND· 

MARK 2), anträffad endast 

å lokal E 22. 
Torde motsvara ungefär T iiRN

QlJ ISTs zon 4 l. 3 '). 
a) Z. m .  Tetmg1·. quadl'ibrachi

a tus och Tetragr. bryo
noirles, anträffad endast 
å l okal H 7 8). 

Torde motsvara nngefär TöRN
QUISTS zon 2 1). 

Öfre Dictyogmptusski.ffer : 
h) Z. m. B1·yogr. Kjei'Ulji och 

Dictyog1·. norvegic u s .  

a )  Z .  m .  Clonog1·. tenellus var. 
Ca llavei 4). 

1) Se kartskissen hos N TLSSON (-WEsTERG Å RD) och TELLANDER 1900.  

4 )  Enligt benäget meddelande från Assistent "\VESTERGÅRD bör denna beteckning använ das 

i st. f. förut begagnade • Zon med Clonogr. cfr flexilis . Enligt samma källa uppträder  karakters 
fossilet å öfriga orter i Rkåne ej såsom vid Fogelsäng i en egen från öfriga bryograptussk ifferu 

tycl l igt sk i ld  mn. 
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Beträffande föregående schema är att märka att orthocerkalken,  som vid Fo

gelsång har säregen fauna, i ålder torde l igga mel lan planili n'l batakalken , af  hvars 

karaktersfossil ej spår här anträffats , och centauruskalken, enär denna senare ju är 

ekvivalent med geminnsskiffern, som säkert är yngre än Fogelsångs orthocerkalk .  

Förhål landet mellan denna senare och de i schemat omnämnda Phyllograptus förande 

skiffrarne är ännu ej tillräckligt undersiikt, och det är möj ligt att dessa senare åt

mins toHe delvis  endast äro inlagringar mellan kalkstensbankarne. (Jfe också M o 

B E R G  1896, not. l å sid . 20) .  Inom ceratopygeregionen kan lageeserien sägas vara 

al ldeles ful lständig, medan deremot. regionens öfvergångslager ti l l  äld t·e eller yngre 

bildn ingar härstädes ej kunnat anträffas i direkt samband med densam ma.  

I det fö regående har lenmats en öfversigt af lagerföljden i dess vexlanrle 

facies inom flera skilda områden , der ceratopygeregionens  b i l dningar förete n ågon 

större omvexling och n tförl igare undersökningm· angående dessa bli fvit gjorda.  En 

jemförande granskning af of  vanstående schema ta har låt i t oss komma til l  fö ljande 

resultat. Undre didymogmptusskifferns understa del  fal ler i nom ceratopygeregio ·  

n ens  gränser ; vi  kunna sålunda betrakta zonen med  Tetm_qr. phyllograpto ides såsom 

en ekvivalent till ö fre (le len a f  » ceratopygekalken » .  Detta framgår nämligen, dels 

d i rekt af förh ål l andena  vid Hunneberg, de ls  ind irekt dera f, att undre didymograp 

tusskifferns och ceratopygekalkens utveckl ing å hvarje särskild lokal synes stå i om

vändt  inbördes förhål lande .  I sydöstra Slcåne, der den förra är fu l lstämligt utveck

l ad ,  är typisk » Ceratopygekalb ej· ens känll ,  och vid O tt.enby, det stäl le der » cera 

topygekalken »  uppträder i största mägtighet, saknas fu l l komligt undre didymograp

tusskiffer. Att äfven planili mbatakalken mångenstädes förett·ädes a f  undre didymo· 

graptusskiffer, kan ej betviflas, men osäkert är deremot huru stor del af  denna, 

som tjenstgör vid remplaceringen . 

Vidare vil l  det ,  åtminstone med vår nuvarande  högst fragmentariska kännc 

dom om hithörande lager, synas som skulle man i Sverige e j  kunna särskilj a »  cerato

pygeski ffen såsom en särskild,  bestämdt  begränsad zon , l ikvärdig med den E ttöa

G E R  uppställ t  för Norges vidkom mande .  Visserl i gen ha vi å flera ställen under 

den egentliga {öfre) ceratopygekalken skiffrar eller andra lager, hvi l ka  samtl iga u t

märkas genom sin rikedom på Blmmardia och som nog delvis åtminstone torde 

motsvara Norges ceratopygeskiffer. Dessa, för h vi lka som nämnd t läget umler re

gionens öfversta lager och den ymniga förekomsten af arter t i l lhörande slägtet Shu·  
mardia äro en gemensam km·akter, synas emellertid i öhigt  ej  gerna knnna betrak

tas såsom en enhetl ig  zon, hvi lken direkt skulle kunna paralleliseras med Norges 

ceratopygeski ffer. I de bildningar, som vi här sammanföra under benämningen 
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Shumardiazon, är nämligen trilobitfaunan ganska olika på olika lokaler. Å fynd
orter tillhörande skilda områden finner man sällan eller aldrig gemensam ma Shu

mardia-arter ; och ett så karakteristiskt fossil som Triartkrus Angelini LINRS . förekom

mer t. ex. ymnigt i Wentlinges Shumardiaskiffer, men är hittills ej anträffad t vid 
Fogelsång. Någon direkt m otsvarighet till BRöGGERS zon med Symphysw·us incipiens 

hafva vi, så vidt kändt är, icke . Dock torde man ej göra sig skyldig till något. 

större misstag om den ställes hop med öfversta bryograptnsskiffern . Zonen upptages 

i vårt schema, liksom zonen med Hysterolenus Törnquisti, Boeckia Mobergi och Ace-

1'0care sp . , äfven på den grund att härigenom erhålles en föreställning om succes
sionen inom ceratopygeregionens trilobitfauna . 

BRöGGER omtalar (1882, s . 5) h urusom vid Slemmestad med flera lokaler of
van lagren med Peltura scarabceoides men under dictyograptusskiffern förekom ma 
skikt med en Cyclognathus, närstående C. micropygus LINRS. Då det fossil , BRöGGER kal
lat Cyclognathus micropygus LINRs . ,  men som efter hvad senare visats bör heta Acero· 

cm·e norvegicum MoB ERG et MöLLE R når upp i ceratopygeskiffern , skulle det ligga nära 
till hands att äfven räkna nämnda skikt till ceratopygeregionen , och så skedde äf
ven 1 vårt första utkast till det s id .  46 lenUlade schemat. E tt dyl ikt förfarande 
skulle naturligtvis dragit med sig frågan ,  om då ej äfven h ela acerocarezonen må

h ända vore att  räknå till ceratopygeregionen . Dess bättre ät' hvarje diskussion 
härom öfverftödig, enär BRÖGGER aldrig bestämdt identifierat i frågavarande under 

dictyograptusskiffern anträffade fossil med Acerocare norvegicum och till  och med 

ej ens,  h varken i si n artbeskri fning (1 . c . ,  s .  1 1 1 ) eller i den (vid sid. 1 54:  i sam m a  
arbete) införda öfversigtstabellen , lemnat någon slags antydan o m  h vad h a n  i sjelfva 
verket afsett med denna >> Cyclognathus micropy_qus LI.NRS.  närstående » form . 

Att oboluskonglomeratet skall sammanställas med dictyograptusski ffern är, efter 
de iakttagelser ScH!IIDT och MwKwrrz 1888 och 1896 kunnat göra , sjel fklart.  Att 

ski ffern med Clonogr. tenellus LINRS. från Hun neberg och den s .  k.  zonen med 
Clonogr. cfr jlexilis (= Clonogr. tenellus var. Callavei LAPw.)  båda höra t i l l  bryo 

gmptusskiffern , framgår af MoBERGs samt TELLANDER & \VEsTE RGÅRDS at·beten 
(1892 och 1900 resp . ) . 

Innan vi gå till upps täl lande af vårt schema torde böt·a an märkas att vi an
sett ceratopygeregionens öfversta del,  der den är utvecklad i tri lobitfacies, lämpligen 

kunna kallas zonen med Apatocephalus serratt.ts, detta dela derför att denna art oss 
veterligt aldrig anträffats så långt ned som i » cera to pygeskiffern » eller Shumardia
zonen , dels derför att den stora vigt, som familjen Dicellocephalidce eger för cera
topygeregionens karakteristik, derigenom i någon mån framhäfves. Något egentligt 
ledfossil kan arten dock ej kallas, enär den i det stora hela tyckes föreko m ma gan

ska sparsam t. 

Lnntl' U n iv : s  ..\,_�·ssJ.: I'i ft. N. 11, Bd �- Af,l . 2.  7 
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Bidrag till kännedomen om c.;eratopygeregionen.  5 1  

en föreställning o m  d e  olika faunornas utveckling, som nöd vändigheten a f  d e  olika 
kalkstens- och skiffersviternas uppdelning i zoner började göra sig märkbar 1}. 

1) Jag kan i detta sammanhang ej underlåta att om nämna, hurusom mina undersökningar 

inom gränsområdet mellan kambrium och silur bibringat mig den öfvertygelsen, att, huru väl än 

trilobitfaunan egnar sig till ledtråd för en god stratigrafisk indelning, vi här ändock stå på ganska 

prekär grund. Det vill nämligen synas som skulle vissa trilobitslägten, om ej alldeles uteslutand e  

så dock med förkärlek, ha uppehällit s i g  på grundare, andra på dj upare vatten. Aflagringar från 

dju pare vatten visa genomgående en betydligt enformigare (artfattigare) trilobitfauna, med i mas · 

I'IOr uppträdande i ndivid . D etta är också förklaringen till olenidernas och agnastidernas förherr· 

skande i olenidskiffrarne. I och med den minskning i hafvets dj up, hvilken vi  så allmänt spåra 

inom ceratopygereregionens öfversta del, återkommer också den rikedom på trilobittyper, som ka

rakteriserar den mest i grundare vatten tillkomna Forch hammeri-zonen. Det mdan tidigt observe

rade faktum, att Forchbammeri-zonens trilobitfauna har mera tycke med ceratopygP.kalkens i\n med 

olenid skifferns, är derföre ej på något sätt egnadt att väcka vår förvåning. 

Anm ärkn. af MoBERG. 



III. Ceratopygeregionens öfre afdelning vid Fogelsång. 

Då ifrågavarande bildningar redan i föregående historik uppmärksammats, 
kunna vi beträffande dessa här åtnöja oss med en kortfattad sam manställning af 
äldre mE>ddelanden . 

Ceratopygekalken vid Fogelsång, som 1882 anträffades af v. ScmiALENSEE, om
nämndes första gång af TuLLBERG 1883 i hans tyska resume af » Skånes graptoliter I.» 

Jemte en del brachiopoder anföras vid detta til lfäl le 5 stycken för ceratopyge
kalken karakteristiska trilobiter. I beskrifningen till kartbladet Lund uppräknar 
DE GEER 1887, med ledning af  et t  af  TuLLBERG efterlemnadt manuskript, från 
denna fyndort ännu ett par brachiopoder samt 2 trilobiter ( Agnostus Sidenbladhi 

LrNRS. och Apatocephalus serraftts ANG. sp. ) .  Samtidigt lemnas en föga träffande ka· 
raktsristik af sjelfva bergarten .  Stället der ceratopygekalken anstår är ej angifvet 
å kartbladet och torde väl ej varit kitndt a f  någon annan än af  den, som ursprung
ligen gjorde upptäckten.  1892 återfans fyndorten af Lunds Geologiska Fältklubb 
under en af klubbens gemensamma exkursioner. Meddelande om fyndortens läge 
lemnades påföljande år af Fältklubben. Samtidigt omnämndes, dels att ceratopyge
kalken i norr begränsas af en diabasgång, dels att underlaget var en skiffer med 
Oeratopyge for.ficula och en ymnigt förekommande Shumarclia, som felaktigt antogs 
vara S. pusilla, och ansågs denna skiffer snarast vara att räkna såsom en motsva· 
righet till ceratopygeskiffern i Norge. Under loppet af 1893 och 1894 upptog 
SEGERBERG en fullständig profil genom härvarande lager, och insamlade han derjemte 
ett ganska betydande fossilmateriaL Redogörelse för dessa undersökningar lemnad es 
till Fältklubbens protokoll , men iakttagelserna blefvo ej på annat sätt då publicerade . 
1896 omtalar MoBERG i sin Geologiska Vägvisare inom Fogelsångstrakten bildningen 
ifråga och angifver å sin karta läget af den såsom H2 betecknade ceratopygelokalen. 
Den mörka ceratopygekalken säges underlagras af gråblå brachiopodförande skiffer 
med en deri inlagrad bank af mörkbrun färg och » Backsteins » -artad habitus. För 
denna bank föreslås namnet » Shumardiazon » .  År 1 900 lenmade MoBERG, i ett ar· 
bete af NILssoN (-WEsTERGÅRD) och TELLANDER, en karta i större skala öfver Fo
gelsångsbäcken med derinvid varande silurlokaler. Fyndorten för ceratopygekalken 
är der betecknad H2b (H2a är diabasgången) . I den åtföljande texten om-
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talas »en ligt benäget meddelande af dr SEGERBI�RG » ,  att ceratopygezouens lager 
konkordant hvila på skiffer med Bryograptus Kjetulfi. Å senast omtalade karta 
har MoBERG äfven utlagt en strax N om lokal H 2 utmed bäcken belägen ,  fynd
ort, lokal H 7, om hvi lken dock närmare upplysning lemoas först i STRANDMAI�Ks 
1902 utkomna uppsats »Undre graptolitskiffer vid Fogelsång). Från H 7 omtalas 
ett, af diabas omslutet och fifven på dylik hvilande, större parti starkt härdad 
uudre didymograptusskiffer. Stora massor af de  å lokalerna H 2 och H 7 anstå
ende bergarterna ha bortförts dels ti l l  utfyllning dels till väglagning, så att här
städes å Fogelsångsbäckens sydöstra sida uppkommit en stor sammanhängande grop 
eller skäming, nående från bäcken ända bort till den ofvanför liggande åkern. Gro
pen har sedermera fyllts med större eller mindre block och stenar, nedvräkta från 
angränsande åkrar. Fyndorten är sålunda för närvarande hardt när oti l lgänglig; 
endast i gropens sydvestra vägg, och äfven der endast under inkräktande på en der
invid framgåeude markviig, är det nu möj ligt att genom gräfning komma åt något 
af ceratopygekalken och dess underlag. 

Åtskilligt gynnsammare voro förhållandena vid den tid, då BEGERBERG utförde 
sina ofvan omtalade undersökningar. För då vunna resultat leronades utförlig 
redogörelse redan 1895 i det af SEGERBERG utarbetade manuskript, hvilket redan i 
förordet ti l l  denna afhandling omtalats. U r nämnda manuskript hemta vi nedan
stående. 

Lagren , som voro tillgängliga på en längd af 5 m,  visade efter undanskaf
fande af nedrasadt materia l  en vägg af c:a 2,6 meters höjd. De voro, räknadt 
uppifrån nedåt, af följande beskaffenhet: 
k. Lösa jordlager . 0,60 m .  
z. Skiffer, af ljust rostgul färg, grått streck, starkt förklyftad, med 

knottriga skiktytor samt rik på bracbiopoder tillhörande släg-
tena Lingula, Obolella och Acrotreta. 0,26 m. 

h. Ceratopygekalk; kalkstensband, fördelad t i två af vertikala rem-
nor starkt förklyftade bankar. Bergarten, som i friskt till
stånd är mörkblå till svart samt hård och splittrig, är rik på 
svafvelkis fördelad i oregelbundna nästen och klumpar och 
får derföre, då svafvelkisen mest är utvittrad , ofta kavernös 
habitus, med ljusare färg vid hålrummens väggar. Äfven 
sjelfva kalkstenen är ej sällan genomvittrad , bildande en 
mörkbrun lucker bergart. - Ehuruväl fossil häri äro gan
ska sparsamma och svåra att preparera fram i mera helfär
digt skick , har det dock så småningom lyckats bär påvisa, 
förutom en del brachiopoder, en ganska artrik trilobitfauna, 
omfattande jemte flertalet af de arter, som förut varit kända 
från Sveriges ceratopygekalk, äfven några för vetenskapen nya. 0,2ö m. 

_q. Skiffer , blåsvart med grått streck och knottriga skiktytor. Häri 
sparsam ma brachiopodfragment 0,16 m .  



Job. Chr. Moberg och Carl O. Begerberg. 

f Lera, gråaktig, späckad med sniå skifferstycken O,o2-0,o5 m. 

e. Skiffer med mörkt streck , välskik tad, jemnklufven,  storskifvig, 
knappast med spår af fossil O,Q7-0,os m. 

d. Lera, l ik ofvanliggande (f), men med större skifferklumpar O,to m. 

c. Shwnardiazon. Bergarten , ursprungligen ett sammanhängande 
kalkstensband ,  är  förklyftad t i l l  små parallelipipediska styc· 
ken , i regel helt genomvittrade, bildande en kalkfri, mörk · 
bruu, starkt hygroskopisk massa, stundom kavernös, tydligen 
på grund af utvittrad svafvelkis. styckena kunna lätt s ön. 

derbrytas och vinna först efter särskild torkning ti l lräcklig 
fasthet för att kunna ordentligt undersökas. En och annan 
gång träffas häri en kärna af ovittrad, lj ust blågrå, temligen 
grafkristal l inisk kalksten 1). Denna kalksten visar sällan spår 
af fossil ,  men i den vittrade massan äro fossil ymniga, tri-
lobiterna dock mestadels (undantagandes Shumardia) mycket 
fragmentariska . 0,20-0,25 m. 

b. Skiffer, än ljusare, än mörkare, nästan fossiltom . 0,60 m. 

a. Skiffer, blåsvart, med brachiopoder och graptolitfragment (BYyo· 
graptus Kjeru�fi) 

Anmärkningsvärdt är att lerskiffern, som här t .  o. m .  öfverlagrar ceratopyge
kalken, sammanlagdt är dubbelt så mägtig som kalkstenen. 

1 )  I friskt tillstånd visar bergarten sig sålunda mycket olik egentliga ceratopygekalken. Ef. 
ter vittring torde deremot skilnaden stundom vara ringa eller ingen, hvilket också gör det i någon 
mån osäkert om, såsom här antagits, verkligen alla de fossil ,  som på skilda tider frampreparerats 

ur helt genomvittrad bergart från denna fyndort, tillhöra det undre kalkstensbandet d. v. s. Slm· 
mardiazonen. 

Anmärkn. af MonEBG. 



IV. Ceratopygeregionens utbredning i Sverige. 

Visserligen innehåller den historik eller litteraturöfversigt, vi i det föregående 
lernnat, äfven redogörelse för utbredningen af här ifrågavarande bildningar, men 
uppgifterna angående de olika förekomsterna finnas dock der så spridda att en 
samlad öfversigt torde vara väl behöflig, i all synnerhet som dermed erbjuder sig 
ett tillfälle att beakta äfven en del nyare svensk li tteratur, som i historiken ute
glömts eller kommit oss tillhanda först efter historikens afs lutande. 

Regionens undre afdelning, dictyo_qraptussviten, är kän d från en mängd lokaler 
i skilda provinser. I Skåne har den anträffats vid Fo_qelsång, Sandby, Tostm·up, 

Flagabro, Jerrestad och Kit·iks-Esplröd. Att såsom vi förmorlat (s .  32, not 3) den 
af 'ruLLBERG (1882: l) angifna förekomsten vid Gislöf ej är att räkna som fast 
klyft, bekräftas af en uppgift i »heskrifu ing t i l l  kartbladet S imrishamn>> (HoLST 1892), 

enligt hvilken man från nämnda trakt ej af »d ictyog1·aptusskiffer» träffat mera än 
ett löst stycke orstenskalk i närheten af Gislöfshammar. Deremot torde hithörande 
lager anstå äfven vid ÅkarpsmöUa 1) .  På Öland träffas dictyograptusskiffern mer 
eller m indre tillgänglig al lestädes vid vestkusten från Ottenby i S upp ti l l  Kastlösa 

i N [se vidare »beskrifning till Blad 5 omfattande de topografiska kartbladen Les 
sebo, Kalmar, Karlskrona, Ottenby (samt Utklipporna) af HERMAN HEDSTRÖM och 
C. WIMAN>>, Sver. Geol . Unders. Ser. A 1, a. Stockholm 1906]. Vidare är den 
känd frän trakten N om Borgholm,  der träffad vid Äleklinla och Horn (se >>beskrif· 
ning till kartbladet Mönsterås med Högby» ,  Sver. Geol. Unders. Ser. Ac, N:o 8. 
Stockholm 1904). I Östergötland har den påvisats anstående vid Knifvinge, 

Husbyjjöl och Storberg samt i lösa block vid Berg m. fl. ställen (LINNA RssoN och 
TuLI,BERG 1882). I Vestergötland är den af gammalt känd vid Nygård å Hun

neberg samt Orreholmen och har nu senast af WIMAN anträffats äfven vid Klefva 

å Mösseberg (se •beskrifning til l ka1·tbladet Falköping» ,  Sver. Geol. Unders. Ser. 
Aa, N:o 120. Stockholm 1 906). Äfven i Ångermanland är dictyograptusski f
fer funnen vid Tås,jöberg (W niAN 1902: 2). 

Dictyograptussvitens öfre del ,  bryo_qraptusskiffm·n, är påvisad endast å ett fåtal 
af fyndorterna, nämligen vid Fogelsling, Tosterup, Flagabro, Jern�tad (och Ålcarps-

1) Se härom nilrmare i artbeskrifningen mHler rubriken Cemtiocm·is sranit?us Wo o msr.r. n. sp. 



.Joh. Chr. Moberg och Carl O. Segerberg. 

mölla?) samt vid Nygård ä Hunneberg, allestädes (utom vid Åkarpsmölla) je m te 
svitens äldre afdelning. 

Af de med dictyograptusskiffern ekvivalenta bildningarne förekommer obolus
!.:onglomeralet i typisk utveckling endast i Siljansområdet i Dala:rne (vid Vikarbyn, 
Klit/berget, Gulleråsen, Sjurberg och Bäck). Motsvarande obolusförande konglomerat 
ha dock anträffats flerestädes å Öland, nämligen vid Äleklinta, Grönviken och 
Horn (se sid . 52--54 i ofvan anförda » beskrifning till kartbladet Mönsterås med 
Högbp ) . - OlJalussandsten är anträffad dels i Uppland såsom block h ön Fanton 
nära Östhammar, dels i fast klyft vid Vestanr/ (och Knifvinge?) i Öste:rgötland. 

Regionens öfre afdelning, ceratopygesviten, har likaledes vidsträckt utbredning . 
I Skåne träffas den i normal utveckling ,endast vid Fogelsång. Vid IGviks·Espe
röd (enl. TuLLBERG 1880) och å tväune ställen vid Jerrestad torde emel lertid äfven h i t
hörande bildningar anstå. Å Öland är afdelningen väl utvecklad samt mer eller min
dre lätt tillgänglig utefter vestkusten från Ottenby i S upp till Borgholm och KiJpings 
klint. Den ät· dock å denna sträcka ej al lestädes direkt observerad, och gäl ler detta 
särskildt den mellan Borghol m och Eriksöre varande delen. Men den har också 
N om Borgholm iakttagits å enstaka ställen såsom vid Äleklinta och Horns udde 
(se närmare » beskrifning ti l l  kartbladet Mönsterås med Högby » samt of van anföt·

da ,, beskrifning till Blad 5» ) . I Öste:rgötland (vid Berg) samt i Nel'ike (vid 
Latarp och Lanna m. fl . st.) torde äfven hi thörande laget· träffas, om ock afdel· 
ningen här ej kan sägas förekomma i normal utbildning. Så är derem ot fallet i 
Vestel'götland der den träffas vid Hunneberg och å Kinnekulle samt flerestädes 
i östra och vestra sluttningarne af Billingen - Falbygdens berg (se närmare i »be
skri fning til l kartbladet Falköping») . I Gestl'ikland anstå möj l igen också hithö
rande lager å Lim ön i Geflebugten (W l MAN 1893). I Hel'jeådalen ät' ceratopyge
kalk funnen vid Glöte. I Westerbottens lappmark har ceratopygekalk anträf· 
fals vid Granhöjden, StTömnäs, Skilckiberg och Storberget. 

Ceratopygesviten uppbygges väsentligen af kalkstenar, skiffrar (alunskiffer med 
orsten elle t· lerskiffer) samt glaukonit, h vilken antingen uppträder en bal't för sig, 
bi ldttn(l'e s .  k. grönsand, eller ock såsom mer eller mindre rik lig inblandning dels 
i lerskiffer -- glaukonitskiffer, dels i kalksten - glaukon i tkalk el ler, om glaukoniten 
är underordnad , glaukonitisk kalk .  Då sviten å de flesta fyndorter bildar en öf
vergång mellan en undre skifferfacies och en öfre kalkstensfacies komma natur
ligtvis skiffrar att i allmänhet vara rådande i svitens äldre och kalkstenar i dess 
yngre lager. Någon bestämd ordningsföljd finnes dock ej . Skiffrar - ceratopyge· 
sk�tfer - förekomma på alla nivåer och äro då äfven i faunistiskt hänseende in
bördes ganska olika (se t .  ex .  schemat sid . 44). Någon underafdelning, för hvilken 
benämningen ceratopygeskiffer kan anses vara betecknande, hafva vi sålunda ej kun
nat upptaga å vårt schema. Ehuruväl tillräckliga förarbeten för ceratopygesvitens 
uppdelning i zoner ännu ej föreligga,är det dock lätt att se att faunan undergått märk
bara förändringar under den tid, som ligger emellan aflagringens  början och dess 

slut. För att i någon mån låta detta komma till synes, ha vi i vårt schema intört 
under benämningen Shumardia�10n en äldre Rfdelning, som hur vexlande dithö-
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rande Jagers ålder än må vara, ej innefattar svitens yngsta lager men säkert dere
mot en del , som torde vara likåldriga med BRÖGGERS ceratopygeskiffer 1). 

Bland de bildningar, som sålunda i schemat inbegripas under rubriken Shu

mardiazon, ha vi först att nämna ceratopygeskiffern vid Ottenby, antagligen öfver
sta alunskiffern vid Aleklinta och ceratopygeskiffern vid Biludden i Geflebugten, 
hvilka alla torde tillhöra svitens understa del. Af något yngre datum är sä
kerligen den glaukonitskiffer (med deri inlagrad glaukonitisk kalksten), som å 
Öland. van ligen ligger under den egentliga ceratopygekalken och hvari vid Köpings 

klint anträffats Glonograptus ( Staurograptus ?) heres W on mscr. Ännu yngre och 
till ålderu föga skild från egentliga ceratopygekalken äro ceratopygeskiffern vid 
Wentlinge och i Lunda kanal å Öland samt Simmardiazonens kalkstensband i Fo· 

gelsån g. 

Den vin Berg i Östergötland uppträdande blågröna mergeln, ur hvilken VI 1 

det följande beskrifva Ampyx obiusus n .  sp. och P1·imitia ostrogothica n .  sp . ,  torde 
antingen tillhöra svitens allra yngsta del eller ock måhända ett öfvergångslager 
mellan· denna och orthocerkalken. 

Huruvida TöRNQUISTS » zon med Telragraptus phyllograptoides LINNARSSON», 

hvilken är känd dels från Hunneberg i Vestergötland, dels från Flagabro i Skåne, 
är att bäst sammanställa med nämnda mergel från Berg eller, såsom i våra sche
mata s .  45 och 50, med öfversta delen af egentliga ceratopygekalken (apatocephalus
zonen), torde f .  n. vara svårt att afgöra 2) . 

Hvad Shumardiaskiffern från Lunna i Nerike beträffar, ha vi redan (s. 29) 

omnämnt att denna helt visst står på gränsen mellan ceratopygeregionen och asa
phusregionen . 

1) I Jet föregående har omtalats hurusom en vi d Lanna anträffad bildning, som iir yngre 

iin vår ceratopygesvit, af \VIMAN kallats Shumaruiasldffer. Då vi ingalunda begagna namnet Shu

mardiazon som definitiv benämning för en enhetlig zon, finna vi emellertid deri ingen anledning 

att nu iindra vår i alla händelser i nterimistiska terminologi. 

') Då df.n i zonen med T phyllograptoides förekommande graptolitfaunan nyligen beskrif

vits af TöRNQursT (1901, 1904) och STRAND)JARK (1901) ha vi ej ansett oss behöfra upptaga <len. 

samma i detta vårt arbete . 

Lunch U n il :s Årsskri fl. N. F. Bel 2. Af,l. 2. 8 



V. Ceratopygeregionens fauna. 

Artbeskrifning. 

Som förut nämndt, afsåg fi;religgande arbete mspnmgligen blott en re(logurelse fiit' Fogel· 

sångs ceratopygelager. Frånsedt en del skiffrar, som ej hysa andra fossil än mestadels illa beva· 

rade brachiopoder, bildns lagren ifråga utesintande af mer eller mi nr! re vittrade kalkstenar. j\ f· 

ren då dessa ej äro helt g<momvittraJe fi>rete de dock en för fossilbevaringen synnerligen ogynn· 

Ram, vanligen starkt kaverniif<, bergart. Ursprungligen rik på kl umpar och korn af Rraf\'.3lkis, 

h\'ilka sedelmera uh·iltrnt, vi�ar den niimligen nu fossilen ti l l sWrsta delen i m�rcket fragmentariskt 

skick. Den friska bergart.en är å sin sida hård oeh seg, sålunda ol:implig för preparering, samt \'att· 

ligen starkt förklyftad. Det blef derföre, derest de besblmbara artertut F<kulle afbildas, ofta nog 

niidviindigt att viilja originalen från m1dra fyndorter, från hrilka säkert identiska arter förelågo i 

fullRtiindigare skick. Det kunde sål nnda ej blifva tal om att uteslutande afbilda fossil fr:\n Fo· 

gelsång. Material från andra fyndorter måste också begagnas . Särskildt från Ottenby förelåg en 

Yaeker samling, inneh ållande åtskilligt nytt. Det syntes osR under sådana omständigheter liimp· 

ligast att begagna allt hlir tillgängligt material och så söka åstadkomma en någorlunda Ramlad 

bild af faun an inom Sveriges ceratopygeregion i dess helhet. Arten af det redan insamlade ma· 

terialet har emellertid i första hand varit bestiimmande, och tydligt iir att materialets stora ojemn· 

heter måst göra sig kännbara. Endast ifråga om trilobitfaunan torde den bild, ri sökt lemna , 

kunna sägas vara någorlunda fullstiindig. Som vi af &nförda skäl ej kunnat. tänka på nå�on mo· 

nografisk bearbetning af faunan, ha ri ansett oss vid artbeskrifningarne kunna åtnöjas med anfö· 

rande af blott de för identifieringen Yigtigaste eller lättast tillgängliga källskrifterna. Utförligare 

beskrifning lemnas orkså endast för nya arter eller Yid tillfällen , der mera belysande iniligg 

kunnat göras. 

Incertre sedis: 

Hirudopsis Krepingensis n .  g. et n .  sp . 
'faft. I, fig. l-4. 

Föremålen ifråga, hvilka genom sin allmänna form och fina tvärstriering eller 
segmentering ganska mycket erinra om vanliga hästigeln , träffades å en skiktyta af 
en större stuff glaukonitskiffer från Köpings klint N om Borgholm .  Jemte denna 
Hirudopsis förekommo rätt ymnigt fragment af Glonograptus heres W on. n .  sp. De 
stundom fläckvis sammangyttrade omkring 5 mm långa, af mörkt chitinartadt ma-
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terial bestående, rörformiga kropparne .äro starkt sammanpressade, plattryckte och 
af något vexlande bredd. De bildas af ringar eller segment, af hvilka 2 a 4 

komma på en längd af l mm. Fig. 1 och 3 visa den vanliga, vid ena ändan til l 
spetsande, v id den andra c:a 2 mm breda, formen .  stundom äro fossilen något snedt 
nedpressade, hvarvid man kan iakttaga dels fragment (se fig. 4), som visa en 

öppen cylinder, dels exemplar med omböjd (inrullad ?) spets (se fig. 2). Nå
gon bestämd tolkning af fossi lets ställning i djurriket kan för närvarande, då fyn
det är så godt som enastående, icke göras, men vi ha dock ansett skäligt att nämna 
detsamma för att derigenom säkrare hänleda uppmärksamheten på andra eventuela 
liknande fynd. - Skifferstycket ,  som insamlats af G. C. von ScHMALENSEE, råkade 
under föremålens afbildning ligga i starkt solsken, hvarvid det chitinösa materialet 
afiöste sig. De aftryck af undersidan, som dervid kommo i dagen, visade riktighe
ten af vår uppfattning, att verkliga rör och ej blad eller skifformade kroppar 
förelågo. 

Spongim: 

Protospongia tenestrata SA L'l'ER.  
'l'afl. I ,  fig. 5. 

1882. Prolospongia fenestrata, LINNARSSON, s. 36, tafl . 4, fig. 24. 

Afbildningen visar ett parti af en ungefär 7 cm lång och 2 cm bred· yta å 
en mindre stuff, tagen af K. O. BJöRLYKKE uti dictyograptusskiffern vid Sandby 
(Jfr MoBERG och MöLLER 1898, noten å sid .  2 1 0) . Å stuffen äro spiculoo, af hvilka 
två storlekar kunna särskiljas, temligen regellöst spridda. De ligga i ett skikt för 
sig, skildt från närmaste af Dictyograptus öfverdragna yta genom ett ungefär 0,3 

mm tjockt ofyndigt skikt. 
Arten träffas redan i mellersta kambrium. WEsTERGÅRD har i bryograptus

skifferns öfre del vid Jerrestad (Neckebo, lokal 8) anträffat en Protospongia tillsam
mans med Ceratiocaris scanicus n. sp. och WIMAN omtalar (1902 : l) en Protospongia 
sp . från ett ceratopygeskiffern tillhörigt block, funnet på Bilan i Geflebugten . An 
tagligen ä r  de t  samma art, som föreligger från alla de  nämnda lokalerna. 

Zoo ph yta: 

Dictyograptus flabell iformis EicHw ALn sp . 
'fafl .  I, fig. 6. 

1882. Dictyonema flabellijonne, TuLLBERG (1882 : l) , s. 20, tafl . 3, fig. 1-4. 
» • Dictyograptus flabelliforrnis, BRÖGGER, s. 31, tafl . 12, fig. 17-18. 

I regel träffas fossilet ensamt för sig täckande hela skiktytor. De enskilda 
individens form är då ej att iakttaga, men der graptoliten förekom mer mera 
sparsamt, som t. ex. uti skiffern i östligaste delen af lokalen F 7 vid Sandby, fram
träder det sammanpressade polypariets solfjäderformiga kontur mycket tydligt å 
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nära nog hvat·je exemplar. Någon skarp gräns torde ej förefinnas mellan de uu· 
d��sta, af endast denna graptolit karakteriserade, skikten och de närmast yngre , 
bryograptusski ffern tillhöriga, l agren . 

Dictyograptus norvegicus KJEIWLE'. 
Tafl . I, fig. 7. 

1865. Dictyonema norvegicum KJERULF, s . 2, fig. l. 
1 882 . Dictyograptus flabell�formis Eumw. mutatio norvegica, BRÖGGER, s. 36. 

Såväl grenar som tvärtrådar temligen tjocka och af ungefär samma bredd ,  
bildande e t t  nä t  med korta, ofta nästan cirkelrunda maskor. 

Tillhöt· bryograptuszonen .  Är anträffad vid Jerrestad , å lokal .5 (se WEsTEtt

GÅRDs karta 1906), och vid F'ogelsång, å lokalerna E 1.9 och II 1, på sistnämnda 
stäl let t i l lsammans med Dictyogr. flabellifurmis (eller denna närstående former) och 
Bryograptus Kjerulji BRÖGGE lL 

Glonograptus tenellus LINtts. sp. forma typica. 
Tafl . J, fig .  8. 

1871. Dichograptns? tenellus LINNARSSON, s .  7 94, tafl . 16, fig. 13--15. 

1892. Glonograptus tenellus, MoBERG , s. 89, tafl . 2, fig. l, 2.  

Ursprungligen anträffad vid Hunneberg . Förekommer enligt WESTimGÅRD 

äfven vid Flagabro . 
Ti llhör såsom MoBERG 1892 redan visat en närmast ofvan den egentliga 

(undre) dictyograptusskiffern liggande zon , d .  v .  s .  bryogmptuszonen .  

Glonograptus tenellus LINRs. var. Gallavei LAPwottTH {ELLEs e t  Woon) . 
Ta fl. I, fig. 9, l O. 

1880. Bryograptus Callavei LAPWORTH, s. 165, taf l .  5, fig. 21. 

1883. Bryograptus cfr B. (Dichograptus) flexilis HALL, 'l'uLLBERG, s. 247 1 ) . 

1892. Bryograptus? sannentosus MoBERG, s. D5, 100 och 101 ,  tafl . 2, fig. 
10, 11. 

1905. Glonograptus tenellus var. Gallave i, ELLES et Woon, sid.  84, tafl . 11, 

fig. 3 a, b .  

MoBERG angifver sin Bryograpttts? ( Clonograptus) sarmentasus från Hunneberg, 
Tosterup, Jerrestad och Fogelsång. Sedan genom ELLES och Woon's arbete när· 
mare kännedom om Bryograptus Oallavei LArw. erhållits, har nu slutligen WEsTER-

1) Enligt detta TULLBERGs föredöme har sedermera Cl0110,qmptus cfr flexiliH HAr.r. varit ar
tens giingse benämning inom den svenska litteraturen. 
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GkRv, på sätt ofvan lemnade synonymiförteckning angifver, kunnat identifiera ofvan

nämnda arter. 
Arten har sålunda mycket vidsträckt utbredning inom bryograptuszonen . 

Glonograptus tenellus LINns. var. hians MommG. 
Tafl. I, fig. 11. 

189�. Glonograptus tenellus var. hians MoBERG, s. 92, taft. 2, fig. 4. 

Denna ursprungligen från Hunneberg beskrifna varietet har nu enligt u p p

gift af WEsTERGÅRD anträffats äfven i bryograptusskiffern vid Flagabro, .Terrestad 
och Fogelsäng (lokal E 18). 

Glonograptus (Staurograptus ?) heres WEsTERGARD mscr. 
Tafl. I, fig. 12, 13. 

H1�2. Bryogmptus sp. TuLLBERG (1882 : 2), s. 229. 

I glaukonitskiffer från Köpings k lint nära Borgholm på Öland Ullträffades 
fläckvis hoptofvade massor af en månggrenig graptolit, h vars närmare byggnad 
endast undantagsvis kunde särskiljas. Som man finner af de afbildade exemplaren, 
skiljer denna art sig från Glonograptus tenellus, som den i öfrigt rätt mycket l iknar, 
genom den ytterst korta » funikeln », i det att de 4 grenarue af 2:dm ordningen 

nära uog tyckas löpa ut från en enda punkt, så som hos Slwtrograptus. -- Som 
förut nämndt träffas til lsammans härmed det egendomliga fossil vi kallat Hinulopsis 
Koepingensis. 

Bryograptus Kjerulfi LAPw. 

Tafl. I, fig. 14. 

1880. Bryograptus KjeruUi LAPWOR'rH, s. 164, tafi. 5, fig. 22 a, b .  
1882. » » , BnöGGER, s .  37, tafi. 12, tig. 20, 20 a. 

Mestadels förekommande såsom lösbrutna grenar och grenfragment, hvilka re
gellöst kringströdda hel t täcka skiktytorna. Är deremot i hela, fullt bestämbara 
exemplar vanligen sällsynt .  Sådana dock funne fterestiides. Så t. ex. vid Fogel 
sång å lokal H 1 samt å lokal R 2 b ,  der BEGERBERG i skiffern under ceratopyge
Jagren påträffat ej så få ganska ful lständiga exemplar, af hvilka några visa att 
sikulans spets lupit ut i en lång, tunn tråd. Bättre bevarade exemplar ha iifven 
(af WEsTERG,\.Rn) anträffats vid Flagabro och Jerrestad . Är som bekant karakters
fossil för ö f re delen af dictyogra ptussviten .  

Bryograptus Hunnebergensis MBG. 

Tafl. I, fig. 15, 16. 

1892. Bryograptus ? Htmnr.bm·_qensis Momma, s. !12, 100 och 101, taft. 2, 

tig . 5-7. 
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Slägtbestämniugen provisorisk. Arten träffad vid Hunneberg, Fogelsåug och 
'l'osterup. Tillhör bryograptuszonen. 

Anuelidm: 

Conodont. 
Taft. l, tig. 17, HL 

Figurerna kopierade efter WnrAN, som 1902 anför dessa små fossil dels fråu 
ccrat.opygeskiffern å Biludden, hvarest å vissa skiktytor fragment deraf äro mycket 
ymniga, dels från den fos5ilfattiga alunskiffern ofvan för den egentliga dictyograp
tusskiffern på norra Öland .  

Bryozoa: 

Spiropora ? sp . 
'l'afl . l, tig. Hl. 

Vid preparermg i det vi ttrade skalet till Mörbylångablocket observerades ett uå
got mer än 2 mm långt tri ndt g1·enfragment vid pass 0,15 mm i d iameter. Gren
fragmentet visar flera ringar eller afsatser, bildade genom mynningarne till som det 
tyckes ett dussin rundt om grenen utmynnande rör. Afståndet mellan dessa 
ringar är omkring 0,5 mm. Nedanför hvarje ring afsmalnar grenen sakta ända 
bort till närmast föregående ring. Som endast det nämnda fragmentet föreligger, 
har det ej varit möj ligt att erhålla material för närmare mikroskopisk undersök
ning. Äfven om den angifna slägtbestämningen derföre snarast blott angifver ha
bituell öfverensstämmelse, visar fossi let emellertid säkert förekomsten af en till 
Entalophoridce hörande (�yclostom) bryozo i Sveriges ceratopygekalk . 

Brachiopoda: 

Lingulella lepis SALTER ?  
Tafl. l, fig. 20. 

1866-1871. Lingula (Lingulella) lepis, DAvmsoN, s. 54, taft. 3, fig. 54-58. 
1882. Lingulella lepis BRÖGGER, s. 44, taft. 10, fig. 5. 

Arten beskrefs ursprungligen från Englands 'l'remadoc, men uppgifves äfven 
förekomma, fast mera säl lsynt, i Upper Lingula Flags. Den auföres af BRÖGGEJ{ 
från Norges ceratopygeskiffer och ceratopygekalk .  Enligt WilliAN (1902 : l, sid . 71) 

skall arten äfven vara känd från vestbaltiska områdets ceratopygeskiffer och HoLM 
omtalar den 1898 från ceratopygekalken vid Glöte. Afbildade exemplaret, härrö
rande från Fogelsängs bryograptusskiffer, synes till form och skulptur öfverens· 
stämma med DA VIDSONs ofvan anförda afbildning, men vår kännedom om arten 
i fråga torde i sjelfva verket vara al lt för ofullständig, att någon säker identifie-
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ring skulle kunna i frågakomma. - W ALC OTT vil l  (1898, s. 390) räkna Ling ulella 
såsom ett underslägte till Oholus. 

Lingula ? corrugata n .  sp .  
'rafl . I ,  fig. 2 1 . 

Det inre okändt .  Slägtbestämningen sålunda osäker. Triangulärt rundad med 
största bredden något nedanför m id ten ; fin koncentrisk striering och gröfre radi
erande rynkor, synnerligen tydliga å skalets främre del .  Det afbildade exemplaret ,  
som jemte en Obolus Salteri HoLL l igger å en i öfrigt af Dictyogr. flabelliformis 
täckt skiktyta , är temligen plattryckt, men torde iifven i ursprungligt skick vari t 
emlast svagt hvälfdt .  

I dictyograptusski f fer från Flagabro . 

Lingula ? bryograptorum n .  sp . 
'l'afl . I, fig. 22. 

Ä f ven här skalets i nr e  okänd t. Yttre konturen l>i !Jar en näs lan fu l lkoml ig 
el l ips med breelden föga mindl'e än höjden. Skalet ii l'  svagt men jem nt  h välfd t, 
ondast i sjelfva ytterranden n iistan plant och hal' mycket skarpt markerad koncen 
trisk striering. Fnnnen i l>ryogmptusskiffol' l 1s öfversta del närmast u nder Slmmar
cl i azonen fl. lokal E 2 l1 Fogelsång. 

Lingula ? producta n. sp . 
Tafl . I, fig. 23 .  

Utdraget el l iptisk med mot ändarue starkt afsmalnande skal , som ät• väl hvälfdt, 
särski ldt i tvärdimensioneu, så att det stundom nära nog blir längs midten köludt .  
Hvälfningen fortgår ända ut t i l l  yttersta randen. Skalets yta visar fina men tyd
l iga ti l lväxtstrimmor. Umbo är kraftigt markerad . Det inre okändt .  

Förekommer i ceratopygekalken vid Ottenby samt, synnerligen ymnigt, i Fo
gelsångs ceratopygekalk .  

Lingula ? ordavicensis n .  sp. 
Tafl .  I, fig. 24. 

Triangulär, med största bredden i understa tredjedelen .  Svagt hvälfd med 
starka koncentrieka ti l lväxtstrim mor, här och hvar bildande små veck, genom hvilka 
skalet nästan terassformigt sänker sig mot ytterra.nden. Jemte den koncentriska 
strieringen fi nnes en annan mycket utpräglad ,  bildad af fina radierande strier, af
brutna endast vid de grö fre vecken . 

Ganska vanlig i ceratopygekalken vid Ottenby och Fogelsång. 
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Obolella (A c rotreta ? ) sagittalis SA L'rER.  

rrafl . l, fig. 25. 26 .  
1 866-7 1 . Obolellrt sagittalis, DAv msoN, s. 339,  taft .  50, fig. 1 - 1 4. 
1 876 .  » , LINNARSSON, S. 19 ,  taft . 3, fig. 36 -41 . 
1 8 79 .  » (1879 : 2) , s . 27 ,  taft . 3 ,  fig. 45 -49 .  
1 882. , BRöGOER, s. 45, taft .  1 0, fig .  6-8. 
1 902.  Acroh·eta sagittalis, W ALCOTT, s .  594. 
Arten, som anföres redan från Sveriges gråvackeskiffer och paradoxidesski Cf

rar, träffas äfven allmänt utbredd i ceratopygeskiffern (j fr WIMAN 1902) och cera
topygekalken . Huruvida i dentifieringen al ltid är så alldeles säker, är svål't att af
göra, då af det inre sällan annat är synligt än en michfåra och å ömse sidor der· 
om Yid öfre randen två rundade muskel fästen .  W AL C OTT hanför m·ten t i l l  slägtet 
Acrotreta. 

Obolus (Bröggeria) Salteri HoLI .  sp . (et var . ) .  
rrafl . I ,  fig .  27-�0. 

1 866-7 1 .  Obolella ? Salteri, DAvmsoN, s .  6 1 ,  taft. 4, fig. 28, 29 . 
l 882 .  Obolus Salteri, BRÖGGim, s. 44, taft . 1 0, fig. 10 ,  1 1 .  

1 902. Obolus ( Dröggeria) Salteri, W ALCOTT, s .  605. 

Arten an föres al lmänt såsom börjande i dictyograptusski ffern och nående upp 
1 ceratopygekalken . Vid närmare granskn ing af  exemplar från olika delar af skik t
serien finner man såväl i äldre som yngre lager former, som nog låta sig inordna 
under HoLLS originaldiagnos, enl igt hvilken skalet skal l vara » snb - trigonalt  ti l l  nä
stan rundt » . Å alla finner man utom de koncen triska (ti l lväxt·) strimmorna en af 
fina, mestadels först under luppen synl iga, radierande strier bildad skul ptur, som 
dock ej framträder utom der yttersta skallagret ät· borta . Men , vid jem förelse mel
lan exemplar bevarade · i full rel i e f  dels från det Hys/erolen us förande kalkbandet i 
dictyograptusskiffem vid Sundby dels från ceratopygekal ken, tyckes det dock som 
skulle man verkligen kunna göra en åtskilnad mellan formseriens äldsta och yng
sta representante1·. Exemplaren från dictyograptusskiffern äro nämligen til l kontu
ren mera jenmt rundade, min dre triangulära och med mindre rak undre rand ,  de 
äro vidare mera jemnt hvälfcla än ceratopygekalkens, som ej sällan visa sig temli
gen plattade utefter skalets micli. Det skulle på grund  häraf kunna synas lämp
ligt att låta denna åtskilnad komma till synes äfven i namnet,  åtminstone genom 
uppställande af en ny varie tet af arten .  HoLL grundade sin art på exemplar från 
Upper LingulaHags från trakten af Malvern, bvadan man väl skulle kunna antaga 
originalexemplaren härröra från dictyograptusskiffern. Men de exemplar han af
b i ldar äro subtriangulära och erinra m era om de former, vi känna från vår cerfl
topygekalk. Då vi ej ha för frågans utredande ti l lräckligt material från skilda fyn
rlorter ti l l  vårt förfogande, få vi för tillfäl let nöja oss med att ha påpekat f1·ågan . 
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O bo lus Apollinis E1caw ALD. 

Tafl . III, fig. 1 -3. 

1 896. Obolus Apollinis, MICKWITz , s . 1 33, tafl .  I, fig. 1 - 1 4 .  

1 898 .  » » , W ALCOTT, tafl. 26 ,  fig.  3-6. 

De afbildade exemplaren härstamma alla från Dalarnes oboluskonglomerat 
(Klittberget) ; fig. 2 och 3, hvilka visa inre byggnaden af dorsal- och ventraJskal 
resp . ,  äro afbi ldningar af kärnor erhållna genom försigtigt bortpreparerande af de 
tjocka skalens yttre skikt. De visa god öfverensstämmelse med M ICKWITZ'  ofvan 
citerade figurer, såväl som med dennes schematiska framställning, s .  62 i » Vorläufige 
Mitth . tiber das Genus Obolus »  {1890), till hvilken också kan hänvisas i fråga om 
nomenklaturen. 

Arten förekommer enligt HoMI 1885 äfven i det af glaukonitsand öfverlagrade 
konglomeratet vid Horn å Öland, en uppgift som också bekräftats af MzcKwn·z 1896. 
Afven i en del å ön Fanton anträffade block af obolussandsten är arten rikligt 
förekom m ande . 

Obolus triangularis MicKwzTz . 

1 896. Obolus triangularis, M ICKWITz , s. 1 45,  taft .  2 ,  fig. 7 - 1 2. 

Sid .  30 i anförda arbetet angifver MICKWlTZ att denna tunnskaliga, triangu· 
lära art är anträffad (i obolussandsten ! )  från Dalarne ti l lsammans med föregående art . 

Obolus celatus Voi.n .  var. orbiculatus MrcKwiTz .  

1 896. Oboltes celatus VoLn. var. orbiculatus, MicKWITZ , s .  163, taft. 2, fig. 2 1 , 22. 
Arten , träffad af WIMAN {1902 : l) i block af obolussandsten på ön Fanton i 

Ringöfjärden , är angifven e fter bestämning af M ICKWITZ .  

O bo lus obtusus MicKWITz ? 

? 1 896. Obolus obiusus MzcKWITZ,  s. 167 ,  taft .  2, fig .  23, 24, 33, 34. 
Fossilet i fråga, som omnämnes och afbildas af WIMAN {1902 : l, s .  63, tafl . 

3, fig. 1 2 ) , har samma förekomst som föregående art. 

Aerotre ta circularis n .  s p .  
Taft. III, fig .  4. 

Det större skalets apex är belägen midt emellan bakre randen och centrum 
eller m öj ligen (sjelfva spetsen är ej i behåll} något närmare detta senare. Utmed 

Lunds Uni1· : s  Årsskrift. N. F. Btl 2 .  Aftl . 2 .  9 
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bakre randen fins en triangulär area, som dock endast ät' svagt begränsad och i midten 
visar en från apex löpande rundad köl . Arean är också i sin helhet något hvälfd , 
ej alldeles plan ; vid bakre randen upptar den omkring 1/s af skalets hela omkrets. 
Höjden (från apex till skalrandens plan) är ungefär 2/s af bredden . Skalet glatt, 
glänsande, med fina koncentriska till växtstrimmor, synliga äfven å arean ,  der de 
dock äro svagare. Å ömse sidor om apex, der skalet som nämndt är borta, fins 
en fåra, som å arean är parallel med dennas närmaste sidorand och åt motsatt 
håll är riktad snedt åt sidan (se fig. 4 a och c) . I riktning från apex ned mot främre 
randen är skalet ganska hvälfdt. Arten skiljer sig från Acro treta so cialis v. SEE
B A C H ,  sådan denna är känd från t .  ex . Forchhammerizonen, genom mera betydande 
storlek, genom sin tydliga, kölade area och genom det mera subcentrala läget af 
apex, hvilket åter gör att arean ej blir så starkt upprest. 

Arten är observerad i Fogelsängs ceratopygekalk och torde äfven förekomma 
i samma lager v id  Ottenby. 

Acrotreta carinata SEGERnERa mscr. 1 1 .  sp.  
Tnfl .  III, fig. 5 och G .  

? 1 882 .  Acrof1·eta cfr  socialis v. SEEBACH ,  partim BRöGGER, tall 10 ,  fig. 2 .  

Arten skiljer sig från föregående, som den  annars torde stå nära, genom sin 
mera plana, å sidorna skarpt afgränsade area, som vid den rätl iniga bakre randen 
upptnr ungefär en fjerdedel nf hela omkretsen ,  således mera än hvad fallet är hos 
A. circularis. Apex sitter också något närmare bakre randen än ho-s sistnämnda 
art. Det mindre skalet endast svagt hvälfd t med randliggande något ö fverskju 
tande umbo. - Träffad tillsammans med föregående. 

Geno m sin stora, väl markerade,  kölade area l iknar vår art ofvan citerade 
form från Norges ceratopygekalk. B&öGGERS afbildning visar dock ett betydligt 
mindre individ med bevarad apex. Och vidare företer det mindre skalet hos vår 
art större olikhet med BRÖGGERS rtfbildning ( l .  c . ,  tafl. 10, fig. 3) af det hans form 
tillhöriga. Skilnaden, som väl mest l igger i umbonala parti ets form samt deri , att 
bakre randen hos BRÖGGERS afbildning tyckes vara alldeles rätl inig, skul le  dock 
möjligen kunna bero på bristfällig bevaring af hans exemplar. - Se vidare följ . art! 

Acrotreta Seebachi W A LCOTT. 

1902.  Acro treta Seebachi W AJ,CO'l'T, s. 598. 

Från ceratopygekalk vid Slemmestad, Kristiania, Vestfos8en ,  Engervik och 
möjligen äfven V rek k e rö beskrifver W ALCOTT denna Acrotreta , som särski ld t skall 
karakteriseras af skalytans fina, trådlika, koncentriska strire och » Cardinal scars » ,  som 
nå högt upp mot apex . Den falska arean å större skalet, som är relativt lågt, 
beskrifves såsom nästan vertikal och med en svag midtfåra. 

Någon afbildning af den nya arten meddelas icke, hvadan det har sig svårt att Yirr-
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na ful l  klarhet angående arten och särskild t dess förhållande till de  båda här ofvan be
skrifna. V åra arter visa en köl och ej någon nedtryckning eller fåra längs areans 
midt ;  endast hos A. carinata närmar sig den falska arean något mera vertikal ställ · 
ning och endast å A .  circularis ha de å ömse sidor om apex befintliga fårorna 
kunnat observeras. Måhända låter sig en gång den af W A L COTT uppstäl lda arten 
identifiera med någon af våra nämnda nya arter .  För tillfället måste de emeller · 
t id uppföras som skilda.  

Acrothele ceratopygarum BRöGGim sp. 

1 88 2 .  Discina (acro treta ?) ceratopygarum BRÖGGER ,  s .  47 ,  tafl .  10, fig. l ,  l a 

och l b .  
1 902. Acro thele ceratopygonum W ALCO'l"r,  s.  598. 

Arten ,  som anföres såsom sällsynt förekommande i blå ceratopygekalk, synes 
allt väsentligt så väl öfverensstämma med vår i det följande beskl·ifna A. barbata 

n .  sp. att de  säkerl igen ti l lhöra samma slägte . Huruvida så är förhållandet också 
med den Discina ?, som WuuN (1902 : l) anför från Biluddens ceratopygeskiffer 
och hvilken han  menar möj ligen kunna vara identisk med BRÖGGERS art kan , då 
afbi ldning och närmare beskrifning saknas, ej afgöras. - Se vidare jö'lj. art l 

Acrothele barhata n.  sp . 
Tafl . III, fig. 7-10 .  

Såväl ventraJskalet som dorsalskalet förel igga, det  förra i flera exemplar ; al la 
äro anträffade i ceratopygekalk från Ottenby, dels i den täta kalkstenen, dels i den 
hrachiopodfylda bergart, som här l igger under den vanliga kalkstenen . Ventrat
skalet är svagt koniskt med apex något närmad den bakre randen . Dorsalskalet  
är deremot nästan plant (eller rättare, i bakre och centrala delen svagt hvälfdt ,  men 
med plant eller något uppåtböjdt  yttre bräm) samt har umho randliggande. Som 
Discina skall ha båda ska len koniska, kan det sålunda ej vara tal om att föra ar· 
ten till detta slägte. Från apex bort mot bakre randen är ventraJskalets kon något 
snedt afstym pad eller urgröpt, så att en smal falsk area här bildas. Å bakre randens 
kontm gör sig denna afstympning dock föga märkbar. Exemplar (se fig. 7), å hvi lka 
yttre skalet är borta, visa vid apex 2 rundade upphöjningar, en å bvardera sidan 
om areans spets. Dylika exemplar visa ock en vid apex starkare, mot bakre ran
den svagare, insänkning längs areans midt .  Denna insänkning motsvaras å i nsidan af 
skalet (se fig. 8 ,  9) af ett lågt m edianseptum.  Från detta septmns bakre ända strax 
under de två randliggande runda muskelfästena utgå aftrycken af två S-formigt 
böjda kärlstammar, från hvilkas yttre sida utgå nya grenar. Genom dessa karak
terer visar sig arten tillböra slägtet Acrothele (j fr LINNARssoN 1879 : 2, taft .  3 ,  fig. 42, 
43). Ett af de större exemplaren visar följande mått, 6 mm. mellan sidoränderna, 
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61 ;-�, mm . mellan främre och bakre randen , 1 , 5  m m .  från apex till skalrandens plan . 
A kärnan, eller rättare, då yttre skallagret saknas, ser man ytan täckt af fina strim
mor de ls  koncentriska dels  radierande .  A somliga exemplar synes j emte de  radie
rande strimmorna en veckning i närheten af undre randen . Yttre skalet har rätt 

grofva oregelbundna , anastomosera11de,  koncentri ska åsar, i någon mån erinrande 
o m . strimmorna i läderhuden å menniskans fingrar. Orneri ngen är också l ik  den , 
som gett anledning till att en af de arter, på hvilka slägtet uppstäl ldes ,  fick nam net 

coriacea . Dessa strimmor fortsätta äfven ö fver arean , men äro der betydl igt finare. 
Flera exemplar visa ytterranden försedd mod en fin frans, hvi lket gifvit anledn ing 

till  artnamn et. 
Arten , hvars d imensioner fullt öfverensstämma med dem BRÖGGER uppgifver 

för sin Discina ? ceratopygarum, tyckes skilja sig från denna senare väsentl igen 

dm·igenom , att dess falska area ej är så tydligt utpräglad (detta att döma af BRöa

GERs afbildning, i beskrifningcn säges dock arean iifven å den norska m·ten vara 
otydlig) och vidare derigenom att skalet ej , såsom BI�ÖGGEI� uppgifver för sin art, 
är tunnt  och glänsande med fina rad ierande l inier och koncentriska til lväxtstrim

mor .  Men som ofvan nämnts visar äfven Acrothele barbata, då yttre skalet ex · 

folierats , en med ett tunnt skal försedd ,  på sistnämnda sätt strierad, , kärna » .  

Orthis pectiniformis LINDsTRÖM .  

Taft. III, fig .  1 1 .  

1 880. Orth 1:s pectimfonnis LINDS'l'RÖM, s .  27 ,  tafl . 1 6, Jig. 33a, 33b .  
» Orthis rudis LINDSTRÖM, ta tl . 1 6 ,  tig .  33a, 33b  (in explieatione tabulm) . 

1 tl80 beskref LINDSTRÖlii efter aftrycket i ett, möj ligen från Mossebo härstam·· 

mande, block denna art, hvars namn dock i tafvelförklaringen genom ett skriffel 
ändrats ti ll O. 1·udis LI NDSTRÖM . Intet nämnes der om dess geologiska ålder. 1888 
upptager författaren dock arten i förteckningen ö fver ceratopygekalkens fossi l .  

Orthis parva P A N D  ER. 

1865. Orthis parva, KJERULl!', s .  7, fig. 1 2 . 

A nföres (1875 : 2) af LINNARssoN från den glaukoni tkalken vid Lanna (i Nerike) 
öfverlagrande blågrå kalken. TuLLBERG anger 1882 arten från Ölands ortbocer 
kalk (und re asaphuskalk) och BRÖGGER omnämner den 1882 från Norges expan · 
susskiffer. Huruvida arten verk l igen är att räkna till ceratopygeregionens fauna, 
torde vara tvifvelsamt. 
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Orthis (Piectorthis) Christianire KJEIW LE' .  

'l'afl. II ,  fig .  l ,  2 ?  och 3 ? ;  tafl. III ,  fig .  1 2 ,  13 .  

Orthis Christt'anirc KJERULl<', s .  3 ,  fig .  8 .  
, 

)) ' 

» 

» 

, BRöGGER, s .  48, tafl. l O, fig. 14 .  
, GAGEL,  s .  34:, tafi .  2, fig .  22 .  

Arten karakteriseras af s ina  gro f va  mångdelade längdribbor, h vilka i centrala 
delen visa en mot främre randen mer och mer til ltagande splittring .  De grö fre 
ribbornas främre del är vanligen också försedd med finare längd fåror .  Dock sy
nas öfvergångar till exemplar med något mindre vidtgående delning af ribborna 
förefinnas. Det större skalet har i m idten en sinus, det mindre ett jugum (i detta 
hänseende tyckas egendomligt nog BRÖ GGERS o fvan citerade figmer antyda raka 
motsatsen). Arten är ett af de allra vanligaste foss i len i nom ceratopygekalken och 
-skiffern. 

KJERU LFH originalexemplar var från Ruselökken .  I förarbetena t i l l  s itt 
verk öfver de kambrisk-siluriska brachiopoderna har W ALCOT'l' 1905 också egnat 
denna art och dess variationer sin uppmärksamhet. Der lemnade beskrifningar äro 
ej åtföljda af afbildningar. Genom vänligt ti l lmötesgående från Mr W A L C OT'l' äro 
vi emellertid i tillfälle att såsom vår tafla II reproducera en af nämnde författare 
för hans kommande arbete sammanställd tatla, upptagande jem te O .  Christirmirc en 

del andra, Skandinaviens cera topygeregion t i l lhöriga, brachiopoder. De skandi navi· 
ska författames O. Christianirc (eller under denna etikett W A LCO'l"l' ti l lsänd t skan· 
dinaviskt material) har han fördelat på  flera skilda arter. Jemte O. Christianirc upp
stäl las nu på variationer deraf de nya artema O. daunus och O. T-ullbe1·gi. 

Eegngnande elt msprungligen af H A J,L och CLA RKE såsom underslägte t i l l  
Orthis föreslaget munn ,  sam manfattar W ALCOTT såväl de nämnda arterna som O.  

Wimani W A L C O 'l' T  under benämningen Plectorthis. W ALC OT'l' karakteriserar sina 
nya arter i fråga o m  skalets yttre på följande sätt. 

Plectorth is  Christi anire (taft. II, tig. l) 

skiljer sig från de öfri ga genom de radierande ribbornas bifurkation.  Ribbomas antal ökas mot 

undre randen , dels genom interpolering dels genom k l yfning. J<�xem plar förel i gga från K.JEUULF S 
urspmngli ga fyndort. Arten til lhör ceratopygeskiffern (Ruselökken och Borgholm). 

Plectorthis  d aunus (taft. II, fig. 2) 

har odelade ribbor, hvilkas antal ökas al lenast genom iuterpolering. Arten til lhör ceratopygekal ken 

(Norge fterestädes, Borgholm). 

Plectorthis  Tullbergi (taft. II, fig. 3). 

På tvären utdragen ; enkla, kraftiga ribbor. Från gränslagren mellan orthocerkalk och cera · 

topygekalk vid Borgholm .  

Ehuruväl , såsom förut n1imnts, brachiopoder vid i nsamlande af vårt material 
nära nog mera ti llfäl l igtvis medtagits, ha vi dock sett så pass rikligt af här ifråga-
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varande art, aLt det m å  ti l låtas uttala den åsigt, att näm nda trenne af W A L C O T 'r  

särsk i lda  arter väl snarast äro att betrakta som typer för de olika riktningar , i 
h vi l ka den såsom O. Christianim auctorwn kända hufvndarten kan variera . J em
föres t .  ex. vår tig. 1 3 , taft. III m ed tig. 3 hos W A L C O 'l"r  (taflan II i detta arbete) ,  
finner man att äfven den förstnämnda afbi ldn ingen visar en på tvären utdragen 
form , hvars ribbor i allmänhet också äro odelade. Hade uppmärksamhet egnats 
deråt, skulle det utan tvifvel haft sig lätt finna  ö fvergångar från denna åt ena hål

let mot P. Christiani(e, åt and ra m ot P. Tullbergi. W A LC O T T S  arter, P. claunus och 
P. Tullbergi, betrakta vi derföre t i l ls  vidare såsom synonyma ti l l  O .  Christiani(e 

KJERUJ,F .  

Arten träffas öfveral l t  der öfre ceratopygeregionen är ti l lfinnandes. Äfveu i 
block träffade i N .  Tysklands och Hollands diluvium är den pivisad . 

Orthis (Piectorthis) W i mani W u c o 'I" r .  

Taft . I I ,  tig. 4 och  tafi. I I I  fig .  1 4, 15 .  

1 905. Plecforthis Wimani W A L C OT T , s .  2 7 2 .  

Enligt W A L C O T T  sk i ljer s ig  denna ar t  från O.  Clwistianim (och P.  daunus) ge
nom sina rundade, smala, enkla ribbor och genom skalens mera rundade och m in 

dre på  tvären u tdragna kontur. 
W A L C O T T  anför arten från ceratopygekalk vid Borgholm och Slemmestad (i 

No rge) samt från svart lerskiffer från Ohristiania. De af oss afbildade exemplaren 
härstamma hån ceratopygeskiffern vid Wentlinge samt Shumardiazonen vid Fo
gelsång . 

Protorthis (?) Hunnebergensis W A L c o·r T .  

Taft. I I ,  fig.  5.  

1905. Proturthis (?) nunncbergensis W A L C O 'l''l' ,  s .  284. 

Enl igt W A L C O T T S  diagnos är arten på tvären utdragen,  hal felliptisk, plan
konvex. Ventmlskalet konvext med nedböjd  apex; area och inre okändt. Dorsal

skalet platt eller svagt konkavt mellan u m bo och ytterranden ; apex något litet 
lyft öfver skalets öfriga plan och låsranden ; stundom ses en median sinus. Ytan 

försedd med mycket fina ribbor , som ökas till antal såväl genom bifurkation so m 
interpol ering . stundom förekomma band af finare ribbor mellan gröfre dylika (2 

ä 5 finare mellan 2 starkare) . Genom en fi n  koncentrisk striering blifva de 
radierande ribborna liksom krenelerade.  Träffad vid Mossebo (Hunneberg) i en 
mörk lerskiffer ofvan ceratopygekalken men under undre didymograptusskiffern. 

Fråga torde vara , om de lager, hvarifrån arten beskrifvits, verkligen ännu äro 

att räkna till ceratopygeregionen ; i alla händelser tillhöra de gränsskikten mot när
mast yngre afdelning (j fr schemat sid. 45) . - I W u c oT T S  original beskrifning och 
likaså i ett referat deraf i Geologisches Centralblatt är artens namn uppgifvet vara 
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nunnebm gensis, l i ksom fyndorten säges vara » Mossebo, Nunneberg, Vestergotlaud ,  
Sweden » .  Att fyndorten ä r  Hunneberg och att artnamnet sålunda bör vara Hun

nebe1 ·gens1:s är sjelfklart. 

Strophomena (Eostrophomena) Walcotti n. sp .  
Taft. II ,  fig. 6 och taft . III ,  fig. 16 ? 

1905. Strophomena (Eostrophomena) elegantula WA LCOTT, s. 256. 

Angående de egenheter i inre byggnaden, som karakterisera underslägtet Eostro 

phomena, få vi hänvisa till o fvan citerade arbete. En ligt W ALCOTTS artdiagnos är al l 
männa formen på tvären utdragen, nära halfcirkelformig eller subelliptisk, med stör
sta bredden utmed låsrauden; konkav-konvex. Ytan med fina radierande raka strier, 
genom starkare något mera markerade (prominent) strier eller ribbor uppdelade i platta 
band .  Fina koncentriska strier och mer  eller mindre markerade tillväxtl inier korsa 
den radierande skulpturen. Ventra.lskalet är svagt konvext med låg umbo och l iten 
nedböj rl apex. Dorsalskalet är plattadt i umbonala partiet och konkavt mot ytter
randen . Från ceratopygekalken vid Borgholm .  

I vår saml ing från Ottenby föreligger, bevaradt i ceratopygekalk, det tafl. III, 
fig. 16 afbi ldade exemplar, som vi antaga kunna hänföras till W ALCOT'rs Sirapho

mena elegan tula. Det är ett dorsalskal, i det stora hela plant, med mediana sek 
torn något högre än angränsande del ,  apex djupt nedtryckt. A llmänna formen i 
ö frigt öfverensstäm mande med W AI.COTTS ofvan återgifna beskrifning. Ytskulptu
ren tyckes vara densamma som hos 'V A LCOTTS form eller, hvad de radierande rib
borna beträffar, måhända väl så lik den i W AI.COTTS afbildning (figur 5 ,  taft .  II)  af 
Pro tm·this ? Hunnebergensis återgi fna, h vilken för öfrigt i beskrifningen skildras på 
ungefii.t· samma sätt som ytskulpturen hos Strophomena elegantula. 

Att W AT.COTTS artnamn ej kunnat bibehål las beror derpå, att HALL redan 1 843 
(Geol . Rep. 4th Distr . N. Y. Clinton Gr. )  användt detsamma för en annan, öfver
silmisk, Stroplwmena. (Jfr ock sid . 230 i BRONNS Index palreontologicus Il) . 

Lamanskya spiendens n .  g. et .  n. sp. 
Taf:l . III , fig. 1 7 .  

Endast ett exemplar anträffadt, bevaraclt i e n  finkornig grågul kalksten med 
spridda större glaukonitkorn. Det l igger tillsammans med Symphysurus och Niobe 

(för fragmentariska att kunna till arten bestämmas). 'l'orde ti llhöra familjen Stro

phomenidce. Skalet, bvars inre är okändt, är starkt hvälfdt, visserligen temligen 
platt i umbonala partiet, men derefter böjande om så, att undre (större) delen af 
skalet konuner i ungefär rät vinkel mot den umbonala .  Låsranden rak, kortare 
än skalets största bredd, men dock så pass lång att en antydan till » öron » upp
kommer. Skalots ytu är starkt glänsande, dock finnas tyd l iga till växtsirimmor, 
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hvilku vid låsranden äro starkt inåtriktade (mot apex) . Jemte de fortlöpande 
til lväxtstrimmorna finnes en något oregelbunden små-vågig koncentrisk striering. 
Vifl lämplig belysning och med en god lupp ser man dessutom ytterst fina radie 
ran de stri mmor. Skalet tun nt .  

På grund  af den korta låsranden kan arten ej föras till slägtet Lcptcena, som 
den annars torde mest l ikna ; det af LAMA NSKY 1905 uppstäl lda slägtet Fleetella 
karakteriseras af, mer el ler mindre starka, radierande ribbor och kan sålunda ej 
tagas i anspråk för denna art. Då arten öfverhufvndtaget ej kunnat hänföras ti l l  
något k ii.ndt slägte, men  å andra sidan representerar en mycket karakteristisk föt· 
ceratopygeregionen hitti l ls  okänd typ ,  ha v i  ansett oss, oaktadt ringheten a f  
det  material som föreligget·, böra lägga den till gmnd för e t t  nytt slägte, mecl 
namn e fter W. LAMANSKY ,  som i sitt senaste arbete lemnat så intressanta b i 
drag till kännedomen om ryska ekvi valenter t i l l  vår ceratopygeregion och särski ld t 

t i l l  dessa bi ldn ingars brachiopodfauua. 
An träffad i cerat0pygekalk vid Ottenby. 

Meristel la ? difformis n. sp. 
'l'afi. III, fig. 1 8--20. 

Slägtbestämningen osäker. Af det i nre intet synligt ,  men en mörkare färgton 
hos det något genomlysande skalet visar til lvaron uf ett starkt medianseptum . Ska
len starkt hvälfda; apex något öfverskjutande, nedböjd .  Ena skalet ( dorsalskalet ?) 

har !hugs midteu en smal sinus, bredust vid undre randen , vanl igen märkbar först 
i undre mera hvälfda delen, men stundom börjande ända uppe i umbouala partiet. 
Skalets yta är i yngre stadier nästan glatt med svaga til lväxtstrimmor ; detta kan 
stundom fortfara under ska lets hela utveckl ing, men vanl igen finuer man i undre 
delen 3 i1 4 starka tenassformiga afsalser. Undre skalranden kan vid sinus bli 
starkt inbugtad (se fig. 1 9) .  Då skalytan är väl bevarad , finner man derå jemto 
nämnda skulptur äfven mycket fina radierande stl·ier. Det i fig. 20 ufbildade ex· 

emplaret visat' ingen sinus och har något kraftigare umbo än de öfriga ; mähä n da 
är detta ett ventraJskaL 

Ett tiotal exemplar äro anträffade vid Ottenby i en grågul fi nkornig kalksten 
med spridda större glaukonitkorn. Bergarten kan dock, efter hvad en af stufferna 
visar, i andra skik t der glaukonitkornen bli  ymnigare öfvergå till en verklig glau
konitkalk .  Då äfven den ofvan beskrifna Lamanskya splendens n. sp. är träffad i 
summa slags bergart men intet af dessa fossil träffats annorstädes, vill det synas 
som skul le denna glaukonitkalk ha en säregen brachiopodfauna. 'l'yvärr har upp
märksamheten ej kommit att r iktas härpå förr än vid prepari ngen af det insam
lacle materialet .  



Bidrag till kännedomen om ceratopygeregionen. 73 

Gastropoda : 
Cap u lus ? simplex MBG n. s p. 

Taft. Ill , fig. 2 1 .  
1 8H8.  Capulus !' s p.  MoBERG,  s .  323, taft. 1 7 ,  fig. 1 O ,  1 1. 

Af: den beskri fning på fossilet, hvilken lemnus ä citerade stället, torde föl
jande här fä anföras. » Sned, oregelbundet konisk, med nedböjd  (eller måhända .. 
i nrullad) spets . Skalets yta visar en fin · med mynningsranden ungefär jemnlöpan-
de striering, som på ett par ställen öfvergår till en något starkare insnöming » .  I st. f. 
» en något starkare insnörn i ng »  borde det måhända hel l re ha hetat »grunda veck » .  
Det vill vid fömya.d granskning af originalexemplaren ,  som tyvärr alla hafva skalet 
mycket skadad t, synas som skulle vecken vid sin midt göra · en svag bugt bakåt. 
Något spår ti l l  det för Bellerophon karakteristiska bandet å externa randen eller 
efter sjelfva utskärningen i mynningsranden har emellertid ej kunnat iakttagas .  
Annars skulle det  ju  nog, alldenstund Bellerophon från flera håll anföres från re
gionens öfn'� afdeln ing, ha legat nä m ti l l  hands förmoda att denna Capulus ? i sj el f
va verket blott vore en snedtryckt Bellerophon. 

Då vi i det följande komma att beskrifva ännu en l iknande art, har det synts 
l itmpligt att gifva artnam n äfven åt denna. De redan angifna karaktererna torde 
vara til lräckl iga för artens identifieri ng. 

Förekommer sparsamt til lsammans med Hysterolenus och Obolus Salteri i die· 
tyograptusskifferns kalkstensband vid Sandby. 

Capulus ? ceratopygarum n. sp.  
Ta f L  III ,  fig. 22.  

Obetyd ligt sned,  spiralformigt inrullad , bi ldande föga mer än ett hvarf. Tvär
snittet äggformigt, bredast i externa delen och endast långsamt tilltagande i diame
ter. Har å yttersta fjerdcdelen tvärgående fina ribbor, men är öfrigt slät. Rib ·  
borna, som vid mynningen äro starkast, aftaga derifrån räknadt så småningom i 
styrka, tills de  vid 1 1  a 1 2  ribban börja bli otydliga. Då de passera öfver ex
ternranden , som ej visar det ringaste spår till utskärning, bilda r ibborna en svag, 
bakåt konvex, båge. 

Tre exemplar äro anträffade i ceratopygekalken och möjligen ett i Shumardia
zonen vid Fogelsång. 

Arten liknar något Bellerophon ? norvegicus BRÖGGER, som ju också ti llhör sam
ina geologiska horisont, men har relativt grofva ribbor, under det att denna se
nare är fint strierad. Enligt uppgift skal l den norska arten å externsidan ha en 
helt svag antydan till köl , men om något Land eller uågon utskärning derstädes är 
det ej tal . Den angifves ock vara » symmetrisk ? » ,  hvilket ju lika gerna kunde 
hetat » obetydligt sned ? » .  Det synes derföre ej osannolikt att BRÖGGERS Bellerophon!' 

från Norges ceratopygekalk och denna vår Cap1tlus ? til lhöra samma slägte. 
L�;�nds Univ:s  Årsskrilt. N. F .  Bd 2. Afd. 2. 10 
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Cap u lus ? (Bellerophon ?) norvegicus BRöGGER. 

1 882.  Bellernphon ? nnrvegicus BRÖGGER. ,  s.  53, tatl . 10, fig .  15, 15 a, b. 

Se beskri fningen till föregående art! 

Trochus atavus u .  sp .  
Tal l III ,  fig .  23. 

I Shumardiazonen vid Fogelsäng har anträffats ett om en Trochus erinrande, 
af 4 vindningar bestående, fragment eller rättare aftryck efter ett dylikt . Snäckan 
har bildat en kägla med omkring 60° vinkel ; vindningarne äro temligen platta, skil
da af en djup söm . Snedt öfver vindningarne gå två nästan mot hvaraudra vin
kelräta system af väl markerade fåror, det ena riktadt snedt framåt, det andra 
snedt bakåt. Skalet har sålunda haft små, i sneda rader ordnade granulre. Intet 
spår af fissur, eller af något en sådan u tfyllande bano ,  ät· till fi nnandes. Så vidt 
oss bekant, är ej någon representant för familjen Trochidce förut träffad i under
si luren .  LINDSTRÖM a n för deremot (1884) 1 6  arter af detta slägte från Gotlands 
öfversi lur .  Ehuruväl föreliggande materia l  af  denna art är både ringa och mindre 
väl bevaril.dt, ha vi dock ansett arten böra särskildt fmmhål las ,  enär gastropodet· 
öfverhufvudtaget i ceratopygeregionen äro ytterst sällsynta 1) . 

Hyolithus sp . 

1 902.  Hyolitus sp. WIMA N  (1902 : 1 ), s. 62 , taft . 3, fig. 1 8 .  

En 1 block a f  obolussa ndsten å ön  Fanton i Östham martrakten a f  WIM A N  

anträffad ej närmare bestämbar stenkärna. 

Cephalopoda : 
Orthoceras attavus BRöGGER. 

1 87 4. Orthoceras s p. LINN A RSSON, s .  130.  
1 882. Orthoceras attavus BRÖGGim,  s. 53,  tafi . 4, fig. 8 ?, 9 och 10 ,  taft . 

1 0, fig. 1 6 .  
1 905. Orthoceras attavus LAliiANSKY, s. 1 60 i tyska texten ,  tafi . l ,  fig. 2 1 .  

LIN N A  RSSON anför 1 8 7  4 från oeratopygekalken i Viihelmina socken i Vester
botten en Orthoceras sp. ,  hvars skulptur något erinrar om O. trochleare H1s. (= O. 
vaginatum ScHLOTH. enligt LI NDSTRÖM 1880). BRÖGGER anser att den af LINNARs
soN nämnda formen kan vara närstäende eller identisk med hans art. Och 1890 

angi fver HoLM direkt O. attavus från Granhöjden . LuiANSKY anför 1905 arten 
frän si n megalaspidesborisont (BI�) från Popowka nära Pawlowsk. 

1 )  Äfven slägtet Hyolifhus, som är  väl  representeradt såviil i kambrium som undersiluren 

i allmänhet, är i ceratopygeregionen sällsynt. Karakteristiskt är att ej en enda art af detta slägte 

anföres från ceratopygeregionen i Houts stora arbete öfver Hyolith idre  och Conulariidre (1893) .  
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Crnstacea :  

Eremos bryograptorum WEsTERt:ÅRD mscr . n .  g. et n .  sp. 
Tafl . III, tig. 24. 

Endast det a fbildade exem p laret är anträffadt, och d etta är funnet af WEsTEI{
oÅ RD i öfre delen af bryogmptusskiffem å lokal E 18 a vi d Fogelsång . Svagt 
hvälfd . Lång rak låsrand . Längden du bbel t så s tor som höjden . I stort sedt 
rhomboederformig kontm med främ rc-ö fre ändan t i l lspetsad,  bakr{l ·Undre ändan 
l ikaledes något utdragen . Näm främre randen men något mero. fjennad från lås

randen märkes en stor, ru ndad , låg tuberke l , från hvars undre del en något lägre, 
smal valk utgår, temligeu nära följande un dre randt'n bort til l bakrc·undre hörnet 
der den u tplånas (eller måhända rättare , blir otydlig) .  Skalet tyckes ha varit slätt, 
chitiuöst .  

En l igt ursprungl iga etiketten var arten förd til l  slägte t Isochil,ina, men ski ljer 
sig såväl från d etta som från slägtet Bradoria MATTHEW (1903, s. 1 62) genom sin 
spetsiga främre ända och genom tuberkeln s  storlek och den utefter undre randen 
löpande val ken. Det har sålunda varit nöd vänd igt för den uppställa ett nytt slägte . 

Primitia ostrogothica n .  sp. 
Taft III, fig. 25, 26. 

Ej fullt dubbelt så lång som hög. Största längden ungefär vid skalets hal fva 

höjd . Låsranden rak ; främre hörnet något afrun dadt, det bakre bildande en vin
kel föga öfverskridande en rät. Undre ran den lindrigt konvex, med jemn båge 
öfvergående i angränsande raudparti . Från låsranden utgår en grund något framåt? 
riktad insänkning, som ej når in til l  skalets halfva höjd .  Partiet framom ? insänk
ningen är kortare och starkare hvälfdt än det bakom densamma befintliga. Ska · 

Jet tunnt, starkt men jemnt hvälfdt  och med högsta delen i skalets midt bil
dande ett med ytterkonturen likformigt parti . Randfåra saknas. Å ett exemplar 

(flg. 25), som saknar skal, synes å bakre delen en från låsranden ti l l  något bort
om halfva höjden gående smal och grund fåra. 

Arten träffas ganska ymnig i den grågröna mergeln vid Berg i Östergötland 
och torde sål unda tillhöra ceratopygeregionens öfre gränslager. 

Beyrichia nana BRöGGER 1) . 

1 882. Beyrichia nana BRÖGGER, s .  55, taft . 1 2 , fig. 1 5. 

Endast träffad i N or ges ceratopygekalk.  

1) Lämpligheten af detta BnöGGERS artnam n torde kunna i frågasättas, då ju  JoNEs redan 

har e n  Primitia nana (förut kal lad Bey1'ichia stmngulata var. ·( ) .  Se sid. 420 i A n n.  anrl Mag. 

Nat. Hist. Ser. 3,  Vol. 16. 1865. 
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Beyrichia nanella n .  sp .  
'fa fl. III ,  fig. 27,  28 .  

Dubbelt så lång som hög.  Den raka låsranden upptager, frånsed t.  de något 
afrundade hörnen, skalets hela längd (maximi längden) .  Störsla höjden faller något 
framom skalets midt. Främre-u ndre randen bildar ungefär fjordodelen af en cir
kelbåge . Bakre ändan är mera tillspetsad. Från låsrundens midt utgår en för 
djuplling, som ungefär når till skalets halfva höjd .  Såväl framom som bakom för
djupningen är skalet något ansväldt .  Den främre ansväl lningen synes å bättt·e be

varade exemplar vanligen genom smärre från låsranden utgående fftror uppdelad 
så ntt framom den stora fördjupningen finnes en l i ten särskild flik  (se fig. 2 7 ) ;  

mera sällan är den främre loben uppdelad i 3 fl i kar (se fig. 28) .  På grund af 
lobens uppdelning i skilda flikar har arten här förts t i l l  slägtet Beyrichia och ej 
till Primitia, som den väl annars fått ansetts t i l lhöra . Randfåra saknas.  

Arten l iknar något B. nana BRÖGGER,  men skilj er s ig genom s in  jemnt båg
böjda undre kontur samt genom saknad .af den sneda främre ? tväråsen . Exempla
ren , som samtliga visa ringa storlek (föga mer är 1/2 mm i längd) ,  äro i öfrigt al la 
utan skal och förete eft�r olika bevaring ganska vexlande habi tus, särskildt i fråga 
om lobernas (eller som BRÖGGER kall ar det tväråsarnes) form . 

B. nanella träffas ymnigt inom ceratopygeskiffern vid Ventlinge på Öland .  
Afven från Slm11 1ardiazonen v i d  Fogelsäng föreligga flera exemplar. 

Ceratiocaris scanicus WEsTERGÅRD mscr. n. sp . 
Taft. III, fig. 29 . 

Ryggskalet ungefär dubbelt så långt som högt, framti ll något tillspetsadt, bak
til l  mera tvärhugget, försedt med längsgående skarpa veck . Vid bakre ändan fram
skjuter en syl l ik  telson ,  hvars fortsättning innanför ryggskalet delvi s blir synl ig .  
Den utanför ryggskalet varande delen når nära nog detta senares hal fva längd . 

Det chitinösa skalet är i allmänhet så krossadt, att det är ytterst sällsynt man 
lyckas påträffa exemplat·, som lemna en något sä när ti l lfredsställande bi ld ,  ehu
ruväl de skikt, i hvilka fossilet träffas, äro fyllda af större eller mindre fragment. 
Funnen i till bryograptusskifferns öfre del hörande lager, anstående vid Jerrestad 
(Neckebo, lokal 8 ä WEsTERGÅRDs 1906 upprättade karta samt troligen äfven ä lo
kal 5 på samma karta) . I samma lager ha anträffats sparsamma exemplar af Obo
lus Salteri HoLL sp. och Protospongia sp. 

Liknande af Gemtioear-is-fragment fyl lda lager äro förut  anträffade å lokal D 

i »mel lanfältet » vid Åkarpsmölla (se s .  225 och kartan s. 222 i MoBERG och 
M ö L LE R  1898) .  Huruvida detta ä r  samma art, som den  vid Jerrestad anträffade ä r  
omöj ligt att afgöra , alldenstund intet a f  fossilfragmenten frän Åkarpsmölla tillåtit 
närmare bestämning. 
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Agnastus S idenbladhi LINI�r:;. 
'l' a fl. l V, fig. l. 

18G!J. A,qnu,,·tus Sidenbl{t(lhl: LINNARSSON, 1869: l, s. �2, taft. 2, fig. 60, öl. 

Det här afbildade pygidiet härrör från Mossebo å Hunneberg, således från 
samma lokal som LINNARssoNs original. Sålunda torde temligen säkert den af 
LINNARssoN bcskrifna arten föreligga, men öfverensstämmelsen u�ed LINNARssoNs 
afbildning kan dock ej kallas god. Under antagande att detta beror på mindre 
noggrannt utförande af sistniimnda teckning skall skitnaden här med några ord 
framhäfvas. Enligt LINNARssoNs figur är pygidiets längd och bredd lika, men å 
det i detta arbete afbildade exemplaret är bredden något större än längden. 
LINNAI�ssoNs originalfigur bar rhachis jemnbred (d. v. s. alla segmenten ha lika 
bredd) under det att å Yårt excmplm· 3:dje (bakersta) loben ä1· märkbart bredare 
än den 2:dra, och å vårt exemplar är vidare längden af denna senare betydligt 
större än längden af främsta loben, medan dessa å LINNARssoNs figur ha samma 
längd. 

Arten anföres från Hunneberg i Vestergötland. Granhöjden i Vesterbottens 
lappmark, Öland (HoLM 1892), samt från Fogelsäng (DE GJ<.:ER 1887). - Huruvida 
samtliga dessa uppg ifter verkligen afse exemplar i allo öfverensstämmandc med 
LINNARssoNs beskrifning och afbildning är oss omöjligt att afgöra. Säkert är emel
lertid, att dylika åtminstone ej anträffats på den sist anförda fyndorten, å hvilken 
man der(·mot finner en annan form, som emellertid i sjelfva verket står A. Siden
bladhi så nära att den endast kunnat räknas som en varietet, var. urceulatus. �e 
följande beskrifning. 

Agnastus Sidenbladhi LINRs. Vftr. ureaolatus SEGERBERG mscr. n. v. 

Taft. IV. fig. 2-4. 

H ufvud och pygidinm släta, väl hvälfda, båda omgifna af en temligen bred 
limb, som dock å sidorna afsmalnar mot thorax. 

Olabellan är väl markerad. Upptngande ungefär 1/s af hufvudets bredd och 
3/4 af dess längd, är den något framåt afsmalnande med jemnt afrundad främre 
ända. De båda triangulära basalloberna, som tillsammans upptaga omkring 2Ja a 

8/4 af hufvudets bakre rand, äro nätt och jemnt skilda genom den, till bakre randen 
nående, inskjutaode spetsen af glabellans mellersta lob. Å denna senare märkes 
vid hufvudsköldens halfva längd en låg framåtriktad spetsig tagg, som tydligt höjer 
sig öfver glabellans derframom uefintliga ändlob. Denna ändlob afskiljes från 
glabellans bakre del genom en omedelbart framför nämnda tagg befintlig, fram
åt konkav, grund tvärfåra. Taggen markeras å ömse sidor genom en snedt bakåt 
-utåt riktad, utåt konkav, svag, ofta föga synlig insänkning, som knappast kan kal. 
las för fåra. Emellertid visar dorsalfåran alltid en tydlig inbugtning, der den rå-
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kas af derum insänkning eller af dess förlängning. En dylik iubugtuing finuer man 

också städse å det ställe, der främre tvärfåran utmynnar i dorsalfåran. 
Pyyidiet, hvars yltro·bakre hörn har en tydlig randtagg, tilltar bakåt i Lredd 

och når vid taggames bas största bredden, som är ungefär lika med längden. Brämet 
innanför den plana limben är väl hvälfdt, ofåradt, med subparnllela sidortinder och 
jemnt afrnndade Lakre hörn. Rbachis, som ät· kraftigt markerad, upptar vid främre 
randen omkring hälften af pygidiets hela brodd och når till ungefär Sfs af dettas 
längd. Bakre ändloLen är ungefär dubbelt så lång som hvar och en a[ de båda 
andra, hvilka tudelas genom en från främre randens midt utgående smal köl, hvars 
yttersta spets når något litet in öfver bakre (änd-)lobens bas. Främre paret sidafå
ror (första tvärfåran) gå från dorsalfåran något snodt framåt tills de nått midtkö
leu, som sedan följes bort till artikulationsfacetten. Bakre paret sidafåror (andra 
tvärfåran) gå mera rätt inåt, bli bredare men på samma gång grundare i den mån 
de närma sig midtkölen, invid hvilken de nära nog utplånas. Rhachis, som bak
till är temligen tvärt afskureu med afrundadu höm, har äudloben af ungefär sam
ma bredd som mellersta loben, men märkbart smalare än den främre. 

Som man finner, har denna varietet glabellan såväl som pygidiets rhachis re
lativt längre än Agn. Sidenbladhi, dess glabella är i motsats till den sistnämnda 
artens tydligt deJan, försedd med en väl markerad midttagg, och pygidiet i 
sin helhet såväl som dess rhachiE äro ej heller så j emubreda som hos LINN ARs
soNs art. 

Här ifrågavarande form föreligger från ceratopygekalken vid Fogelsäng och 
Ottenby, från förstnämnda lokal ingalunda sällsynt, samt från ceratopygeskiffern 
Y id W entlinge. 

Något exemplar öfverensstämmande med LllNNARSSONS afbildning af A. Siden
uladhi finnes ej bland materialet från någon af de nämnda fyndorterna. På 
grund häraf har ej, såsom annars ursprungligen tillernades, Fogelsångsformen kun
nat uppställas som en egen art, utan har den uppförts blott som en varietet af 
Agnastus Sidenbladhi. Den tillbör i alla händelser dennas formkrets. 

Agnostus trinodus SALTER var. 
Taft. IV, fig 5. 

1 852 . Agnastus b·inadus, BARRANDE, s. 913, taft. 49, fig. 1-4. 
1854. » » , MuRCHISON, s. 201, fig. 6. 
Det afbildade exemplaret härrör från ceratopygekalken vid Ottenby. BAR

ltANDES och MuRCHISONs ofvan citerade figurer sakna randtaggar å pygidiet. Så 
är ock förhållandet med den vid Ottenby anträffade formen, som äfven i öfrigt, 
derigenom att pygidiets rhachis är relativt lång, mest liknar BARRANDEs fig. l. 
Från denna sistnämnda afviker dock vårt exemplar genom sin relativt rudimentära 
ändlob. De från Sveriges trintlCleusskiffer härrörande exemplaren ha alltid rand
taggar å pygidiet samt relativt kortare rhachis (se LrNNARSSON 1869: l, taft. 2 ,  fig 
62 och 0LIN 1906, tafl. IV, fig. 16). Som det vill �ynas är A. trinadus en mycket 
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varierande art. Ehuruväl den i ceratopygekalken uppträdande formen erbjuder en 
del egendomligheter, måste vi dock, i saknad af större material, för närvaruncle be· 
trakta den som en varietet af nämnda art. En l iknande form föreligger äfven från 
Mörby långablocket 1). 

Agnostus fossulatus n. sp. 
Tafl. IV, fig. fi. 

Endast pygidiet kändt. Det tillhör formserien A. Sidenbladhi-A. trinodus. 
Lärigdeu något större än bredden. Rhachis, som är jemnt hälften så lång som 
pygidiet, upptar vid främre randen mer än hälften af hela bredden men afsmalnar 
något bakåt. Midtkölen skjuter ett stycke in öfver ändloben, som är mindre än 

mellansegmentet. Vid ändan af pygidiets baktill jemnt afrundade rhachis visar 
brämet i dorsalfårans förlängning en väl markerad fördjupning, som bakom rhachis 
genom en grundare, smalare fåra sammanflyter med motsatta sidans. Den plana 
limben är bredast i bakre hörnen, men någon antydan til l  randtagg ät' ej att se. 

Ett exemplar anträffadt i ceratopygekalken från Fogelsång. 

Shumardia oelandica MBG. 

'fafl. IV, fig. 7, 8 och 9? 

1900. Shumardia oelandica MoBERG, s. 357 , tafl. 14, fig. 4-6 .  

Arten, karakteriserad af sitt rundadt fyrkantiga pygidium, hvars bredd föga 
öfverstiger längden och hvars rhachis ej öfverskrider 8/4 af hela längden, är ur· 
sprungligen beskl·ifven från ceratopygeskiffem vid Wentlinge och ett vid Mörby
långa anträffadt vittradt block af svart ceratopygekalk. WniAN anför (1902: l, s. 65, 
tafl. 3, fig. 32 --34) såsom antagligen hithöriga en del i ceratopygeskiffer från Bil
udden anträffade illa bevarade exemplar (capita och pygidier). - Äfven från Shumar
diazonen vid Fogelsäng ha påträffats ett par pygidier, som måhända tillhöra arten. 
Tills vidare måste emellertid artbestämningen anses osäker, Det ena af dessa är 
(se tafl . 4, fig 9) af särskildt intresse, derigenom att det visar tvänne vidsittande 
thoraxled. Af dessa har det bakre sina med tydlig snedfåra försedda pleuror i 
yttre tredjedelen starkt omböjda och derpå utdragne i en kraftig, rakt bakåt riktad 
tagg, som når ett stycke förbi pygidiet. Det vill synas som skulle äfven det när
mast främre thoraxledet vari bygdt på samma sätt, fast dess taggar ej blifvit be
varade. 

WIMAN afbildar (1905, taft. l, fig. 13-15) också exemplar af en annan Slm
mm·dia-art (8. nericiensis W IMAN) med bevarnde thoraxsegmen t. Enligt beskrifnin
gen skall 3:dje ledet (bakifrån räknadt) haft pleurorna utdragne i långa rakt bakåt 
riktade taggar. Men det förefaller nu troligt, att så varit förhållandet med alla 

') Af SEGERnEROs mscr. att döma vill det synas som skulle af denna form ock ett exem

plar vara antriiffadt i Fogelsångs cernt.opygekalk. DettR har jag emellertid ej nu kunnat återfinna. 

Anmärkn. af MoBERG. 
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segmenten i thorax, om också taggarne i någon mån kunnat vexla i styrka . GRoor.r 
beskref (1902 : 2) under namn af Acanthapleurella Grindradi n. g. et n. sp. en 
li ten trilobit från Malvern, som tydligen närstående Shumardia dock ansågs skild 
derifrån särskildt genom de i länga taggar utdragne pleurorna, ett förhållande, som 
:ju ock varit ledande vid uppställande af slägtnamnet. Enligt GRoor.r skulle Acan
fhapleun?lla endast ha 4 segment i thomx, under det att segmentens antal såväl 
hos det nf CALJ,A WA Y (1877, tafl. 24, fig. 7) afbildade exemplaret af Sh. salapiensis 
CALL., som ock hos WIMANS ofvan anförda afbildning af Sh. nericiP-nsis uppgår till 
7. GROOMs material synes emellertid knappast tillräckligt bevisande ifråga om tho· 
raxledens antal. 

Acanthapletwella tyckes sålunda, så vidt hittills är kändt, skilja sig från Shtt· 

mardia väsentligen genom att dess glabella når ända ut ti l l  hufvudets främre rand. 
Anmärkningsvärdt är vidare, att en Shumardia-liknande form af MATTHEW 

(1903, tafl. 18, fig. lOd) anföres såsom larv· eller ungdomsstadium till Asaphellus 

Hamjrayi. Enligt afbildningen öfverensstämmer hufvudet fullkomligt och, från
sedt kroppens segmentering (2 led i thorax och 3 segment å pygidiet), är likheten 
äfven i öfrigt ganska stor. Det vore emellertid mycket egendomligt, ifall verkligen 
Shwnardia blott vore ungdomsstadium till Asaphellus, att aldrig något fullvuxet in· 
divid anträffats i våra Sltumanlia föraude lager. 

Shumardia pusilla Sars sp. 
'rafl. IV, fig. 10-12. 

? 18'17. Canaphrys salapiensis CALLAWAY, s. 667, tafl. 24, fig. 7. 

1 882 . » pusilla, BRöGGER, s. 125, tafl. 12, fig. 9. 

1890. Shumardia » MoBERG, 1890: l, sid. 4. 

Arten beskrefs först från Norge, 183b, under namn af Battus pusillus. BRöG· 
GER anför den dels från ceratopygeskiffern, dels från ceratopygekalken. Något 
pygidium från norsk fyndort är emellertid ej kändt, hvadan arten ej kan anses 
fullt fixerad. BRöGGER identifierade om ock med någon tvekan CALI.AWAYS C. sa· 
lapiensis med den norska arten. Den förras pygidium tyckes, föt� så vidt man på 
grund af beskrifning och afbildning kan döma, ganska väl öfverensstämn1a med det 
pygidium, som MoBERG anträffade i ceratopygeskiffern vid Ottenby och (1890: 1) 

hänförde till Shumardia pusilla SARs sp. Förr än beskaffenheten hos pygidiet till 
den af SARs uppställda arten genomnya fynd i Norge kunnat til l fyllest utrönas, blir 
det emellertid osäkert, huruvida den vid Oltenby anträffade formen verk ligen med 
rätta kan bära namnet S. pusilla, något som dock för närvarande synes vara gan· 
ska sannolikt. Öfriga i litteraturen förekommande uppgifter om fynd af donna art 
äro att betrakta som obestyrkta (oriktiga?). 
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Shumardia bottnica WnrAN. 
Tafl. IV, fig. 13-16. 

1902. Shumardia bottnica W niAN, 1902: l, s. 65, tafl. 3, fig. 35-38. 

Arten, som framförallt karakteriseras af ett på tvären utdraget pygidium med 
nästan vinkelböjda sidoribbor, är heskrifven från vid 'frörlje i Gestrikland anträf
farle block af orstenskalk. 

Shumardia Dicksoni MoBERG u. sp. 

Tafl. IV, fig. 17-22. 

Denna karakteristiska art träffas synnerligen ymnigt i Fogelsängs Shumardia
:wn . Hufvudet öfverensstämmer så fullkomligt med den vanliga Shumardia-typens, 
att någon specifik åtskiluad från t. ex . Sh. pusilla ej står att uppdaga. Pygidiet 
deremot är synnerligen karakteristiskt. Det är spadformigt eller triangulärt med 
utåt kon vexa sidor och afrundude börn. I:Hörsta breclden, nära främre ran
den, ät· lika med eller obetydligt större än längden. Rhuchis, som är konisk 
och väl hvälfd, beståt· af fyra alltid di�tinkt markerade segment. Stuudom ses 
baktill ett femte mer eller mindre otydligt segment vid den trubbigt afrundade 
spetsen. Rhachis når ungefär till pygidiets halfvu längd, ett mått som endast obe
tydligt öfver- eller understiges. Brämet, som är ternligen jemnbredt och svagt hvälfdt, 
har lika många ribbor som antalet segment i rbachis. Fårorna mellan dessa rib· 
bor riktas i inre hälften, der de äro starkt markerade, snedt bakåt, i yttre delen 
bli de svagare och mem bakåt riktade, för att utplånas innan de nått den yttre 
kanten, som saknar hvm·je antydan till randlist. Å bättre bevarade exemplar skön
jas å brämets ribbor snedfåror med en ytterst fin granulering. Duplikaturen ät· i 
bakre delen mycket bred och når nära nog in till spetsen af rhachis, men aftager 
hastigt i bredd, så att dess inre rand blir endast lindrigt konkav (se fig. 22). 

Alla exemplar sakna skal eller ha i dess stäHe ett pulverformigt öfverdrag, 
beroende på den grundliga genomvittringen af den bergart, i hvilken fossilen blif
vit bevarade. 

Arten är uppkallad efter Herr Direktör J. R. E. DxcKSON, såsom ett uttryck 
af tacksamhet för mig (MoBERG) lemnadt understöd, hvilket möjliggjort, att min tid 
kunnat mera helt egnas åt vetenskapligt arbete och nu särskildt åt denna afhand
lings slutförande. 

Lunds Univ:s Årsskrift. N. F. lld 2. Afd. �- 11 
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Parabolinel la l imitis BRöGGER. 

1R82. Parabolinella limitis BRöGGER, s. 102, taft. 3, fig. 2 och 4. 

Arten endast känd från Norge (zonerua 3aa och 3a�). 

Parabol inel la rugosa BRöamm. 

1882. Parabolinella rugosa BRÖGGER, s. 104, taft. 3, fig. 3. 

Äfven denna art är hittills endast funnen i Norge (zon 3a·r}. 

Boeckia Mobergi W IMAN. 

Taft. IV, fig. 23--26. 

1 902. Boeckia JJ!obergi WIMAN, 1902: 2, s. 81, tafl. 5, fig. 9-1 4. 

Anträffad i dictyograptusförande skiffer vid Nybränna å 'l'ftsjöberget i .tnger· 
man land. 

1882. 

18H8. 

1902. 

Acerocare norvegicum MonERa et MöLLER. 
'l'af-L IV, fig. 27, 28. 

Cyclognathus micropygtts BRöGGER (non LINNARssoN}, s. 111, tafl. l, 

fig. 3, 4. 

Acerocrt1'e norve.qicurn MoBERG et MöLLER, s. 243. 

» » , WilliAN (1902: 1), s. 63, tafl. 3, fig. 19-30. 

Arten, som först, felaktigt identifierad med LINNARssoNs Acerocare (Cyclo

gnathus) microP,ygum, beskrefs från zonen med Sympltysurus incipiens eller 3aa. 

i Norge, har sedermera af WilliAN anträffats rikligt i ett block af orsten, anträffadt 
{t Biludden (norra Uppland). 

Acerocare sp. 
Taft. IV, fig. 32, 33. 

I ceratopygekalk från Ottenby anträffades tillsammans med Triarthnts Ange

lini den i fig. 32 afbildade lösa kinden, som dock vid närmare granskning visade 
sig tillhöra en Acerocare, i det att den dels är för bred, dels har för liten (och för 
långt fram belägen) ögonutskärning för att kunna tillhöra det förstnämnda slägtet. 
Det enda spår i öfrigt af någon Acerocare så högt upp i lagerserien, vi hittills fun
nit, är det i fig. 33 afbildade pygidiet, som härrör från det meranämnda vid Mör
bylånga anträffade vittrade blocket af svart ceratopygekalk . Någon känd Acerocare-art 
tillhör det ej. Accerocare norvegicttm, som det står nära, skiljer sig genom nästan 
osegmenteradt bräm och genom flera (4} segment i rhachis. Enligt BRöGGER är 



Bidrag till kiinnedonH'n om ceratopygeregioneu. 83 

pygidiet till Triartkrus så olika (det saknar t. ex. hvarje antydan till plan limb) att 
någon identifiering dermed ej kan ifrågasättas. Så länge ej mera material förelig
ger, kan emellertid den nya Acerocare-arten ej säkert definieras. 

Måhända hafva vi dock att inregistrera ännu ett till slägtet hörande fossilfynd, 
nämligen ett i Sbumardiazonen vid Fogelsäng anträffadt bypostom, tafl. VII, fig. 23. 

Triartbrus Angelini  LINRs. 

Tafl. IV, fig. 29-31. 

18ti9. Tn'arthrus Angelini LINNARssoN (1869: 1), s. 70, tafl. 2, fig. 28. 

1882. , BaöGGER, s. 112, tafi. 3, fig. l och taft. 12, fig. l. 

Arten beskrefs först från ceratopygekalkeu vid Hunneberg. Det då förelig· 
gande materialet bestod emellertid endast af hufvudsköldar och måste äfven i öfrigt, 
efter hvad som framgår af den beskrifningen åtföljande afbildningen, hafva varit 
ganska bristfälligt. BRöGGER, som derpå med ledning af norskt material mera full· 
ständigt beskref arten, afbildar äfven lösa kinden och pygidiet samt fragment af 
ett thoraxled. 

BRöOGER påvisar bland annat, att LINNARssoNs figur är vilseledande derigenom 
att den främre randlisten saknas. Vidare anföres att, jemte de ä LINNARssoNs 
figur angifna två paren sidofåror å glabellan, ett par små gropar finnas å ändfli· 
ken. Härtill kan nu läggas att å väl bevarade exemplar längst fram ännu ett 
tredje par svagt utvecklade sidofåror kunna iakttagas; börjande nära dorsalfåran 
m i(ltför palpebrallobens främsta del, blifva de snart riktade snedt framåt-inåt. De 
ofvan nämnda groparne ligga temligen midt emellan inre ändarne af hvardera si· 
dans två främsta sidofåror. Fasta kinden faller framom ögat temligen starkt ned mot 
yttre brämet, och stundom ser man här i fältet mellan glabellan och palpebrallobens 
främre ända liksom en låg förhöjning. Skalet är, såsom också BRöGGER anmärkt, 
mycket fint granuleradt. Särskildt å kinderna framträder ofta denna granulering 
mycket tydligt. 

Enligt BRöGGER har arten i Norge visat sig karakteristisk för understa delen 
af ceratopygekalken, men träffas äfven mera sällsynt såväl något högre som något 
lägre. Hos oss är arten utom vid Hunneberg äfven träffad vid Ottenby och vid 
Granhöjden i Westerbotten, på alla dessa ställen i ceratopygekalk, samt i cerato
pygeskiffer vid Wentlinge å Öland. 

LAMANsKY uppger sig (1905, s. 150 i tyska texten) i sin zon BI � vid Po
powka ha funnit denna art, som han säger sålunda vara första och enda ryska 
representanten för Oleniderna. Afbildningen (l. c., taft. l, fig. l) visar, allt annat 
att förtiga, att glabellan är för långsmal, framtill alltför bågböjd, för att kunna 
tillhöra denna art. 
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Hystarolenus Törnquisti MoBEKG. 
Taft. IV, tig. 114-39. 

1898. H ysterolenus Törnquisti MoBERG, s. 318, ta fl. 17, fig. 1-!:1. 

Arten, träffad i et<t kalkstensband inom dietyograptusskiffern vid Sandby (Fo
gelsångslokalen F 5), representerar ett Dicellocephalidce eller Ceratopygidce nä n;tående 
slilgte och visar sålunda att dictyograptusskiffern är att räkna till undersilurens bas. 

Hysteroianus? levicauda MoBimG n. sp. 
Taft. IV, fig. 40. 

En närmare grnnskuing af det från hysterolenusskiktet vid Sundby insam· 
lade materialet har visat, att jemte de till H. Törnqttisti hänförliga pygidierna före
fans ett derifrån skild t, fast närstående, fmgment tillhörande en för ut obeskrifven 
art, som antagligen är att räkna till samma slägte. 

Från Hystm·olenus Törnquisti är den nya arten väl skild. Yttre konturen 
närmar sig mera hnlfcirkeln. Rhachis har blott 7 (högst 8) segment. Ribborna å 
brämet äro riktade mera rakt utåt. Först det 3:dje (eller 4:de) segmentet framifrån 
räkuadt utlöper i en liten, den plana limben öfvertvärande, randtagg. Limbens be
gränsning kan ej med säkerhet följas längre fram än 2 segment förbi det randtagg 
utsändande, och det är Uled anledning härnf som det randtaggen utsändande seg
mentets ordningsnuimner ej kunnat med full säkerhet angifvas, men i alla händel
ser kan det här ej bli tnl om ntt rnndtaggarne skulle utsändas af det 2:dra seg
mel1tet, så som förhållandet äi· hos H. Törnqwisti. Skalet är glatt. 

1854. 
1882. 
1901. 

Euloma ornatum ANGELIN. 

Tafl. IV, fig. 41-44. 

Euloma ornatum ANGELIN, s. 92, tafl. 42, fig. 3. 

)) 

» , BRöGGER, s. 97, tafl. 3, fig. 5, 6. 

» , HoLM, s. 35, fig. 29. 

Någon utförlig bcskrifning af arten har aldrig blifvit lemnad. Till den äldre 
beskrifningen må derföre följande tillägg göras. Glabellan visar tre par tydlig t 
framträdande siilofåror, af hvilka dock främsta paret äro mycket korta. Ögonlisterna 
nå fram till dorsalfåran just vid ginbellans främsta sidofåror. Glabellan är fram
till temligen tvärt afrundad; dorsalfårorna, som utmed glabellans sidor äro synner
ligen kraftiga, äro vid dess främre hörn djupt insänkta; fåmn vid ginbellam främre 
rand är deremot betydligt grundare särskildt rnidtpå. 

Från dorsalfårans ofvannämnda insänkning vid glabellans främre hörn går en 
liten nedtryckning in på främre brämet, å hvilket sålunda närmast framför glabel
lan markeras ett litet rätt starkt hvälfdt, nästan ansväld t parti. Å hela det mellan 
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främre ranufåran, ögonlisterna och glabellan befintliga fältet märkas fina upphöjda 
anastomoserande linier, af hvilb de mellersta äro riktade rätt fram, de yttre mer 
och mer närma sig facialsuturens riktning. Äfven å lösa kinderna iakttagas lik
nande från ögat utstrålaude linier. Nackringen bär å sin midt en spetsig, rundad 
tuberkel. Glabellans oflikade del visar stundom granulering. 

Arten är allmän i ceratopygcknlken å snart sagdt alla fyndorte1·. Den är an
träffad i dylik vid Granhöjden (Westerbotten), å Hunneberg och l(innekulle samt vid 
J(lejva (Vestergötland), vid Ottenby m. fl. ställen å Öland samt vi d Fogelsång. .\ 
sistnämnrla ställe äfven i Shumardiazonen. 

Äfven i Norge iir den synnerligen allmän i ceratopygekalken, men ät· ocksä, 
fast sällsynt, anträffad i ceratopygeskiffern. 

Harpides rugosus SARs et BoEcJc 
Taft. V, fig. l. 

1854. Harpides rngosus, ANGELIN, s. 87, taft. 41, fig. 7. 
1882. » ' BRÖGGER, s. 27. 

ANGELINs afbildning är i allmänhet god. Dock är att anmärka att strn.x bakom 
det ställe, der ögonlisten utgår från dorsalfårans fräinre ända, ses å båda sidor af gla
bellan två sYaga korta fåror, mellan hvilka en temligen grund men alltid tydlig in· 
sänkning sträcker sig ett stycke framåt-inåt öfver ändfliken. I någon män synes 
ocksl\. det exemplar vi afbildat vara fullstlindigare, i det att nämligen derå äfven naek
ringen ä t· i behåll. N nekfåra n, som å mellersta tredjedelen, der den bildar en framåt 
konvex båge, är mycket svagt markerad (smal och grund), blir vid båda ändar bred och 
djup samt rak. Nackringen, som sl\.lunda i midten blir mycket bred , bär här nära 
nackfåran en stor men låg, rund tuberkel. Å vårt exemplar är glabellans största 
bredd lika med dess längd, under det att enligt ANGELINs figur längden skulle vara 
ej obetydligt stötTe än maximibredden; måhända kan detta dock vara blott en in· 
dividuell karakter. Den halfmänformiga, genom sin släta yta fråti det öfriga dels 
(å glabellens midt och å nackringen) granulerade, dels (å kinderna) ådrade, skalet så 
bjert afstickande nedsänkning, som omger glahellans bakom ögonlisten befintliga 
del, är äfven å våra exemplar väl fmmträdande. 

Arten, först beskrifven från Norge, är anträffad ganska allmän i ceratopyge· 
kalken vid Hnnneberg, Ottenby och Fogelsång, (å sistnämnda ställe äfven i Slm
mardiazouen), men mestadels i mycket fragmentariskt skick. 

Ceratopyge forticula SARs. 
'l'afl. V, fig. 2-5. 

1847. Cerrtlopygc fOJ:/icula, UoRuA, s. 161, tafl. 7, fig. l::\1. 
1865. )) )) ' KJERULJ<', s. 3, fig. 9. 

1882. » , BRÖGGER, s. 123, tafl. 3, fig. 15-22. 

1901. » » , HoLM, s. 53, fig. 28. 

Vär litterutur saknar fullkomligt beskrifning af denna välkända art. Som der-
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jeu1 te det u u föreliggande materialet är syl! neriigen vackert och i en del detaljer 
fullständigar kännedomen om arten, skall denna här beskrifvas något utförligare, än 
annars varit af nöden. 

Hufvudet, som, frånsedt de långa kindtaggarne, har nära halfcirkelformig kon
im, är starkt hvälfdt, rundt om orngifvet af en smal limb, som särskildt vid främre 
randen höjer sig öfver brämets inre del. Ögonen, rätt stora och med palpebr!"lllober 
öfverskridande halfcirkeln, sitta föga bakom hufvtldets midt och närmade glabellan, 

så att fasta kinden här knappast når fjerdedelen af glabellans bredd. Facialsutn· 
rens bakre gren går från ögat till en början nästan rakt bakåt, men böjer temligen 
snart starkt utåt och går i en lindrigt utåt konvex båge till bakre randen, som af
skäres så att fasta kinden af densamma upptar ungefär dubbelt så stor längd 
som lösa kinden. Facialsuturens främre gren bildar nära 45° med kroppens 
axel och går från ögat nästan i rät linie ut till ytterranden eller rättare till 
limbeu, hvilken den slutligen öfvertvärar i riktning mot framrandens midt. Gla
bellan, som med den breda nackringon inberäknad upptar omkring 6fs af hufvudets 
hela längd, har i stort sedt raka sidor och når vid den tvärhuggna främre än
dan sin s.törsta bredd, hvilken föga öfverstiger halfva längden. Glabellan är alltid 
något inkn ipeu mellan ögats b:1kre rand och nackfåran, och blir invid denna 
senare betydligt smalare än nackringen, som sålunda vid båda ändar skjuter 
ej obetydligt förbi nitdiggande del af glabellan. Någon gång är dorsalfåmnsfrämre. 
del svagt konkav (se fig. 3) . Å midten af den svagt kölade glabellan märkes i 
linie med pnlpebrallobernas bas en liten, ofta något i längden utdragen, tuberkel. 
Strax bakofn denna fins vid hvardera siclan en triangulär nedtryckning, hvars mot 
dorsalfåran vända spets knappt når ut till fåran, och å väl bevarade exemplar ser 
man ännu två par sidofåror. De bakre, som börja i dorsalfåran strax bakom palpe

brallobens· främre ända, äro riktade rätt inåt; de främre, som börja strax framom 
palpebralloben, äro deremot riktade mera· framåt-inåt. Sidofårorna nå in öfver 
ungefär tredjedelen af glabellans bredd. Skalet är fint granuleradt eller chagrine
radt, utom i sidofårörna och de triangulära intryckningarne vid glabellans bas, i 
hvilka skalet är alldeles glatt. Nackringen, som saknar tuberkel, lir bredast i midten. 

Vid den basala, triangulära intryckningen synes en från dorsalfåran utgående 
svagt markerad fåra, som gående snedt utåt-bakåt afskär en triangulär flik af 
fasta kinden. 

Om den lösa kinden är ej något vidare att tillägga utom att randfåran utplå
nas i närheten af kindtaggens bas. Kindtaggen är krökt, något utåtböjd, så att 
dess yttre kontur ej ligger i jemn kurva med kindens främre-yttre rand. 

Pygidiets af 6 ringar bildade temligen hvälfda rhachis, som vid främre ran
den upptar ungefär 1/4 af hela bredden, afsmalnar sakta bakåt och når nära nog 
ända ut till den stundom nästan svagt urnupna bakre randen, hvars randlist är 
starkt nedböjd och mycket smal. Randlisten tilltager i bredd upp till randtaggen, 
framom hvilken den visserligen är synlig, men dock svagt markerad. Vid främre 
randen bildas ett skarpt knä mellan den inre delen och den yttre, pygidialfacetten 
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tillhöriga. Brämet, som är temligen platt, visar å hvardera sidan två, visserli. 
gen svagt afgränsade men ·å· väl bevarade exemplar dock fullt tydliga, de främ
sta segmenten i rhachis motsvarande ribbor, båda försedda med en kraftig snedfåra. 
Det är det bakre paret af dessa , ribbor, som löpa ut i en lång, böjd, vanligen tem
ligen rätt bakåt riktad tagg, hvars yttre fria del ofta blir lika lång som rhachis 
eller t. o .  m. ännu längre. Pygidiets skal är ytterst fint granulerad t ;  på den i 
randtagg utlöpande ribban synas granulre vara märkbart gröfre än å närmast an
gränsande delar. 

Arten är anträffad så god t  som allestädes der ceratopygekalk eller ceratopyge
skiffer funnits. 

I Shumardiazonen vid Fogelsäng träffas derjemte ej sällsynt små, knappast 2 mm . 
långa, hufvudsköldar, som antagits möjligen tillhöra ungdomsindivid af denna art. De 
skilja sig från den vanliga (utvuxna ?) typen genom glabellans betydligt starkare 
hvälfning, framför allt i tvärdimensionen, genom glabellans mera jemnt rundade 
främre rand och genom smalare, mera jemnbredt, främre bräm, som knappast sy
nes nppvikt. 

Ceratopyge latel imhata n. sp. 
'l'afl. V,  fig. 6. 

I ceratopygekalken vid Fogelsäng anträffades ett till Ceratopyge hörande litet 
hufvud (midtskölden), som i flera karakterer så mycket afdker från C. forficula 

att det måste betraktas som en ny art. Den mest iögonfallande karakteren är den 
stora längden mellan glabellaus främre ända och raudlisten . Glabellan upptar ej 
mer än 7/• o af hela längden, tilltar visserligen i bredd mot främre ändan, men 
blir i det stora hela mera jemnbred än hos Ceratopyge forficula. Den är också 
mindre hvälfd i längdriktningen och blir derigenom framtill mirHhe nedböjd . Ögo
nen sitta mera närmade bakre randen samt mera fjermade från glabellan. Tydliga, 
långa, snedt framåt riktade ögonlistör äro till finnandes. Å glabellans bas torde de 
triangulära nedtryokningarne saknas eller i alla  händelser icke vara tydligt ut
bildade. A fasta k inden märkes bakom glabellans tuberkel en liten väl markerad 
ansvällning vid glabellans bas. Framom den rundade tuberkeln ser man tre par 
tydliga, fast korta, raka sidofåror. Genom denna sistnämnda karakter påminner 
arten om det exem plar, som BRöGGER 1882 afbildat, under namn af C. fm:ficula, i 
fig .  1 G, taft . 3. 

Dicel locephalus Bröggeri n. sp. 
Taft .  V ,  fig. 7, 8. 

Endast pygidier anträffade. Alla funna i ceratopygekalk hån Ottenby. Bland 
de 10 h 12 exemplar, som föreligga, mäter det största 27 mm. ,  det minsta 9 m m .  

längd . 
Pygidiet är starkt hvälfdt i tvärdimensionen ,  helbräddadt och med ell iptisk kon -



88  Joh . Ghr.  1\Iol,erg och Carl O .  Segerberg. 

tur .  Längden är föga mer än 3/4 af största bredden , hvilken faller ungefär vid 
pygidiets halfva längd . Rhachis är hög, starkt konisk med raka eller något kon 
kava sidor ; slutande i e n  trubbig spets ungefät· vid pygidiets halfva längd fortslit
tes den dock medels en lägre, svag köl ända ut till bakre randen . Kölens begränsning 
fal ler til l en början i dorsalfårornas förlänguing, hvadan främre delen af densam ma 
får triangulär form. Rhachis har 6 tydl igt sk i lda segment ;  dess bredd vid främre 
randen är vid pass tre gåuger så stor som brämets inna�jör pygidialfacetten , hvars 
främre rand är starkt bakåtriktad . Brämets inre del är ganska hvälfd, men när
mare ytterranden blir ska let oftast mera platt. Utom det af en kraftig fåra af 
gränsade och genom en skarp köl från pygidialfacetten skilda smala främre runel
segmentet finnas å hvardera sidan af brämet åtminstone 3 tydliga ribbor. Li n 

drigt bågböjda, framåt konvexa, löpa dessa ribbor i de t  stora hela parallell med 
pygidialfacetten och blifva sålunda ganska starkt bakåtriktade, särskildt i sin yttre 
del, der de småningom utjemnas innan · de  nå bakre randen . I brämets inre del 
äro fårorna mellan de breda ,  svagt hvälfda ribborna tydligt markerade, men i yttre 
delen finnes ingen skarp gräns mellan ribborna, hvilk3: der endast bli märkbara som 
e n  vågböjning af skalet. Brämet visar fina, oregelbundna, såväl ribbor som f!\ror 
iHvertvärande ,  upphöjda l i n i e r ; äfvcn å rhach is ringarue ser man dyl ika, der bi ldan 
llc framåt konvexa bågar. Dupliknturcn , som nära ansluter sig efter det öfrc skalet ,  
ä t· mycket bred , så att  endast rhachis och e n  smal triangel å hvardera sidan der
o m  lenli las fri . D u pli katuren visar glesa terrass l inier, som endast i närheten a f  
rhachis '  spets äro n ågot mera sammanträngda. 

Arten synes mycket likna Dicdlocepha.Zus pep1:nens1:s O w EN (Se BaöoGER 1896, 
R . 1 3 , fig. 9) , som dock , e n ligt fJgnr alt döma,  har l iiugre rlwchis och mähiinda 
mera rak fmm mn d .  

Apatocephalus serratus SARs et BoEcK sp. et  nova varietas (dubius). 
Taft. V, fig. 9 - 1 1 .  

1 854. Cen troplrmm srrrata, ANoELIN, s.  88,  taft. 4 1 ,  fig. 1 0. 

» » angusticauda ANGEJ,IN, s. 88, taft. 41 ,  fig. 1 0* .  

1 869.  Remopleurides dubius LINNARssoN (1869 : 1 ) ,  s .  69, taft . l ,  fi g .  2G. 
Dikelocephalus an_qusticauda,  LINNARsSON (1869 : 1 ), s .  7 1 . 

1 882. Dicelocepltalus se1 ·ratus, BRÖGGElt ,  s. 1 26, taft. 3, fig. 7 ,  8. 
» llenwpleurides dubius, BRöGGER, s. 1 27 ,  tnft .  3, fig. 14.  

1896.  Apatokephalus serratus, BRÖGGER, s .  21, fig. 5 å sid . 13  (efter Hor.11r) . 
189 7 .  Dicellocephalus scrratus, HoLM, s. 1 9 ,  taft .  l ,  fig. 3---5. 

'fi l l en början var endast pygidiet känd t. Hufvudet beskrefs först af LIN 

N ARssoN såsom en sjelfständig art under namn af Remopleut·ides dubius. Samban
det mel lan båda påvisades först af HoJ,llf, hvilkens iakttagelser dock först publ i 
cerades hos BRö aGE R 1886 : 2. 
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Hufvudets paraplyformiga främre bräm i akttogs först af HoLlll ,  som dermed 

n atu rli gtvis kom på det klara med att det ej kunde tillh öra någon Remopleurides. 

Orneringen på hufvudets mid tsköld är, såsom redan LINNARssoN anmärkt, ganska 

vexlande.  Vanl igen angifves att glabellan är försedd med grofva granulre . En l ik

nande ornerin g återfinnes ju ock å rha ch is hos det pygidiu m , på hvilket arten först 

grundats .  E nligt BRöGGER (1882) skola exe mplar utan skal dock ofta hafva slät 

yta. Det i fig . 9 afbi ldad e  hufvudet (en kärna) visar emellertid m ycket tydligt en 

grof granulering. 

Varietas dubius n .  v. Ett a1mat hu fvud (fig. 10), l iksom det förra från cerato

pygekalken vid Ottenby, har skalet syn nerligen väl bevarad t men saknar dock allde 

les  dylika grofva granulre. I stället visar det  en fin,  för blotta ögat knappt synl ig,  

ornering.  Hela skalet, med un dantag af de glatta s idofårorna och nackfåran , täc

kes nämligen af fina undulerande,  anastomoserande, upphöjda l ini er, hvilka här och 

hvar upplösa sig i ytterst fina gryn eller också ansväl la till något litet gröfre dy

lika. Bakre paret sidafåror bilda i sin yttre del rätt djupa subtriangulära gropar, 

som ej nå fram till dorsalfåran . På gru n d  af  olikheten i ornering, tord e  måhända 

detta i fig. 1 0  afbildade hufVtld lämpligen tills vidare 1) kunna uppfattas som en 

särskild varietet, för hvilken vi då föreslå LINNARssoNs gamla namn dubius, h vilket 

r::å m ycket dess mera torde vara skäligt, son1 dels LINNA RssoNs originalfigur oj vi ·  

sar den grofva granuleri n g, som förekom m er både å det ursprungligen D. serratus 

kal lade pygi diet och å det  dit hänförda hufvudet (fig. 9), dels den möjl ighoten ej ä t· 

utesluten ntt verkl igen två sk i lda Apatocephalus-arter förefinnas.  - Denna varietet 

är äfven a n träffad i Mörbylångablocket cch i Fogelsängs ceratopygekalk .  

Det i fig. 1 1  a fbildade pygid i et t i l l  A. serratas är utmärkt väl  bevararlt, med 

undantag allenast demf att rhachis saknar skal  och äCven i ö frigt är något nött. 

Gmn ulro äro d erföre häl' ej synliga. Då B1�ÖGGER (1882) utförligt beskrifvit  pygidiot ,  

torde här blott bchö fva påpekas att detta å brämet ej visar egoull iga fåror, men att 

i stäl let å hvart och ett af d e  i en flik eller tagg utlöpande segmenten den främre 

s m nl are delen l igger högre och tvärt fal ler ned till  den bahe lägre delen . Strax 

fra mom de sål u n d a  t i l lkomna l i n i 01·na fi ns dock niirmast rhach is en svag ansväl lning. 

Li nierna,  som å de främsta segmenten löpa ända ut på » taggarno » ,  men å de bakre 

bl i  allt  kortare, så att det femte paret endast synes som en l i ten ansväl l n i ng nära 

spetsen af rhnch is ,  börja ej omedelbart intill  rhach is ,  utan först på 0,5 h l mm:s  

afstånd d01·i från , och äro å de frärnsta segm en ten i sin inre d e l  framåt konkava, i 
den yttre utåt konvexa.  Å afbi luade pygidiet synas do - ol ika segmenten ej ski l d e  

af  några fftror, men å B RÖGGE RS a fbi ldn ing (1882), fi g .  7 ,  synes detta del v i s  ha 

varit fal let .  Ho Llirs  fig.  5 visar den breda med gl esa striml inier täckta d u plika

turcn ,  som nästun endast lomnar rh achi s  fri . 

Arten, som först beskrefs från Norge , är i vart land träffad i ceratopygekalk 
vid Hunneberg, G ranhöj den i Westerb otten ,  Oltenby och Fogelsång. 

') Det skulle ju kunna tiinkas att skilnaden berodde t. ex. på oli ka kön. 

Lunds Univ:s Årsskrift. N. F. Bd 2 .  Afd. 2. 1 2  
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Dicel locephal ina dicramra ANGELIN sp .  
'rafl .  V,  flg. 1 2- 1 4. 

1 884. Cenlroplcura ? dicra:ura ANGELIN, s .  88, tafl . 4 1 ,  fig. 9. 

18G9. Dikelocephalus dicr((JII1'ttS, LINNA RSSON (1869 : l) ,  s .  7 1 .  
18flG.  Dilcelocepltalina dicr((Jura, BRÖ GGER,  s .  l G  och föreg. ; fig. 4 å s i d .  1 2  

(efter HoLM med af DRÖG GER restaurerad kontur) . 
? HlOO. Diccllocephalina dicr((Jttra, 1\ioBERG, s. 534, tafl. 14, fig. l .  

D å  h i t  h änförda hufvud 1900 beskrefs af MoBERG, fans i n gen anled n ing tro 
an nat än att det m åste t i l lhöra just denna art. Nu mera förel i gger emel lertid från 
Ölands ceratopygekalk ä fven en amian s tor Diccllocephalid-art,  den här besk ri fna D. 
B1·öggeri. Ehuruväl 11ågon särskild orsak att snarare föra hufvudet ifråga ti ll den s i st
nämnda arten ej synes vara föt· handen ,  b l ir  dock genom de senare fy nden den 
gjorda bestämn i ngens berättigand e i viss m ån ment osäkert .  Enär ursprungl iga 
afbil dn ingen , erhål len  efter d i rekt fotografi , ej låter orneri ng  (m. fl. detaljer) full t tyd
l igt fram lriida ,  har det gamla originalet  här å lergifv i ts efter ritn i ng .  - Hvad 
pygid iet  bctriiffar har här (i fig. 1 3) afbild ats ett från » Mörbylångabloeket » hätTö
rande fragment, som Yisar den egen domliga byggnaden af pygidiets rhachis. Egent
l iga rhachis torde afslutas genom en bakåt konvex båge, bakom hvilken d ock fin

nes ett starkt slu ttand e  parti , triangulärt med något konkava s idor ,  ej  ol ikt afslutnin
gen af rhachis hos A. serratus. I öfrigt visar fragmentet a tt främre·yttre randen har 
varit starkt bakåtböj d ,  parall el med brämets fåror. DRÖGGERs restaurering (l .  c. )  
kan sålunda ej vara rik tig, utan pygidiet har ä fven i denna del  li knat ö friga Di

cellocepltaliders, h v i lka al la (se taft. V, fig. 7 och 1 1 ) hp. främre ran dens yttre del 
s tarkt t i l lbakaböj d .  

Arlen ä r  anträffad vid Hunnebcrg, Ottenby (enl .  TuLI,BE RG ) , i Mörbyl ånga
blocket  och i Norge , allt i ceratopygekalk. 

Symphysurus incipiens l3rtö oaER .  

1 882 .  Symphysurus incipiens BnöGG ER, s .  58,  tafl . l ,  fig .  l ,  2 .  

Arten ,  endast funnen i Norge, karak teriserar der en särsk i l d  zon , nännast 
nu der ceratopygesk i ffern . 

1 869. 

1882. 

1805.  

1 90 1 .  

Symphysurus angustatus S A n s  e t  BoEcK.  
'l'aft. V, fig. 1 5 -2 1 och 22 ? .  

Symphysurus socialis LINNARssoN (1869 : 1 ) ,  s .  74 , taft . 2,  fig.  33,  34. 

» . angustatus, BnöooER, s. 60, ta fl .  3, fig. 9 - 1 1 . 

Aeglin a Sicardi J. BERGERON, s. 47 8 , taft. 5, fig. 5 -8.  
Symphysurus angustatus, PoliiPECKJ, s. 3 och 4,  fi g .  l .  

Ursprungl igen u pp�tälld 1837, beskrefs arte n på nytt under an nat n a m n  1 869 
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a f  LIN N A RSSON .  BI� Ö G G BR,  som cgt ti l lgång t i l l  d e  norska origi nalcxcmplaren , kunde 
1 882 dermed identi fiera den af LI NNA USSON u ppstäl lda arlc u .  Förbiseondo detta 
uppförde LINDSTRÖlii oock ä�l l lU 1888 S. socialis och S. angustatus som skilda arter. 

Utseendet  vcxlar betydligt allt efter som exemplar med eller utau skal före· 
l igga. Våra a fbilningar ha derföre måst så att säga fördubblas. Frånsed t den be
stäm d a  åtskiluad mellan slägtena Sympl1ysunts och Nilcus, som ligger i dorsalfåror
nas förlopp å glabellan s  sidor och att sam manbindni ngen af facialsuturens främre 
grenar hos det  förra slägtet l igger i sjel fva randea men hos det senare något innanför 
denna, fi n ner man hos väl bevarade skalbärande exemplar en annan ej min dre ka· 
rakteristisk olikhet .  Hufvudsköldens skal är hos Nileus punkterad t. Symphysurus å ter 
har å hufvudct skalytan täckt af  fina något undulerande intryckta l i n i er, som å 
glabellan löpa temligen parallelt med främre rand en och sålunda bi lda framåt kon· 
vexa bågar, å palpeuralloberna och fasta k i n derna äro riktade snedt  fram åt-utåt 
samt å lösa ki nderna gå parallclt med närmaste ylterrand.  Å pygid iet finnes ock e n  
dylik striering. Liniorna löpa å brämet paraHol t med ytterramlen,  utom å d e  stora 
pygidialfacetterna och dem närliggande delar, der strieringeu går mer eller m i ndre 
paraHelt med pygid ial facettens bakl'e rand.  Endast å ett s tort exemplar (se fig.  2 1 )  
har å rhachis iakttagi ts fina striml inier, som i framåt konvexa bögar m arkera de 
två främre segmenten. Å skalbärande pygidier är bakom främre randfåran ytan 
j emnt hvälfd, frånsedt den l i lla förhöj ning, som bildas  genom pygi diets rhachis, 
hvilkeu dock, särskildt i bakre delen, är svagt afgriinsad. Å exem plar utan skal 
är främre randfåran kraftigt markerad och visar rhachis 5 tydliga segment fas t ch n 

iifven här är baktill ganska otydligt afgränsad . Duplikaturen , som har teml igon tät 
striering, sluter sig trångt om bakre ändan af rhachis och l emnar af undro sidan 
endast en smal tri angel å h vardera sidan om rhnchis obetäckt. 

Fig. 17 visar artrycket af de lösa ki ndernas främre, helt på hnfVlldets under
sida liggande del .  Thorax har såsom PoliiPECKJ visat 8 segment.  

Det i fig. 22 afbildade hypostomat torde höra til l  demut art.  Det är emeller· 
tid skäligen illa bevaradt (i 8humardi azonens vittrade bergart), så att inga finare 
detaljer der:\ framträda. Ett exemplar från Mörbylångablocket visar bakre randens 
midt utdragen i en svag spets. Maculre sitta också något längre fram . 

Ett af öfre ceratopygeregionens allra vanligaste fossil. Bland svenska fynd
orter kunna nämnas Hunneberg, Ki nnekulle,  Nerike ,  Granhöj den (i Westcrbotten), 
Öland och Fogelsång. Den är ock att anföra från Norge och från Montagne Noire 
(i Södra Frankrike).  Föreko mmer såväl i ceratopygeskiffern som i öfverl igg:mde 
ceratopygekalk. Den anföres visserligen (så t. ex.  i LINDSTRÖliiS List of the fossil 
faunas of  Sweden) äfven från lägsta delen af orthocerkal ken , men detta torde väl 
bero på förvexling med ceratopygekalkens öfre gränslager. E mellertid o m talar 
också LINNA RssoN 1869 en » mycket närståonde eller �påhända identisk form » från 
den lägsta orthocerkalken på Billingen (Vestergötland) . 
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Symphysurus  breviceps ANGELIN . 
Taft . V ,  fig. 23. 

1 854. Symphysunts brevice ps ANGELIN, s .  6 1 ,  taft. 33,  fig.  13 .  

1 905. » » , Wnu N, s. 1 1 ,  taft . l ,  fig. 1-6.  

D e n  ursprungliga korta diagnosen blef efter gran skn i n g a f  Riksm usei exem

plar fullständigad genom WnrANS arbete af 1 905.  Att arten , i m otsats till hvad 

ANGELINs afbildning ger vid handen, saknar nackfåra omtalas samtid igt . Typiskt 

för arten är, utom glabellans relativt stora bredd och det korta afständet mellan 
palpebrallobens midt och glabellan s framrand (karakterer, som dock ej kom mit så 

väl fram å det af oss afbildade exemplaret), glabellans svaga hväl fning och 

korta nedböjda främre del (j fr med hvarandra våra figurer 16 b och 23 d).  Ska· 
Jet är liksom hos S. angttstatus fint strierad t . Thorax har 8 segment. Pygidiets 

rhachis är kort och bred, föga markerad . Brämet har på något afstånd från ytter· 
randen en med denna jem nlöpande svag nedtryckning. 

Arten beskrefs ursprungligen från Oltorp i Vestergötland och uppgafs med 
någon tvekan tillhöra orthocerkalken,  en åldersuppgift, som LmNARssoN (1869: l )  utan 
vidare antager. LINNARssoN anför arten emellertid 1875 äfven från glaukonitkalk i 
N erike . TuLLnERG anför den (LINNA RSSON och 'fuLLllERG 1882) från Östergö llands 
planilimbatakalk . HoL�I åter angifver den 1901 från kalksten, utgörande gränsla· 

ger me llan ceratopygekalk och undre didymograptusskiffer å Kinnekul le . Till u n ·  
gefär samma n ivå torde  ock  höra de a f  WIMAN 1905 såsom Shu mardiaskiffer be· 
tecknade lagren vid Lanna i Nerike. I dessa är, om man frånser en Shumanlia
och en Agnostus·art, Symphysurus brcviceps den allmännast förekom mande tri lobiten . 
Äfven i glaukonitisk kalk från Berg i Östergötland är al'ten ymnig. Det afbi ldade 
exemplaret är funnet enstaka i ceratopygekalk från Oltenby. Arten torde sålunda 
kun n a  anses vara karakteristisk för öfversta delen af ceratopygekalken el ler må· 
hända rättare för gränslagren mellan denna och orthocerkalken . 

Symphysurus elongatus n .  sp. 
Taft .  V, fig. 24. 

Det är endast med mycket stor tvekan denna art uppställes. Endast pygidier 

föreligga. De äro,  frånsedt den nägot nedböjda ran den, endast svagt hvälfde, utan 
ringaste antydan ti l l l imb.  Under det att hos S. an,qustatus, om hvilken denn a 

l i l la art mycket erinrar, pygidiets längel är l ika med, eller blott föga öfverskj ntan· 
de eller understigande , halfva bredden , är längden här halfaunan gång haHva bre d 
den .  Rhachis, som då skalet är  i behåll endast i fränu·e delen är  tydligt begrän

sad , upptar ända till 6/ 1 af hela längden. Exe mplar med skal visa ingen segmen
tering ; då skalet är borta ser man minst 7 ringar i rhachis (de bakersta ganska 
otydliga) och 3 a 4 med snedfåror försedda ribbor i brämet. Så till vida skiljer 
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sig arten väl från S. angusta tus, men dess alltid obetydliga storlek gör att 111an lätt 

kan misstänka att det blott är ungdo msformer, i hvilka de främre segmenten vore 

i afsnörning stadda tboraxled .  Vore så förhållandet skulle den åtskilnad mellan de  

n ämnda ar terna , som l igger i förhållandet mellan längd och bredd samt segmen 

teringen ,  bort falla. Som emellertid dels materialet ej visar några öfvergångssta 

dier, dels den nu beskri fna formen endast säl lsynt observerats vid Fogelsäng och 

Hunneberg i dervarande ceratopygekalk , ha vi ansett oss för närvarande ej kunna 

sammanföra här i fråga varande form med någon känd art. 

Nileus arm adil lo DuMAN. 
Taft. VI, fig. 1 -5.  

1826 .  Asaphus (Nileus) A nnadilla D ALMA N , s .  246 (6 1 ) , tufl. 4 ,  fi g .  3 .  
1 852. 

1 882 .  

1 886 .  

1 Q02 .  

Nileus Armadillo, ANGELIN,  s .  1 9, taft . 1 6, fig .  5. 
» » var . depressa BRÖ G G ER, s .  62, tafl. 7 ,  fig. 6 .  

Nileus Annadillo ,  BI�ÖGGER,  s .  65, tafl. 3, fi g .  40. 
Niletts armadillo , Mo BERG (1902 : 2), s .  206 (textfigur) , taft . 3 ,  fig .  1 -5 .  

Hypostomat beskrefs först 1 886 af BRÖ G G E R ,  men i öfrigt är  som synes arten 

af gam malt känd.  1 882 omta lar IhöGGER utförligt denna art, till hvi lken också 

Tri/obites depressus SA I's et BoECK och Trilobites oblongatus BoECK h änföras såsom 

varieteter . Frånseende sistnämnda form , som en dast anträffats i 2 exemplar,  båda 

ti l lhöriga Es:ti'IA RKS sam li ngat· i Kristian ia mineralkabinett, ha vi här att särski ldt 

granska förhållandet mellan de former BrtÖGGElt kallar forma typ ica och var. de· 

pressa . Bland de  många exemplar SARs och BoECK betecknat såsom Trilobites de· 

pressus härrörde enligt Br�ÖGGER hufvudparten från undl'e delen af Etage 4 (d . v. s. 

chasmopskalken och öfre delen af vår orthocerkalk) ,  men några ftt från Etage 3. 

Någon olikhet förefinnes mellan exemplaren från Etage 3 och dem frän Etage 4. 

BRÖ G G Jm anser sig nu böra föL"behål la na mnet depressus för exem plaren från Etage 

3 ,  enär· B o E c K  angifvit att Tr. depressus skul le förekomma i hopru l lade exemplar, 

något som bäst skulle passa in  på de i Norges Etage 3 anträffade. Hufvud sak

l i ga ski lnadon mellan lmfvudformon och den så afgrtinsade N. armadilla var. de· 
pressa skulle nu vara att denna senare genomgående är mindre, att facialsuturens 

främre grenar skul le  vara mora utåtböjde och framför ginbellan löpa samman i en rät 

l inie (ej i viukel som hos hufvudformen) , och vidare skulle exemplar u tan skal i 
glabellans midtlinie jemte tuberkeln ha en köl samt å ömse sidor d01·om 4 i.t 5 

snedställda, svagt markerade fåror ; dessutom skulle pygidiets smala plattade rand 

( Randsaum) oftare saknas och städse vara mera otydlig än hos f. typica . 

Äfven hos v åra exemplar från orthocerkalken (se t. ex. afbi ldn ingarne hos MonEtW 

1902 : 2 och WnuN 1904) löpa facialsuturens främre grenar samman i rät linie 
och ä fven å dem ses ofta, på exemplar utan skal , en köl i glabel lans midtlini e  

framom tuberke ln  o c h  desslikes de sidofåror, h vi lka (j fr MoBERG 1902 : 2) ä r o  af· 
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tryck efter muskelfästen .  Några säregna kännetecken föt· en var. clepressa k unna 

sålunda ej  hemtas från den uämnda skulpturen .  

I ceratopygekalken anträffade  exemplar äro i regel teml igen småväxta . M ft 
hända är det a f  denna anledning som också en del svenska författare ansett sig 
böra bestämma elen i vår ceralopygekalk van liga Nileus arten såsom N. annadilla 

var. depressa S. & B. Så TuLLBERG (1882 : 2) och LINDSTRÖl\1 (1888). Att på karakteror 

så Leskuffade som ofvan uämnda grunda någon bestämd åtskilnad låter sig tydl i 

gen ej  göra. 

Nileus l imbatus Bttö o o E R .  

1 882 .  Nilcus liwua tus B1tö o mm ,  s .  62,  taft. 1 2, fi g .  7 .  

Längre, smalare glabella och kortare, längre fram sittande pal pcbrallober äro 

do kännetecken,  som enligt BI{ÖGGER lära karakterisera denna af honom i und t·e ce

ratopygekalkon vid Vestfossen anträffade  art. HoLM an för  densamma från cerato 

pygekalkcn vid Kinnekulle, särskildt också från dennas öfre del  (grän slager mot 

undre didymograptusskiffern). 

Niobe insignis LINns .  
Taft. VI , fig. 6--9 . 

1 86!:!.  Niobe insignis LINNARssoN (1869 : 1 ) , s. 75 ,  taft . 2, fig. 36. 
1 88 2 .  

1 886.  

1 90 1 .  

)) 

)) 

)) 

» 

, BRÖGGER,  s. 66, taft. 4, fig. l .  
, BRÖGGER,  s .  46 och följ . ,  taft.  2 ,  fig. 28 -31  (hyposto· 

mat, fig. 31, efter exemplar från Huuneberg) . 

, HoLM, s. 35, fig. 40. 

LINNARssoN .Kände då arten uppställd es endast pygidiet. BRöaGER har seder

mera väsentligt fullständigat vår kännedom om arten.  Och i det stora hela visar 

sig vårt material godt  öfverensstämma med hans beskrifning och afbildning. Gla
bellan , som är urn -formad d. v .  s .  subtetmgonal med något konkava dorsalfåror och 

nästan rak framrand, visar i midtlinien dels en tuberkel  (i liuie med bakre ändan 

af palpebralloberna), dels en rund fördjupning nära främre randen . Dessutom sy· 

nas å hvardera sidan fyra föga markerade sidofåror, af hvilka de främre äro rik

tade något snedt framåt-inåt, de bakre bakåt-inåt. Och vidare märkes mel lan pal

pebralloben och nackringeu en inåt otydligt afgränsad, triangulär, framåt til l spetsad , 

smal lob vid hvardera sidan af glabellan. Å såväl glabellan som kinderna är ska· 

J et fint punkteradt. 

Å pygidiet , som har 7 a 8 segment i sin relativt breda rhachis och 6 ribbor 

å brämet, visar skalet, jemte fina upphöjda tvärgående strimlinier å ribborna ,  

också en liknande punktering som den, hvilken förefmnes å hufvudet. Den breda 

platta randliston har fin striering, och duplikaturen, som når långt in förbi randli 

sten, visar glesa terrasslinier. 
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Arten är så godt  som alleslädes ganska vanl ig i ceralopygokal k e n .  Utom 
från Hunn eborg är arton känd från Kinnekulle ,  O ltonby, Fogelsåug, S t01·borgot och 
G rnnhöj d o n  i Vesterbotten samt från Norge. 

Niobe insignis LINRs. var. angustifrons SEGERnERa m scr.  n. v. 

Taft. V 1 1  fig. 10-14. 

Från Fogelsångs coratopygekulk föreliggande exemplar af N. insignis afvilm alla 
genom en framti l l  mera afsmalnande glabella, h vars främre kontur b i ldar en starkt 
bågböj d l inie .  Äfvon här fins  i glabellan s midtl i nie  utom elen bakre tuberkel n en 
rundad grop,  h vilkon dock befinner s ig på betydl igt  större afstån d från framran
den . Palpebralloborna tyckas vara något mindre .  Detta · kan dock m åhända blott 
vara en till fäl l ighet, något som äfven kan vara fallet dermed, att å de exemplar, 
som stått t i l l  vål't förfogande, pygidiets rhach is hos formen från Fogelsång är re
lativt sm alare (föga m er än 1/4 af h ela bredden mot närmare 1/s deraf hos hufvnd 
formen) sam t har flera (8 a g) segm ent, af hvilka dock d e  bakre äro si nsemellan 
blott svflgt afgräusade. 

BRÖ G GER omnämner (1882, s .  G7)  att hos norska exemplar  af Niobe insignis 

g! abelian fram ti l l  stundom lit' något s malare och från sidorna samm antryckt ; hum
vida dyl ika exemplar måhända skulle kunna til lhöra här boskrifnn varietet, kan 
em ellertid ej a fgöra.s utan direkt granskning af  exemplaren i fråga. 

Niobe obsoleta LINRs. 
Ta. fl .  VI , fig. 1 5, 16. 

1 869. Niobc obsoleta LINN A RssoN (1869: 1 ) , s. 74, taft. 2, fi g. 35. 
1 882 .  , BRÖGGER,  s .  G6,  tafl .  4,  fig.  2 .  

Arten karakte ri seras fmmför allt  a f  de ut  m o t  l imben utplånade ribborna. å 
brämet samt genom en mera jemnt  rundad, halfcirkel formig kontur.  Ribborna å brä
met skul l e  enl igt LINNARssoN blott vara 4 eller 5, men efter hvad såväl den nes egen 
afbildning (å högra sidan) som våra exem plar visa, fi n nas, om bakersta triangu
lära fliken medräknas, 6 a 7 stycken dylika, låt vara at.t de bakersta äro föga m nrke
racle.  BRÖG GER, som ä fven anträffat hithörande hufvud , anger att dett a föga skiljer 
s ig från det, som tillkom m er Niobe insignis. 1886 uttalar BRöaGER som sin åsigt 
att N. obso leta står den senare uppträdande N. lceviceps närmast och m åhända knappt 
förtj onar en sj elfstäudig ställning som »god art » .  

Arten ä r  funnen i ceratopygekalk vid Hunneberg, Kinnekulle, O ttenby, Fogel
sång, storberget och Gran höjden sam t i Norge. 

Enligt LINNAn.ssoN torde den sannolikt också förekomma i undre didymo
graptusskiffern vid H unneberg. 
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Niobe Ireviceps DA Lllf . 
'l'afl . V\ 1 fig. 1 7- H )  och tafl. VII, fig. 24 ? 

1 826.  Asaphus lamiceps DALliiA N, s. 243 (58) , tafl. 4, fig. 1 .  
1 852.  Niobe lreviceps, ANGEUN, s .  14, ta fl .  1 1 ,  fig. l .  
1 882. » , HoLlir (1882 : 1 ) ,  s. 12  (hypostom) .  

1 886 .  » » , BRÖGGER, s. 49, tafl. 2, fig. 34 (hypostom) .  

Funnen dels i ceratopygekalkens öfre del , dels  i öfvergångslager t i l l  orthocer

kalken samt i denna senares lägre deL 

I ceratopygekalken vid Fogelsäng äro tvenne capita anträffade. Äfven från 

Oltcnby, Nerike och Kinnekulle samt Eker i Norge anföres arten från sistnämnda 

nivå.  I undre didymograptusskiffer från skattungbyn i Dalarne (HoLM 1882: 1 )  samt 

i Simmardiaskiffern vid Lanna i Nerike (WniAN 1905), hvilken sen are bi ldning vi 

j n  to lka som närstående ceratopygeregi onen eller dess öfre gränslager, är arten ock 

funnen. Tu LLBERG an för den från Ös tergötlan ds planil i mbatakal k .  

Megalaspis intacta SBGERnERG mscr. n .  sp . 

Ta fl. VI , fig. 20, 2 1 .  

Enelast pygidicr,  alla härrömnde från Fogelsängs ceratopygekalk ,  föreliggn . 

Pygid iots omkrets är nästan halfcirkelformig, hos äldre exemplar dock något 

l i tet l iingre än haHva bredden . Det är väl hväl fd t i tvärd i m ensionon,  i längdrikt ·  

n i ngon deremot icke. Det omgi fves af  e n  j emnlwed något S-form igt hväl fd l imb ,  

som genom on tyd l ig fåra skiljes från det inre brämet . Rhachis  är svagt kölad , 

lång, tom l i gan smal ,  framti l l  b lott upptagande omkri ug 1/G a f  pygid i ets hela bredcl .  

Den  a fsmal nar jomnt bakåt ocb begränsas a f  l i ndrigt utåt konvexa dorsal fåror. 

Dess längdprofil tir nästan rätl i n ig. Baktill sintande 1nid t  å l i mben, vi sar rhachis 

der en väl m a rkerad ,  något uppåtlyftad rund spets .  Rhuchis saknar egentl iga tyär· 
fåror, häraf nxtnamnet .  Dock är den vid framranden befintl iga hal fringen kraftig, 

väl hväl fd , och främsta segmentet är vanl igen också bakti l l  a fgränsadt genom en 
otyd l ig fåra . M on i öfrigt markera eudast helt grunda, blott i nvid sjelfva axol fftrun tyd

l iga , i n sän kni ngar dc ol i ka segmenten . Å hvarje sålunda markeradt segment ser 

man en kort, frfw dorsalfåran utgående,  sncdt inåt-bakåt r iktad fåra.  Sex (a 7 )  dy· 

l ika segment finnas, men derjomte kan stundom i viss belysni ng å don längst bak 

befi ntl iga delen skymtas cirka 6 tvärgående l i nier. Brämet är fördcladt i 6 a 7 
rätt djupt fårade segment ; enät' segmenten sjel fva skiljas g, n 1m en finare fåra, 

uppstår derföre å brämet, innanför den l imben afski l jande fåran , 6 stycken klu fna 

ribbor, såsom ju  är van l igt hos en mängd JJfegalaspis artor. Dessa ribb01:, so m 

frii.mst gå nästan rätt u tåt, bli längre bakåt mer och mer bakåt riktade, så att de  

sista bilda omkring 45° mot  kroppens axel .  Dupl i katmen har samma bredd som 

limben och är fint s trierad (c:a 20 linier kunna räknas mellan yttre och inre randen). 
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Arten skiljes lätt från Megalaspis stenorhachis ÅNGELIN, som den står ganska 

nära, dels genom större relativ bredd dels genom sin ej segmcntcrudc, mera koni

ska, af utåt konvexa dorsalfåror begränsade rhachis. 

Omkring ett dussin exemplar föreligga. 

Megalaspis stenorhachis ANGELIN. 

1852. Megalaspis stenorachis ANGELIN, s. 17, taft. 16, fig. l. 
1882. , BRöGGER, s. 76 (partim), taft. 4, fig. 5 (non 

fig. 7). 
ANGELINs figur är temligen intetsägande. BRöaGER afbildar 3 pygidier, af 

hvilka endast det i hans figur 5 aftecknnde, i ceratopygekalk från Vestfossen an

träffade, med säkerhet är att föra hit. Hit torde dock möjligen äfven böea föras 

det i BRöaGERs figur 6 (ibidem) afbildade pygidiet från Krekling, hvilket enligt en 

senare uppgift (BRÖGGER 1886: l) lär häl'l'öra från undre didymogmptusskiffern 

(phyllograptusskiffern). Enda skilnaden synes nämligen ligga deri, att segmenterin

gen är starkare markerad än å det förutnämnda ceratopygekalken tillhöriga pygi

diet. Men det tredje i fig. 7 aftecknade pygidiet från samma fyndort torde väl 

knappast kunna räknas .hit. 

Enligt ANGELIN skall arten ha långsträckt pygidium med c:a 8 ribbor å hvar

dera sidan af brämet. Bevarade i glaukonitisk ljusgrå kalk (ceratopygekalk) från 

Djupadal å Falbygden föreligga tvenne säkerligen hithöriga pygidier, tyvärr för 

fragmentariska att afbilda. Rhachis, som endast sakta afsmalnar bakåt, når långt 

ut på den jemnbreda limben och visar blott otydlig segmentering, i det att en

dast främsta halfriogen är kraftigare markerad. Brämet bar 10 ribbor, af bvilka 

dock de 2 bakersta äro otydliga. Bakom den rundade spetsen af rhachis stupar 

limben brant mot den något lyftade ytterranden. 

Arten, som ursprungligen beskrefs från ortbocorkalkcn vid Husbyfjöl i Öster

götland, anföres dock äfven från ccratopygekalkon vid Kinnekulle (HoLM 1901) och 

vid Otteuby (TuLLBERG 1882: 2), det senare dock med någon tvekan. 

Megalaspis planilimbata ANG. 

Taft. VH, fig. 1. 

1852. Megalaspis planilimbatr.t ANGELIN, s. 18, taft. 16, fig. 2. 
1886. » » , BRÖGGEit (1886: l), s. 41, ta fl. 2, fig. 21 (hy-

pos!om). 

1890. » , MoBERG (1890: 2), s. 12, not 3. 
1905. , WrMAN, s. 8, taft. 2, fig. 5�10. 

ANGELINB diagnos och afbildning tiro temligen intetsägande. Som arten står 

den närmast yngre samslägtingcn M. limbala ANG. ganska nära och dessutom har 
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rätt vexlaude utseende allt efter som skalet är bevaradt eller borta, har arten ofta 

varit förvaxlad med sistnämnda art. För pygidiet af M. planilimbata karakteristi

ska egenskaper, genom hvilka. det under alla omständigheter lätt skiljes från det 

M. limbala tillhöriga, äro, såsom MonERG 1890 framhäft, en mera halfcirkelformig 

omkrets, nästan jemnbred limb och ej uppåtböjd bakre spels. Härtill kommer att 

utvuxna exemplm· merendels äro mindre hvällde i tvärdimensionen, så att lim

ben blir mera plan, något som tydligen gifvit anledning till artnamnet. WilliAN 

har framhållit, hurusom man å exemplar med bibehållet skal knappast ser spåt· 

af segmenteringen, h vilken deremot då skalet är borta framträder mycket tydligt. 

Arten tillhör öfvergångslagren mellan ceratopygekalken och ortocerkalken 
jemte angränsan de öfver- och underliggande lager. Deu ä1· allmän så godt som 

allestädes der nämnda horisont anträffats. Bland fyndorter kunna nämnas Ottenby, 

Hellekis och Lunna i Nerike (Shumardiaskiffern). Egendomligt nog har arten ej 

ännu med säkerhet anträffats i Norge, ehuruväl den säkerligen äfven dP.r är till 

finnandes. 

lilamus oriens n. sp. 
TafL VII, fig. 2. 

Endast två mestadels skallösa exemplar af hnfvudets · midtsköld ha anträffats. 

Som slägtet aldrig hittills observerats så långt ned i lagerserien och den här ifrå

gavm·ande arten är mycket karakterisk, ha vi dock ej tvekat uppställa den såsom 

cm ny art. Det Läst bevarade exemplaret är funnet i ceratopygekalk från Otten

by, det andl'a, mera fragmentariska, härrör från Mörbylångablocket. Hufvudet, 

endast svagt bvälfdt i tvärdimensionen, är deremot starkt böjdt i längdriktningen, 

så att främre nedböjda delen ej blott kommer att bilda rät vinkel mot nack

rcgionen, utan till och med närmare framranden blit· något inåtböjd . Skalet, som 

har sjelfva framranden åter något utåtböjd, visar der en smal trådlist. Palpe

·bralloberna äro smala, belägna just vid kurvan mellan hufvudets bakre parti 

och den främre nedböjda del�·u ;  do äro knappt dubbelt så långa som det bakom 

och föga mer än 2/s af det framför befintliga partiet af hufvudskölden . Gla.
bellan , som .något bakom ögonen å sin midt har en liten tuberkel, visar framom 

denna en i hu fvudets midtlinie gående svag köl, som närmare främre randen 

småningom utplånas. Dorsalfårorna äro vid bakranden breda, rätt djupa samt 

löpa, ständigt aftagande i bredd och djup och blott svagt S-formigt böjda, temligen 
rätt framåt, tills de i linie med palpebrallobens främre ända utplånas. Fasta kinder

na äro mycket smala och nå vid bakre ändan af palpebralloben blott ungefär 1/to af 

glabellans bredd. Facialsuturens främre gren går nästan rätt framåt, bakre grenen 

bildar deremot en något utåt konkav båge, så att fasta kinden vid bakre randen 

blir näslan dubbelt så bred som vid palpebralloben. 
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Oromatopus alatifrons ANa. sp. 
TalL VII, fig. 3, 4? och 5? 

1854. Holometopus? elatifrons ANGELIN, s.  90, taft. 41, fig. 17. 

1882. Halometapus (?) elatifrons, BRÖGGER, s. 128, tafl. 3, fig. 13. 

1896. Orometapus elatifrons, BRÖGGER, not 1 å sid. 68. 

9 9  

Arten grundades endast på hufvudets midtsköld. ANGEL I N s ufbildning är 

synnerligen bristfällig. Först 1882 lemnades af BRöaGER fullt tillfredsställande af

bildning och beskrifni ng. Under anmärkning att arten ej alls har något att göra 

med det senare uppträdande slägtet Holometopus, föreslog BRöaGER 18\J6 det häl' an· 

vända slägtnamnet. Å det af oss afbildade exemplaret saknas skal och synes 

sålunda ej heller de fasta kindernas af tättstående intryckta punkter bildade orne· 

ring. Ytterranden, som omgifves af en smal upphöj d list, ät· i midten nedböjd 

{med sidorna något uppvikna). Hufvudet, som af ANGELIN anföres från Hunne

bergs ceratopygekalk, är äfven anträffadt i meranämnda blocket från Mörbylånga 

(allmän), vid Ottenby och vid Fogelsång, allt i ceratopygekalk; å sistnämnda fyndort 

är den äfven ganska ymnig inom Shumardiazonen. 

Motsvarande pygidium är ej med säkerhet kändt. Bland hittills obcskrifna och 

ej till annan art hänförbara pygidier fins det ett (det i fig. 5 afbildade), af hvilket 

flera exemplar träffats just i stuffer der artens hufvudsköld rikligast förekommit 

och som derföre förmodats möjligen kunna tillhöra samma art. Pygidiet, som är 

litet och mer än dubbelt så bredt som långt, omgifves af en smal, något kullrig, 

fint längdstrierad limb, som genom en, endast vid bakre ändan af rhachis mindre 

tydlig, fåra skiljes från brämets inre del. Rhachis, som är väl hvälfd, konisk, för

delad i 5 segment, når ända ut till limben, der den är bredt afskuren, och upptar 

framtill mindre än tredjedelen af hela bredden. Den begränsas af kraftiga dorsal· 

fåror. Brämet, hvars yttre hälft i främsta delen faller temligen starkt utåt, visar 

två a tre af tydliga fåror skilda och med snedfåror försedda segment. Å väl be

varade exemplar kan i viss belysning fortsättning af segmenteringen skymtas äfven 

längre bakåt. Limben är bakom rhachis svagt ansvälld med randen något litet 

upplyftad. Äfven det i fig. 6 afbildade pygidiet, ett skallöst exemplar från Shumar· 

diazonen vid Fogelsång, å hvilket smala upphöjda lister angifva sidoribborna, tillhör 

säkerligen samma art som det förutnämnda. 

Holornatopus Törnquisti n. sp. 
Taft. VII, fig. 6. 

Endast ett pygidium föreligger. Nästan halfcirkelformigt, väl hvälfdt, utåt 

omgifvet af en bred något holkad limb. Rhachis smal, konisk, vid framranden 

upptagande omkring 1 /n af pygidiets hela bredd. Dorsalfårorna äro starka, u tåt 

konkava, och sträcka sig in till ungefär pygidiets halfva längd, der de stöta sam

man med en intryckt linie, som, temligen paraHel med ytterranden , når fram till 
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pygidialfucettens inre kraftigt markerade hörtJ. Fältet innanför denna lin i e är 

hvälfdt med slätt sko.!. Utanför samma liuie märkes dels den yttre något konkava 

limben, dels ett inre ungefär lika bredt konvext bälte, ej skarpt skildt från det 

förra. Detta iure bälte öfvertväras på hvardera sidan af 4 radielt stälde vid inre 

randen kraftigt mru:kerade men utåt snart utplånade fördjupningar, som tydligen 

markera rudimentära ribbor. Rhacbis, som ej är tydligt segmenterad, visar, der axel

fårorna sluta, en svag nedtryckning, men fortsätter, fast något lägre och starkt till

spetsande, öfver det inre bältet, för att i form af en smal köl passera den konkava 

limben och nå ut till ytterranden. Skalet visar en ytterst fin striering, som, å kon

kuva limben gående temligen paraHel med ytterranden, i framåt konvexa bligar 

öfvertvärar rhachis och å det inre brämet går snerlt utåt-framåt. 
Exemplaret, som tillhör Professor TöThNQUISTS privata samlingar och af ho

nom ställts till vårt förfogande, härrör från ceratöpygekalken vid Ottenby. 

Ampyx domatus ANo. 

Taft. VII. fig. 7. 
18ö4. Lonchodomas domatus ANGELIN, s. 83, taft. 40, tig. 16, 17. 

Arten, som enligt ANGELIN har alldeles ofårad, konvex glabella och ett pygi· 

dium med svagt markerade (»obsoleta») sidoribbor, anföres fråu eeratopygekalk 

vid Hunneberg och Oslo (Norge). Arten torde vara mycket sällsynt, och det 

vill till och med synas som skulle den ej anträffats af någon efter ANGELIN. Så

väl LINNARssoN (1869: 1) som BRöGGER (1882) hafva nämligen blott citerat ANGE· 

LINs uppgifter om artens förekomst. Att döma af anteckningar, gjorde 1889 af 

MoBERG vid undersökning af ANGELINs samlingar i Riksmuseum, torde u pplysnin

gar om arten ej heller vara att hemta af dervarande exemplar. 

Ampyx obtusus n. sp. 
Taft. VII, fig. 8--10. 

Sid. 20 och 21 i i detta arbete har omtalats en gröngrå mergelskiffer från Berg 

i Östergötland, hvilken vi ansett vara att räkna till ceratopygeregionens öfre gräns

lager . Bland de allmännaste deri förekommande bättre bevarade fossilen är den 

Ampyx-art vi här skola beskrifva. 

Hufvudets m idtsköld -- lösa kinder äro ej anträffade - är plattad, med läng

den större än halfva bredden vid bakre randen . Facialsuturen går från bakre ran

den sned t inåt-framåt ; i bakre delen lindrigt utåt-konkav är den längre fram utåt

konvex. Midtskölden begränsas framtill af en smal plan limb. GlabeHan, som ej 

når ut på lim ben, är starkt hvälfd, urn-formad; längs midten har den en väl mar
kerad köl, som vid glabellans halfva längd har en rundad tuberkel. Å hvardera 
sidan af glabellans smalare del, bakom tuberkeln, synas vid dorsalfåran spår af 
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ett par korta fåror eller intryckningar. Bor glabellaus friimt·e del är som bredast 
ses i sjelfva dorsalfåran en kraftig, rundad fördjupning. En liknande men svagare 

afslutar . den bakre randfåran i närbeten af facialsuturen. Pygidiet är plattadt, sub

triangulärt, omg i fvet af en starkt utåt fallande limb, och n:icd kon isk rhachis, som 

när ända ut på bakre limben. Rhachis saknar tydliga tvärfåror, men segmenterin· 

gen angifves genom små parvis ställda rundade förhöjningar, så som ju ofta är 
fallet hos detta slägte. Brämet visar 7 (a 8) siclori b bor, af h vilka dock enelast de 

främre äro fullt tydliga. - Alla exemplar sakna skal. 
Hufvudet liknar något Ampyx b1·evicauda WilliAN (1905, tafl . l, fig. 19, 20), 

om ock af figuren att döma denna art har ginbellan lii.ngre, nående framranden, 

men pygidiet är deremot mycket olika, betydligt mera långdraget, med bredare rha· 
chis och i allmänhot svagare segmentering. 

Cyrtometopus primigenus ANGELIN sp. 
Taft. VII, fig. 12- 14. 

1854. Pliomem primigena ANGELIN, s. 90, taft. 41, fig. 15. 
1869. » » , LINNARSSON (1869: 1), S. 62, taft. l. fig. 10. 
1882. Arnphion p1·irnigenus, BRÖGGER, s. 1 34. 

AN GELl N beskref .m·ten efter det i Norges ceratopygekalk anträffade pygidiet. 
LINNARssoN kunde anföra den från Hunneberg och Kinnekulle samt afbildar och 

beskrifver äfven hufvudet, efter ett å sistnämnda ställe anträffadt exemplar . Efter 

hvad sedermera visat sig har emellertid LINNARssoNs figur blifvit vilseledande deri

gonom att å det afbildade exemplaret främre randen saknats, och vidare torde å 
figuren glabellan :framtill vidgas något väl starkt. Redan är 1900 hade jag (Mo

BERG) i ceratopygeskiffern vid Wentlinge å Öland anträffat det i fig. 14 afbildade 
hufvudet, som jag ansåg knappast kunna tillhöra någon annan än denna art (gla
bellans stora bredd baktill beror blott på nedpressning i skiffern ) ; utseendet af den 
främre randen äfvensom de från palpebralloberna bort mot glabellan gående lister

na gjorde mig emellertid så tveksam om bestämningen , att jag då nödgades lägga 

exemplaret till sides såsom obestämbart . Sedan jag :från Sver. Geol. Unders. till 
låns bekommit flera exemplar från Hunneberg, underkastade jag dessa en omsorgs

full preparering och lyckades dervid å de m få fram hufvudets främre del så full · 
ständig, att å ena sidan identitoten med det nämnda exemplaret från Wentlinge 

kunde fastställas och å andra sidan hufvudets öfverensstämmelse med öfriga Cyr· 

tornelopus·arters kom i öppen dag . Märkligt är öfverhufvud att pygidiet, som ju af 
gammalt varit fullständigt kändt, någonsin kunnat föras till slägtet Pliomera ANG. 1). 

1) ANG);:LIN har, såsom oss synes med all rätt, med namnet Pliomera velat ersätta slägt

namnet Amphion PANDER, enär detta senare namn förut var brukudt för två ins.ektslägten. BAR

RANDE anmärker (1856, s. 21) härom: >cette substitution, tres-juste a Ju rigueur, ne sera pas pro

bablement admise, a cause de !'usage etabli>. 
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Trilobiternas pygidium (bildadt genom sammanväxning af segment likartade med 

dem, som ingå i thorax) afspeglar ju i regel karakteren af thorax. Slägtet Pliomera, 

som i thorax bar släta ofårade plenror, har också pygidiets bräm uppdeladt i smala , 

jemnbreda släta ribbor, i ytterranden fria (något utlöpande). Det är sålunda vidt 

skildt från pygidiet hos Cyrtometopus primigenus, hvilket tydligt visar sig bildadt 

af 5 kölade segment, der (såsom man å de främre segmenten tydligt kan se) lägre 

smalare randparti å båda sidor ansluta sig till en högre och bredare, i taggar utlö

pande del. Pygidiet ifråga karakteriseras vidare deraf att yttersta delen af de mot 

brämets ytterrand i bredd betydligt tilltagande och i taggar utlöpande ribborna i de 

bakre segmenten är något nedböjd, och detta, då reliefen är fullt bevarad, till och med 

så starkt att taggarne, särskildt bakom rhachis, få en starkt konkav yta. Skalet är 

fint granuleradt. 

Hufvudet har en af djupa axelfåror begränsad, nästan jemnbred och med 

tre par nästan jemnstora sidolober försedd glabella. Endast svagt hvälfd, längs mid

ten något kölad, lyfter den sig föga öfver kindernas inre del. Ändftiken ät• något 

smalare än glabellan i öfrigt o�h der framom finnes ett smalt bräm. Ögats afstånd 

från axelfåran är nästan lika stort som glabellaus halfva bredd. Från ögonen, som 

sitta ungefär i jemnbredd med andra paret sidolober, går en kraftigt markerad 

ögonlist snedt framåt mot främsta sidolobens främre del, invid hvilken den 

slutar i en rundad grop i dorsalfåran. Kinderna ha starka gropar äfven å den 

framom ögonlisten befintliga nästan vertikalt stående nedböjda delen. Glabellan 

tyckes vara granulerad. Fasta kinden upptar utmed bakre randen ungefär 

halfaunan gång glabellans bredd. Efter hvad det vill synas har hufvudet, som 

rundtom omgifvits af en smal upphöjd list, haft rundade hörn; fullt säkert har 

detta dock ej kunnat iakttagas. 

Arten föreligger från Wentlinge ceratopygeskiffer (ett caput) samt från cera

topygekalken vid Hunneberg, Ottenby och Fogelsäng (från de två sistnämnda ställe

na endast pygidier). Ursprungligen beskrifven från Norge, anföres den vidare från 

Granhöjden, Kyrkberget och Storberget i Vesterbottens lappmark (allt i cerato

pygekalk). 

Cyrtometopus toveolatus ANa. 

Taft. VII, fig. 11. 
1854. Cyr·tometopus foveolatus ANGELIN, s. 77, taft. 39, fig. 8. 
1869. Chirurus ( Cyrtometopus) foveolatus, LINNARssoN, s. 61. 

l likhet med Ampyx darnatus ANGEJ,IN hör denna till ceratopygekalkens brist

fälligast kända arter. Originaldiagnosen är som vanligt hos ANGELIN föga upply

sunde: tätt gropiga kinder och granulerad glabella med temligen jemnstora sidoftikar, 

är nästan allt man deraf får veta. Fossilet säges vara funnet i lager tillhörande 

regio D å Hunneberg, en uppgift, som efter hvad LINNARssoN (1869: l) anmär

ker ,förmodligen är skrif- eller tryckfel i stället för BO. TuLLBERG anför (1882: 2) 
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i sin förteckning å fossilen från ceratopygekalken vid Ottenby äfven » Ohcirurw: 

foveolaltts?», men i öfrigt vet man ej stort mera om arten, än hvad ANGELIN medde

lat. BRöaGER anför visserligen (1882, s. 130) en hufvudsköld af Cheirurus foveolatus 
ANa. såsom funnen (i ett exemplar) i understa delen af ceratopygekalken vid Vest

fossen i Norge. Bestämningen torde dock vara osäker, åtminstone är all anledning 

antaga att det pygidium, som BRöaaEit (l. c., tnfl. 2, fig. 5) velat föra till Oh. Jo· 
vcolatus ANa., tillhöt den art vi här nedan beskrifva under namn af Cy1·tometopus 

speciasus DALMAN. Möjligt vore dock att ANGELINs Oyrlometopus forevlatus i sjelfm 

verket är ett ungdomsindivid af O. speciosus, hvilket sistnämnda namn dock har 
prioritet. Se vidare härom i det följande! 

1826. 
1854. 
1882. 

1888. 

Cyrtometopus speciosus DALM. 
Tafl. VII, fig. 15-17. 

Oalymene? speciosa DALMAN, s. 260 (76). 

Cyrtometopus speciosus, ANaELrN, s. 77, tafl. 39, fig. 7. 
Oheirunts joveolatus?, BRÖGGER, s. 130, tafl. 2, fig. 5. 
Cyrtometopus speciosus, LINDSTRÖM, s. 11. 

Arten beskrefs första gång af DALlilAN efter ett af professor Sv. NILssoN å 
Öland anträffadt exemplar. ANGELIN, som, tydligen efter samma i Riksmuseum för

varade exemplar, afbildar och åter beskrifver arten, antar med någon tvekan fossilet 

tillhöra orthocerkalken. LINDSTRÖM åter yttrar sig mera bestämdt, i det att han 

hänför arten till »öfre grå orthocerkalk». Vid Fogelsäng har i dervarande cerato

pygekalk anträffats ett par fragment af hufvudet. I samma zon vid Ottenby an

träffades ej blott flera hufvuden utan ock en del pygidier, af hvilka framgår att 

äfven det pygidium, BRÖGGER l. c. beskrifvit såsom tillhörigt Cyrtometopus foveolatus 

ANaELIN, hör hit. Och genom undersökning af det i Stockholm befintliga origina

let har SEGERBERG kunnat konstatera identiteten. Det lider sålunda intet tvifvel 

att arten ifråga tillhör ceratopygeregionen och ej öfre delen af orthocerkalken så

som LINDSTRÖM förmodade. Att arten är helt skild från den i Gotlandfl öfversilur 

anträffade Ohirurus speciasus HisiNGER har senast LINDSTRÖM 1880 framhållit. 

Arten tillhör de större inom slägtet. Hufvudet är synnerligen starkt hvälfdt, 

med den nästan balfcylindriska, svagt framåt afsmalnande, glabellan tvärt lyftande 

sig från de nedhängande kinderna. Glabellan upptar ungefär tredjedelen af huf

vudets bakre rand. 

Nackfårans mellersta fjerdedel är rak, men sidopartierna äro i stort sedt framåt 

konkava, i det att de visserligen närmast dorsalfåran gä temligen vinkelrätt mot 

denna, men i sin inre del hastip;t böja sig upp mot det raka midtpartiet. Siclo

fårorna äro ungefär dubbelt så länga som afständet mellan deras inre ändar; detta 

afstånd är vid främsta paret minst, vid bakersta störst. Af sidaloberna vidgas de 

bakersta men afsmalna de mellersta mot dorsalfåran, under det att de främsta der-
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emot under hela sin längd bibehålla samma bredd. Längs ändflikens midtlinie ser 

mun en svag köl. Glabellan har grof granulering, bäst utvecklad å lobernas (äfven 

ändflikens) yltre delar och vid sidofårorna. H ufvudet omgifves af en bred rand

list, som genom en djup fåra skiljes från kindens inre del. Hufvudets höm äro 

utdragne i svaga taggar. Ögonen sitta långt framme. Från palpebrallobernas bakre 

ända, som befinner sig ungefät· i linie med (något litBt framom) yttersta delen af 

andra paret sidofåror, utgår en synnerligen kraftig fåra, som i en framåt konvex 

(eller måhända bättre något S-formig) båge går bort till dorsalfä:ran, med hvilken 

den förenas strax bakom främsta sidofåran. Efter nämnda förening blir dorsalfå

ran djup och väl markerad ända bort till den rundade grop, som märkes vid änd

flikens främre-yLtre hörn. Framom fåran lyfter sig kinden till en kraftig valk, som 

fuller nästan vertikalt ned mot främre randfåran. Kinderna hafva tätt stående, 

rundade gropar. 

Pygidiet bar en kraftig, i främre delen takformigt uppstigande, i bakre delen 

dock mera jemnt hvälfd rhachis, som upptar ungefär tredjedelen af hela bredden 

och, fördelad i 6 segment, når ända ut till bakre randen. Brämet har å hvardera 

sidan 4 i väldiga taggar utdragne segment; under det att de främsta taggarne gå 

temligen rakt utåt, riktas dc följande alltjemt mera bakåt. I brämets främre del 

är hvarje segment genom en djup fåra klufvet i en främre smalare och en bakre 

bredare ribba; den främre utplånas lws en del i närheten af ytterranden, den bakre 

utlöper direkt i randtaggen. Skalet har varit fint granuleradt. 

Dessa pygidier öfverensstämma i allo (äfven till storlek) med det i ceratopy

gekalk från Rantonholmen i Norge anträffade, hvilket af BRÖGGER, l. c., afbildats 
och beskrifvits såsom Chi1'Urus favealatus ANG.? Bland de i Norges ceratopygekalk 

hittills blott genom hufvudsköldar företrädda arterna var nämligen denna sistnämn

da den enda, till hvilken pygidict ifråga med någon sannolikhet kunde föras, ehu

ruväl, såsom BRöGGF.R sjelf anmärker, storleken syntes vara föt· betydande. 

Från Fogelsängs ceratopygekalk föreligger ett fragment af en liten huf-vud
sköld (afbildadt i vår figur 18, taft. VII), hvilken tyckes något afvika från O. specia

sus DALM. sp. genom kortare sidolober, men för resten så pass öfverensstämmer 

dermed, att det skulle kunna sättas i fråga, om den ej är af ett ungt individ 

tillhörande sistnämnda art. Såsom vi i det föregående nämnt ville BRÖGGER föra 
pygidiet af C. speciasus DALM. till ANGELINs C. faveolatus. Och alldeles otänkbart 

förefaller det ej att C. joveala{us möjligen skulle kunna vara baserad endast på ung

domsformer af Cyrtametopus speciasus DALM, sp. Det sistnämnda namnet egde 

då prioritet. Enligt ANGELINs figur skulle dock C. favealatus kunna bestämdt 

särskiljas genom ginbellans mera långsträckta, framåt afsmalnande form. Af brist 

på material måste vi emellertid för närvarande lemna frågan öppen. 



Bidrag till kännedomen om ceratopygeregionen. 105 

Harpina (Harpes) excavata LrNRs. 

Taft. VII, fig. Hl? 

1875. Harpes excawtus LINNARssoN (1875: 2), s. 38, taft. 5, fig. 1-3. 

Arten uppställdes på en vid Lunna i Nerike anträffad ganska fullständig huf· 

vudsköld. Denna förekom i en grönaktigt eller blåaktigt grå kalksten mellan under

liggande gluukonitkalk och öfverlagrande röd plunilimbatakalk och beledsagades af 

Hm'[lina e:rcavata LINns. sp. Hufvudet, sedt ofnmifrån (tig. 1) 
och framifrån (fig. 2). Kopia af LINNARssoNs originnlfigur. 

Symphysunts angustalus och S. breviceps, Niobe lr.eviceps och JJicgalaspis limbata. I en

lighet med ln·utl här förut (s. l 7) anförts, räkna vi denna grå kalksten till ceratopyge

regionens öfv.ersta del. LINDSTRÖM åter hänförde 1888 fossilet till »Lower red Ortho
ceratite Limeston8» (jfr vidare s. 2� i detta arbete). 

I ceratopygekalken vid Fogelsäng har anträffats det å tafl. VII afbildade frag· 
mentet, som säkert tillhör samma slägte, men ln·ars identitet med H. excavata, om 

än ganska sannolik, dock ej kan bestiimdt påstås. 

Som bekant har Harpes räknats som ett af de bästa exemplen på s. k. in

termittenta slägten. I Böhmen kände man två arter H. Benigncnsis BARR. och H. 
primus BARR. från D 1 (understa undersilur), under det att slägtets alla öfriga kända 

arter tillhörde ö[versilurens öfversta del, E 2, eller också Devon. N o v ÅK, som (i 

Lunds Univ:s Årsskr;ft. N. F. Bd 2. Afd. 2. 14 
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» Studien an Hypostom en böhmischer 'l'rilobiten N : o  Il » ,  Sitz .. Ber. Kgl . Böhm.  Ges. 

d. Wiss. Prag 1884o.  8 : o) framhåller att,  ehm·uyäl ifråga o m  dorsalskal et inga vig

tigare ol ikheter förefinnas mellmi de äldre och yngre arterna ( frånsedt att d e  arter, 

som tillhöra undersiluren,  ha ett väsentligt mi ndre antal thoraxl ed) , hypostomats bygg

nad visar att d e  båda gmpperna i d enna d el varit mycket olika.  Han föreslår 

derföre för dc und ersiluriska slägtna m net Harpina.  Fastän det från vår cerato· 

pygeregion föreli ggande m ateri alet ej ti l låter n ågot sj olfständigt uttaland e i frågan , 

anse vi dock så myC"ket tala för N o v Å Ks försin g, aH vi för vår del böra tills vi
dare acceptera detsamma. 

Crossoura n . g. 

Jem te oh·an besk r i fn a tr i lobiter h a  några pygidier a n t räffa ts,  h v i lka äro nog 
8å karakteristiska,  m en hvil k a.  det ej lyc kats oss kombinera med n ågot förut kändt  

slägl e och sål edes ej  bol iN med något fö rut  kän cl t  hnfvucl .  Fn'tnsedt osäkerheten 

'af att det pygiJ i u m ,  som här förts til l Orometapus ela tlfrons A N a .  sp . ,  verk ligen 

t i l lhör den arten , är det eudast två af dc  i det föregående beskrifna trilobitema ,  

näm l i gen H arpides ntgosus SA ns  et  B o E c K  o c h  Hm]Jina excava ta LINl� s . ,  a f  

hvi lka pygi cl ict  är helt obekant . Do onda af d e  näm n d a  slägteno., med hvi l 
kcn de här ifrågaYarando pygid ierna sk u l l e  kunna ha någon slags frändskap, torde 

vara Harpina. Någon sl ags närm are stöd för att antaga en sa m hörighet förefinnes 

dock ej . Under sådnn a o m ständigheter h a  vi derföre ansett  oss  böra upprätta e tt 

eget slii gte för pyg i rl iem a i fråga . Na m n et C1'ossoura är bi ldadt  af grekiska orden 

'X.poacr0<; = fra n s  och oop'l. = stjert. Knmk toristiskt för hitbörande former är näm li

gen det ege n d o m li ga. fra n sliknande u tseen det  af pygi <l i ots rand .  Rha.chis  är konisk, 

m ångled a cl ,  Yäl h v äl fd och begrämad.  Briim et har l ängel fårade r ibbor , Yit1 ylter

r a.nden visan de a n tydan ti l l  l i m b. .1\Icl la.n r ibborna u n s vid y tterranden en ki l formig 
inåt a fsmal nande  i nsä n k n i ng.  Vi ha k u n nnt särsk i l j a  2 ol i k a  form or, hvi lka be
traktats som sk i lda  arter .  

Crossoura parvula n .  sp .  
Ta fl .  VII,  fig. 20. 

Rlwchis  o ledad,  kon isk ,  e ndast  upptagande 1/4 af fram rand en och n åen de 

til l  % af hela längden . O m k retsen n ii.stan ha.l fcirkel formig, grundt urnupen bak

til l. Brämet visar å !war sida 4 tydliga , i yttre delen något bak åtböj d a  ribbor, men 

ä fven der bnkom kan spår till segm e n tering sk ön jas . Arten mycket liten, föga mer 

än 1 m m .  i bredd. An trä ffad i ceratopygek al k från Fogelsång (3 ex . )  och i Mör

bylångnblock e t  ( l  ex . ) .  

Crossoura lata n .  sp. 

Ta fl .  VII, fig. 2 1 .  

Li k n ar föregåenue art, m e n  är m era utd ragen p å  tvären , så att längden är 



BiJ rng till klinnedomen om cemtopygeregioncn. 1 0 7  

föga m o r  ä n  % a f  brodden . Rhachis ä r  också mei·a kouisk samt har 6 tyd l iga ri ngar. 

Arten är anträffad i block af svart ceratopygekal k från Mörbyl ånga . 

I fig. 23 -26 å taftan V I I  afbildas en del hypostom från Fogclsång, hvilka ej 

med �äkerhet  kunnat föras till  viss art.  

Hypo stom I.  
Tafl. VII, fig. 23. 

Hypostomat, som är an träffadt i S h u m ardiazonen ,  t i l l hör uppenbart  on ol e n i d ,  

således säkerl i gen en A ccrocare el ler e n  Triarthrus, d o  enda ol e n i ds l i:i g ten , som före

ko m m a  så högt upp i l agerserien.  Det förra nl ternat i ,·ct  torde vara s a n n o l i k ast .  

Intet  af slägtena äro representera d e  vid  Fogolsfmg. 

H y p o stom I I .  

Tafl. VII, fig.  24. 

Detta hy postom , som anträffats i ceratopygekalk från O l teuby,  t i l l h ör en Nio7H:, 
a ntagl i gen N. lmriccps el l er obsoleta . N. i11signis, som ock :::å föreko m m or i sa m m a  

Inger, l w r  näm l i gen hyposlomals  bakre ra nd oftika d .  

Hyp ostom III. 
Taft. VII, fig. 25. 

De.t i v:\r figur  afte ckn ade , i ceralopygekalk bevarade,  foss i let  har främ re ra n 

den tvärt afskmen, h vadan d e t ät· möj ligt  att e n  del l 1är  gått förlorad . Under 

denn a förutsättning eri nrar det  mycket o m  hyposto m at t i l l  JJiegalaspis planilim bata, 

hvars bakre bräm dock (e1l l igt  LINDS1'RÖlliS afbi l dn i ng fig. 8 å tafl.  5 i >> Researches 

o n  the visnal organs of the tri lobi tes » .  Kgl . sv.  Vct. ·Ak.  Hand ! .  Dd 34. 1 00 1 )  är 
betyd l igt bredare. 

Hypostom IV. 
Taft. VlJ, fig. 26.  

Hypos to m a t i fråga har a n t ri:ifft"Lts i ceratopygek a l k  ti l lsa m m a ns med Euloma 
ornatwn. Om d e t ta är mora än en b lo tt t i l lfällighet knnna vi ej nfgöra. 

I beskrifn ingen och följa n de artförteckning äro ej upptagn a ett par form er, 

som v isserl igen finnas anförda i l i tterat uren men der dock så knapph ändigt om· 

nämnda, att d e  äro allt för l ite t kända att hänsyn h är kunnat tagas ti l l dem . 

Sådana äro Phyllograp tus, anförd 1 8 7 2  från lffel n äs af LINN A nssoN,  och » Cystidc· 
fragmen t »  omnämndt från Ottenby 1 882 af TuLLnERG. 



1 01-1 .Toh. Chr .  M oberg och Carl O. Segcrucrg. 

Förteckn ing  öfver i Skandinaviens ceratopygeregion anträffade fossil. 
K nrsi�· st i l  anger att arten antriiffats i Fogclsångsområdet. 
Vanl i g  > i Sverige (men ej i Fogelsångsom råde t). 
Pet i t  endast  i Norge. 

N: o Namn 

Undre nfdeln. \1 1  Öfre nfdcln. 1 
Di ctyogmptus- Ceratopygc· 

sviten \ sviten 
1 --�"" --r:/l � 

[ t>:!  � g- 'g 
'<l 0\l 'c; s c; 

l § � � § �  � § i  
l l äQ. a- � e. 

---�----------------------------------------------��--00�· --l�--��--g�� � ----
lncertre sed is : 

H i rudopsis  Koepingensis  n .  g. et n .  s p . 

Spongia : 

2 Protospongia f'encstrata SALTER . 
Zoophyta : 

+ 

3 Dictyograptus jlaucllif'ormis Eichw.  sp . + 
4 » norvcgicus K.JERULF 
5 Clonograpt.us tcnel lus L I N  R s .  s p .  
6 Glonograptus ten ellus var. Gallave i LA  r w .  
7 » v a r .  hians M n a  
8 Glonograptus (Staurogmptus ?) h e res W an mscr.  n .  sp.  
D Bryograpft(S ? Hunnebergensis M n u  

10 Bryograptus Kjerul.fi LAPw. 
1 1  Bryograptus mmosus BnöGGER 1 )  
1 2  rctroflexus Bnö G G E R  1 )  

Annel idre : 

1 3  Conoclont 

Bryozoa : 

14  S p i rop01·u ? sp . 

Brachiopoda : 

1 5  Li ngulella l e  pis SA vrER ? 
1 6 Li n gula? corrugata n. sp .  
1 7  Lingula ? bryograptorum n .  sp . .  
1 8  » producta n .  sp.  
1 9  » ordavicensis n .  sp. 
20 Obolella ( Acrotreta ?) sagi tta.Zis SA I/fER 
2 1  Oboltts (Brö'ggeria) Salteri HoLL sp.  
22 Obolus Apol linis Eic Hw.  
23 » triangulari s M r cKw.  
24 » celatus V o r.B .  var. orbicu la tns MicKw. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1) Bryograptus mm osus BnöG GEn och Bryograptus 1·etrojlexus B RöGGER h a fva båda blifvit h e l t  
uteglömda i vår » artbeskri fni ng • .  Angående d e s s a  hänvisas t i l l  BnöoGJm 1882,  der  B. ra m ows 
ueskrifves och afb i ldas s. 37, taft. 1 2, fig. 2 1 ,  2 1  a och B. l'cfrojlexus s. 37 ,  taft. 1 2 ,  fig. 22. 



nidrag t i l l  kännedomen om ce ratopygerl'gionen.  1 0!) 

N:o N a m u  

-:r Obol u s  ob iusus MicK w. ? 
26 Acrotrcta circularis n .  sp .  
27 » carinata n.  sp.  
28 A crotrctn Secbachi WA LCOTT n .  sp .  
2!) Acrothele barbnia n .  sp. 
30 , ceratopygaru m DnöGGER s p .  

31 O rthis pectiniform i s  LINDSTRÖM 
32 » pm·vn PANDER . 
33 Or th t's (Plcctorth is) Chn'stianire KJEUULl•' 
3.! » » Wt'111ani 'vV A r.coTT 
35 P rotor t b i s ? H un n cbcrgensis W A LCOTT 
36 Strophomen a (Eostroph omenn)  Wa lcott i n .  sp.  

l 3
7 

Lamanskya spiendens 11 . g. et n .  sp.  
38 Meristella ? d i ffor m is n .  sp .  

Gastropoda : 

3!) Capulus sim plex Mna 11 . s p .  
40 Capulus ccratopy,qarum 11 . sp .  
4 1  Dellerophon ? norn�gicns BuöG G E !t 
42 Trocltus atavus n .  sp .  
43 Hyolithus sp . .  

Cephalopoda : 

44 O rthoceras attavus lhöaGER  

45 
46 
47  
48 
49 
50 
5 1  
5 2  
5 3  
54 
55 
56 

l 57 
58 
5!) 
60 
6 1  
62 

Crustacea : 

Eremus bryograptorum \V G D  m ser. 1 1 .  g. et 11 . sp .  
Pri mitia ostrogoth ica n.  sp . 
Beyrichia nana Buö G G E H  

13eyrichict nanrlla .1\ba n .  sp.  
Cerntiocaris scan icus n .  sp .  
Agnostus Sidenbladh i  LI NRS .  
Agn o s  tus Siden bladhi var. urceolatus S n a  m ser. n .  v .  

» trin odus SALTER 
» jossula t-us n .  s p .  

Shumardia oelandica M n a  
» pusi lla SARs 
, bottnica W I M  AN 

Shumardt'a Dicksoni Mna n .  sp. 
Parabolinella l i m itis DuöG G EH 

> rugosa Bnöa G Jm 

Boeckia Mobergi W I M A N  . 
A c erocare norvegicu m Mna et MöLLER . 

» n. sp.? 

1)  Bryograptnszonen slår här i s t .  f. zonen 3 1w. i Norge. 

Undre afdeln . l fl Öfre afdeln. 

Dictyograptus- ,  Ceratapyge-
sviten f sviten 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ +
l 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



1 10 Joh . Chr. 1\l oberg och Curl O. Segcrbcrg. 

N:o Namn 

G3 Triartbrus Angel ini  LIN R S .  
64 Rysterolenus Törnqu isti M n a  
G5 » ? lrevicauda Mn a 11 . s p .  
6 6  Eu loma ornatum A N a  . .  
G7 Harpides ntgosus S. & B. 
68 Ceratopyge f'orficula SARS . 
69 » la felimba ta n .  sp .  
70 Dicollocephnlus Bröggori n .  sp .  
7 1  Apatoceph alus sorrnlus S .  & B. sp .  
7 2  Apatocephalus serralus var. dttbius n .  v .  
73 Dicol locophalina dicrruum ANa.  sp .  
74 Symphysurus inci piens BnöG G E R  

75 Symphysurus angusta tus S.  & B.  
7 6  1 Sympbysur u s  breviccps A N a .  
7 7 l Symphysurus elongatus 11 . s p .  
7 8  Nileus armadilla DA LM . 
7 9  Nileus l imbat.us B RöaGER 
80 Niobe insignis L INRS .  

Niobe insignis var. a ngustifrons Sno u .  v.  8 1  
82 

83 

84 
85 
8G 
87 

88 
89 

90 

l 
9 1  

92 

l 93 

94 
95 
96 

9 7  

» obsoleta LINRS . 
» lreticrps DALM . . 

JJ:fegalaspis intacta n .  sp.  
1\Iegalaspis stonorhacbis A N a .  

» planil imbata ANa. 
Illanus o riens n .  sp .  
Orometapus clat�frons ANa.  sp.  
Holometopus 'l'örnquisti 11 .  sp .  
Ampyx domatus ANa . . 

» obtusus n. sp.  
Cyrlom etopus primige11us ANa.  sp.  

» fovcolatus A N a .  
Cyrtometopus speciasus DALM.  sp .  
Harpina (Harpes) exca vata LIN R S .  
Crossaura parvula n .  s p .  
Crossmua lat a n .  sp .  

1) Bryograpluszonen står h iir  i s t .  f. zonen 3 WJ. i Norge. 

Undre afdeln. �� � 
Dictyogrnptus-

sYiten l 

+ 

+ 

Ö fr c afdeln. l 
Ceratopyge

sviten 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
( + )  

+ 

{ + J  

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

l

+ 

l t 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 



Allmän öfversigt af faunan. 

En närm are granskning a f  o Evan l o m n ado artförteckning v isar att  comtopy

gorcgionon i d en om fatt n i n g  della begrC'p p bär  tagils har en ganska ri k faun a .  I 
förteck ningen saknas visserl igen gPaptol i tfan nan från TöRNQUISTS zon l af u n d re 

d idymograptussk i ffern , men det oakta d t  uppgår faunan,  om vnrioteter  också m eLl

räk n a s  såsom l i kvärd iga med d e  sj el fständ iga artema, till H 7 stycken . Af dessa 

äro dock \) ej kända utom från Norge. 

A rterna fördela sig på regionens båda a Ed e l n i ngar så,  att 2 7  st. triiffas i 

den undre, 74 i den ö Ere ufdeln ingen . 4 arter äro således ge m e n sam m a  för d ic 

tyogmptusafdel ningon och ogentl iga cora topygeafdelningen .  Angående d essa gemon

sam m a  fossi l ät· att märka, att två äro bmchio poder,  en m ed s tor vert ikal  u tb red 

n i n g  och en ej ful l t  säkert karakteriserad, medan do två, öfriga ä ro tri lobi ter, som 

kom mit  a t t  registreras i Ll O lll bryogmptuszonen e n d ast  på d e n  grund,  att vi  i våt· 
förteck n i n g  ej ansett oss bel löfm i n tnga en särski l d  kol u m n  för Norges » zo n  med 

Symphysurus incipiens >> . 
A f regionens sven ska fau n a ,  som sål u n d a  består a f 88 arter (e l ler  fo r m e r) , 

b a fva ej m i n d re än 43, sål edes n ära nog l la l fva an t alet ,  träffats i n o m  Fogelsångs

om rådet. 

Fau nans vigtigasto - artrikaste - element  iit' tri lobi toma. AE d essa, hvi l 

kas svenska arter uppgå t i l l  45 stycken ,  h ö ra e ndast  4 (eller,  o m  Ar.erocare medräk 

nas,  m öj l igen 5) till  u n d re nfdel n i ngen . Dernäst i ord n i nge n  komma brac h i o pod erna 

med 22 svenska arter, således i det närmaste hälften så m ånga som tri lobi tern a .  G ra p 

tol i tema firo deremot m e ra  fåta l ign ,  e 1 1dast 8 svenska arter ,  ett an tal ,  s o m  d ock 

bör ökas gen o m  inberäk nande af u n d re d idy rnogmptussk ifferns h i thö1·iga kont i ngen t .  



Efterskrift. 

Se<l n.n denna a fhandling, med undan tag af i n n ehål lsförteckn i ng och tafve l · 

förk lari ng,  red an var färdigtryckt, crhöllo vi noyem berhäflt>t af Geologi ska Före

ningens i Stockholm Förhandl ingar för H l06.  I detta förekomma ej lll i n dre än 

två nya arbeten rörande Sv eriges Cl�ratopygeregio n ,  n ä mligen : 

W IMAN, CARL : Om Ceratopygeregionen i nom Siljanstrak ten , och 

PosT,  L. v o N : Bit h·ag til l kän nedomen om Ccratopygeregioneus u tui l d n i ng 

inom Falbygden . 

AU för förel iggande arbete fullt  utuytlj a  de�sa båda uppsatser, låter s ig na·  
tul'ligtvis ej  gö m. Vi ku nnn. endast i korthet redogö t·a för det all m vi gtigasto 

af d eras innehåll. 

WI M A N  har nu k unnat mell större el ler m i n d re säkerhet i Bi ljanso m rådet 

påvisa föruto m ceratopygeregionens förut kända aflagringar ii fven cn del  nya så·  

dana.  V i d  Sj mberg har han e mellan obol usgmskalkcn -- hvi lken karakter iseras 

som grusig gl aukonit�aud - och orthoccrkal ken an tt·Mtt t en O,u-0,16  m. m ägtig ,  

del v i s  glaukonitisk,  kal ksten , som to lkas såsom ccra topygcka l k .  I denna har j e m t c  

frag ment  a f Obolus an träffats en a n n a n  brachiopod , h vilken W I lil A N  med lo ri n i  ng 

af  exem plar i STOLJ,EYS sam l i n gar ansett sig k u n n a  identi fi era med e n  a f  denne 

senare n a m n gifven , a ldr ig afbil d ad el ler  ful ls tändigt  beskri fven ny art ,  Lycophoria 

lcevis.  A f  antydningar att döma vi l l  det  sy n as som sku l l e  d etta vara sam m a  art 

som våt· Meristella ? d�tform is. Vid Vikarbyn och Skattu ngby n sa m t  å Sol lerön 

har anträffats dels lera , dels blockförande glaukonit isk  kalksten , som an ses m ot· 

s vara ceratopygckalkcn i egentl ig meni ng. 

PosT hnr upptagi t detalj erade profiler från de båd a förut kända fy ndorterna 

Orreholmen och Klefva . Sj elf  form ulerar han på u n ge fär föl jaud.c sätt dc s lut ·  

satser, t i l l  h vi lka han kommit : 

Ceratopygerogion cn om fattar på Falbygden al l t  mel lan phyllogrnptnssk i ffern 

och pelturaJ�:onen,  nämligen : 

l )  Glaukonit· (och fosforilförande) kalksten med eller u t.an Euloma-Niobe-fnun a ; 

2) Glaukonitskztfer med kalkbol lar och O .  Chrislianice sam t orstensl i nser med 

Dictyograptus ; 

3) AJunslc�f!'er med Diclyograptus. 

Til l  regi onens öfre svi t hör afdelning l ,  s o m  allestärles i no m  Falbygd en 
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bildar phyllograptusskifferns l igga n de , och san nolikt  åtminstone öfre delen af glau

kon itskiffern . Understa delen af glaukoni tskiffern vid Orreho lmen , såväl som en 

sannol ikt denned ekvivalen t orsten vid Klefva, anses deremot til lh öra dictyograp

tusskifferns undre a fdelning . Bryograptuszonen är här ej påvisad ; möjligen tillhör 

dock någon del af den öfre glauko nitskiffern d e n n a  zon . 

I glankonitkalken vid K lefva har författaren ej anträffat några mera karak

teristiska fossil ,  men den denned stratigra fisk t ekvivalenta grönflamm iga kal kstenen 

vid Orreholmen har deremot lenmat en rik typisk ceratopygekal kfaun a . B l and de 

an trä ffade fossi l en afbildas Hmpides rugosus, Niobe obsoleta samt det pygid i nm , hvil 

ket vi med tvekan fört ti l l  Orometapus elatijrons (tafl. VII, fig. 4, 5). 
Arbetet afsl utas med följande ord : >> Då u n  Falbygdens kongl omeratar tade 

glaukonitkal k  v isat sig i n n eh ålla Ceratopyge och nndra t i l l  Euloma-Niobe-fau n an 

! Jörande former, torde hädanefter den motsvara n d e  kalknivån i Nerke u tan vidare 

k unna betecknas som Ceratopygekal k  >> . 

Genom h ät· re fererade arbeten hafva vi också eri n rats o m  ett par arbete n , 

son 1  ej k o m mit  med i litteraturförteckningen eller litteraturöfversigteu men dock i 

v1ss mån förtjenat att deri omn ämnas. Dessa arbeten äro : 

1 872.  PA LMGRE N,  L. Om svenska fosforitförande kong lomerat . Bih . ti l l 

Kg! .  s v .  Vet. -Ak . Han d!.  Bd l ,  N:o 6 .  

1 895. ANDERssoN, J .  G . : U e ber cambrische und silurische phosphoritföhren

de Gesteine ans Schweden . Bull. Geol. Inst . Upsala.  Vol 2,  Part 2. 
1 8\J 6 .  HEDS'I'RÖllt ,  H. : Ti ll frågan oro fosforitl agrens uppträdande och före

komst i de geologiska formationerna. Geol . För. i Sthlm Förh . Bd 1 8 .  

Rättelse. 
Sid.  37,  rad 6 nedifrån står Fantom i st .  f. Fanton. 

Lunds Univ :s  Årsskrift. N. F. Bd 2. Afd. 2. u ;  



I n n ehållsförteck n i n g .  

Förord . 

l ,i ttera t nrförteck n i ng 
J.  Kronologisk, kritisk h istorik (littera turöfversigt) 

Ccmtopygcknl k e n  (och ski ffern) 
Bihang till Wteratnröjve1·sigten 

1. Di ctyogmptusskiffern . 

2. O bolnskonglomeratet (och ·sandstenen) 
1.1.  Nyare l i tteratur rörande utliin<lska b i l tl u i ngnr an :tloga t i l l  

�kandinnviens ceratopygeregiun . 

II . Ceratopygeregionens sy stematik . 

Schema öfver ceratopygc rcgi onen Yid Fogelsäng 
å H u nneberg . 

Norge . 

på södra Öland 
All m ii n t  schema 

Hl. Ceratopygeregionens öfre afdelning vid Fogelsång 

IV. Ceratopygeregionens utbredning i Sverige . 

Y. Ceratopygeregionens fauna. Artbeskritning 

Incertoo sedis 
Himdopsis J{oepingensis n .  g. et.  n . sp . 

Spongi re  . 
Protospongia fenestrata SALTER • 

Zoophyta . 
Bryograptus Hwmebergensis MnG . 

i:litl. 
., v. 
G. 

1 4- .  
1 1.  
:J l .  
1.1 1 . 
;)(j, 

3tl. 
42. 
47 .  
4 5 .  
4 6 .  
44. 
50. 

52 . 

55. 

58. 
58. 
58, 
59. 
59, 
59. 
6 1 ,  
61,  

t aft. I, fig. 

I, 

I ' " 

I, Kjentlfi LAPW. 

1·amOS'US BRÖ G G E R  

1·etrojlexus B n ö G G E R  

. 108, not l 

Clonogmptus tenellus LlNRS. sp.  forma typica 

var. Callavei LAPW. 

var.  hians MBG . 

Clonogmptus (Staurogmptus ?) he1·es WGD mscr.  
Dicfyogmptus flabelliformis EICHW. S[J .  

norvegicus KJERULF 

Annelidre 

Conodon t .  

Bryozoa 

Spi1·opom ? s p .  
Brachiopoda 

Acrothele b{wbata n.  sp.  

ceratopyganun BRöGGER . 

1 08, 
GO, 
GO, 
6 1 ,  
6 1 ,  
59, 
60, 
62 . 
62, 
62. 
(j2, 
G2, 
67, 
67.  

) l 
taft. I,  ' 

I, )) 

I, 
l, 
I, 
I, 

taft.  I ,  > 

I,  > 

III, ' 

1 -4. 

5.  

1 5, l G.  
14.  

8.  

9, 10. 
1 1 .  
1 2 ,  1 3 .  

6 .  
7 .  

17 ,  18 .  

19.  

7 - 10. 



Acrotrefa cariuata S.Ko Jm B E RG I l l 8C r .  n. sp .  
ci1·cu lm·is n .  sp.  
Seebaclli W A LCOTT 

Lamanskya spiendens n .  g.  et  n. sp. 

Lingula ? b1·yogmptorwn n. s p . .  

COITU.IJUfa n .  Bp.  

ordavicensis n. sp.  

p1·oducta n .  sp .  

Lingulella lepis SAL'rE R ?  . 

Medstella ? diffonnis n .  s p.  

Obolella (A crotl·eta) sagittalis SALTE!t 

Obolus Apollinis EICHW. 

celatus VoLB. var. orbiculatus M i c K w. 
outusus l\1 J CK W . ?  
t1·iaugularis MicK w .  
(Bröggeria) Salte1·i RoLL ,;p.  

Orthis pan·a PAN n.  
peclinifonnis LINDSTR. 

(Plecfo1·this) Chri�tianice K.n ;nuLt•· . 

Orth i s  (Plectorth is) dannus W ALCOTT 

TuiJbergi W ALCOTT 

Orth is (Plectorthis) IVill!ani WAT.COTT 
P1·otorthis ? Hunnebergensis W ALCOTT 

Strophomena (Eosfl·oplwmena) Walcotti n .  sp.  

G astropoda 
Capulus ? (Belle1·ophon O norvegicus Bnöoa.KR 

cendopygcwum n .  s p . .  
simplex M oBERG n .  sp. 

T1·ochus alarus n .  sp. 

Hyolithus sp.  
Cepholopoda 

Orthoceras a tta vus B�tö GGER 

Crustacea 
Beyrichia nana BRÖG G E R  

uanella Mna n. s p .  

Eremo.s b1·yograpt01·um Won mscr. n .  g. et  n.  sp . . 

P1·imitia ostrogothica n. sp.  

Cemtiocaris scanicus Wan mscr.  n .  sp . . 

Acerocare costatum BnöGGER 

no1·vegiwn MOBERG et MÖLLER 

s p .  

Agnastus jossula t1�s n .  sp.  
Sidenbladhi LINRS. 

var. u1·ceolatns Sno m ser. n. Y. 
trinodus SAI,TER var. 

f:' id .  
GG ,  tntl. 
65, 
G6, 
'7 1 ,  
G3, 
G3, 
63, 
G3, 
62, 
72, 
G4, 
G5, 
65 . 
65. 
1)5 . 
6'1, 
68 . 

61:i, 

6\l, 
6\l, 
6!"!, 

HI, tig.  

I, , 

III, ' 

I, 

I, ' 
I, ' 
I, , 
J, ' 

III,  ' 

J '  ) 
liT,  ) 

J , ' 

ur ,  , { H, , 
Il I, 

II, ' 

II, , { II, • 
I I I ,  

I I ,  , { II,  , 
lii, 

[J , li.  
4. 

17.  
22. 
2 1 .  
24 . 

23. 
20. 
18-· 20. 
25, 2fi. 

1 -3. 

27-iJU. 

11. 
1,  2?, 3"1 
12· - lB.  

2. 
3. 
4.  

14,  15.  
5. 
6. 

1 6 ? 

70, 
70, 

7 1 , 

73. 

74. 
7 1 , 
73,  
74, 

III, • 22. 
HI, • 2 1 .  
III, ' 2:3. 

74. 

74. 

74. 

75 . 

75 . 
76 ,  
75, 
75, 

III, > 

III, ' 

III. » 

27, 28. 
24. 
25, 26. 

76,  III .  ' 29.  

45, not 3 .  · 

82, ta fl. IV, ' { IV, • 82, 
VII, 

7 9, IV, > 

77, I V, ' 
7 7 .  IV,  ' 

78. IV, > 

27, 28. 
32, 33.  
23 ? 

6 .  
l. 
2-4. 

5. 



Ampyx dom atus ANu.  . 

obtusus u. sp . , 

Apatocephalus sen·atus 8. & B . .  

var. dubius n .  v .  
Boeckia Mobergi Wrl\IAN . 
Cemtnpyge jo1jicttla SAns 

latelimbala n .  sp. 

C1·ossoura n. g. 

la ta n. sp.  

parvula n .  sp.  
Cyrfo metopus foveolatus A :1w. 

JWimigenus A NG. sp.  
speciosns DALM. sp.  

lJiuellocephalina dicra:ura ANG. sp. 
Dicellocephalus Bröggeri n .  sp.  
Eulonw oruatum ANl; .  
Harpides ntgos1�s S. & B .  
Hm·pina (Harpes) excavatn L I NHs. 

Holontetopus Törnquisti n .  sp. 
l-f,yste1·olemts ? leeviemula Mll G  n. s p.  

Törnquisti Mno 
Illcenus o1·iens n .  sp.  
Megalaspis in tacta BEGERBERG mscr. n . sp.  

planilirubata ANn. 
sten01·hachis ANa. 

Nileus a1'11tadillo D.tur. 
limbatus BnöonEn . 

Niobe iusignis LrNRS. . 
var. angustij1·ons SE<lE nBERG mscr. n. v .  

lmviceps DALM. 
obsoleta LrNns. 

01·ometoptts elatifrons A NG . sp. 

Pambolinella limitis BnöGGER 

1·ugosa BnöouEn 

Schmidtiellus MBG n. g. . 

Shwnanlia bottn ica 'V DfAN . 
Dicksoni MBG n. sp. 

oelandica MBG 
pusilla SAns. . 

Symphysnrus angusta tus S. & B. 

b1·eviceps ANa . . 

elongatus n. sp. 

in cipiens Bnö G G ER 

T1·im·tlwus Angelini LrNns. . 
.Förteck ning öfver i Skandinaviens ceratopygeregion anträffade fossil 

Allmän öfversigt af faunan 

Efterskri ft. 

Rättelse . .  

Sitl .  
100, taft . VJ J, ' 7 .  
100, VII, > 8 - 10. 

88, v, ' v, 1 1 .  

89, v ' 
' 10. 

82, IV , ' 23- 26. 
85, v, fig.  2---5. 
87, v, > 6. 

106. 

106, VII, ' 21 . 
106, VII, ' 20. 
1 02, VIT, > 1 1 .  
1 0 1 ,  VII, > 1 2 -- H. 

1 03, VII, ' 1 5 - 1 7 .  
HO, v, ' 1 2-- 14 .  
87, v, > 7,  8. 
R!,  l V, > 4 1 - -41.  
85, v, ' l .  

105, 
J tex tlig. l ,  2. 

. 
[ VII,  ng.  19 ? 

!lH, VII, " 6. 
84, I V, > 40. 
84, IV, ' 34 -3!1 . 
98, VII, > 2. 
96, VI ,  > 20, 21. 
fl7 ,  VII, > 1,  25? 

9 7 .  
V3, VI, > 1 - 5 .  
94. 
V4 , VI, > 6 -U. 
V5, VI, > 10- 14.  

96, { VI, > 1 7-19.  
VII, 24'1 

V5, VI, > 15, 16.  
99,  VII, > 3, 4'?, 5'1 
82. 
82. 
35, not 1 .  
81 , taft. I V, ' 13-l(i. 
8 1 ,  IV,  ' 1 7 - 22. 
79, IV, ) 7 ,  8, 9'? 
80, IV,  . 10 -12 
90, v, > 1 5-21, 22'1 
92, v, > 23. 
92, v ) > 24.  
90. 
83, IV, > 29-3 1 .  

108. 
1 1 1 .  

1 12.  

113. 



TAFLAN I. 



Fig. 

Fig. 

Fig. 
llig. 

Fig. 

Fig. 

F i g. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Förklaring till taft. l 

Der ej annat finnes särskilJt angifvet tillbör originalet Lunds Geoi.-Min. Inst. 

1-4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

9. 10. 

11. 

12. 

13. 
14 a, h. 
15, 1G. 

Teckningarne till fig. 9, 10, 12--14 äro utförtia af Assistent WEsTERGÅRD. 

Rimdopsis Roepingensis n. g. et n. sp. Glankonitskiffer. Köpings klint nära Borg

holm. -- s;�. 
Protospongia fenestrata SALTER. Zon 1. Sandhy. - 1/1. 

Dictyograptus flabdlifonnis Ewnw. sp. Zon l. Sandby F 7. 
norvegicus KJERULF. Zon 2. FogPlsång H 1. -

chemd fotografi. 

'j,. 
2/L - Något 1·etou-

Glonograptus tenellns LrNRS. sp. Zon 2. Hunneberg. - 1/1. - Kopia efter 1\loBimG 18.92. 

vm·. Callavei LAPW. Zon 2. Fogelsäng E 18. - 1/1. 
vm·. hians MoBERG. Zon 2. Hnnneberg. - 1/L - Kopia efter 

MOBERG 1892. 

Clonograptns (Sfwwograptus?) heres WEsTERGÅRD mscr. n. sp. Glaukonitskiffcr. Kö

pings klint. -- 1/1. 
Samma art. Initialparti. Glaukonitskiffer. Köpings klint. - •;,. 

Bryogmpfus Kjerulfi LAPW. Zon 2. Jerrestad. - Fig. a 1/1, fig. b 'h. 
Bryogmptns? lfunnebergemis :1\IonERG. Zon 2. Hunneberg. - Fig. 15 1/J, fig. 16 •;,. 

- Kopia efter MOBERG 1892. 

Fig. 17, 18. Conodont. Zon 3. Biluuuen vid Gefle. -- Fig. 17 22/ t, fig. 18 20/1. - Kopia efter 

Fig. 1!). 

Fig. 20. 

Fig. 21. 

Fig. 22 a, b. 

Fig. 23 a, b. 

Fig. 24. 

Fig. 25. 

Fig. 26. 

WmAN 1902: 1. 
Spi1·opora? s p. Zon 4. Mörbylångablocket. - "/•. - Originalet tillhör Sver. Geol. Ul!llers. 

Lingulella lepis SALTER? Zon 2. Fogelsång E 19. - 3/1. 
Li11gula� corrugata n. sp. Zon l. Flagabro. - 8/L 

bryograptomm n. sp. Fig. b längdprofiL Zon 2. Fogelsäng 1I 2 b. -- 3/L 
p1·oducta n. sp. Fig. b längdprofiL Zon 4. Fogelsäng H 2 b. - 9/L 
ordavicensis n. sp. Zon 4. Fogelsäng 1I 2 b. - 8/1. 

Obolella (Acrot1·eta?) sagittalis SALTER. Zon 4. Fogelsång 1I 2 b. I skiffer ofvan 
ceratopygekalken. - 4/1. 

Samma art. Zon 4. Fogelsäng H 2 b. I ceratopygekalken. - •;,. 
Fig. 27, 28. Obolus (Bröggeria) Sarted HoLL sp. Zon 1. Sandby F 7. I kalkstensbandet. Um

Fig. 29. 
Fig. 30. 

Samma art, var. 

Samma art, var. 

bonala partiet är naturlig afgjntning af skalets inre. 

Zon 4. Fogelsäng H 2 b. - 2/1. 

Zon. 4. Fogelsäng H 2 b. - 4/t. 

- •!J. 
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TAFLAN II. 



Förklaring till taft. II. 

Hela tnflan är kopierad efter en från WALCOTT erhållen fotografi. 

Angående fyndort m. m. se texten. Förstoringen framgår af å tatlan angifna mått. 

Fig. l, l a-h. 

Fig. 2, 2 a-c. 

Fig. 3. 

Fig. 4, 4 a-d. 
Fig. 5, 5 a-c. 

Fig. 6, 6 a-b. 
(Fig. 7, 7 a-u. 

Fleetorthis Christianice KJERULF sp. 
claunns WALCOTT. 

Tu llberg i W A r.coTT. 

lVimani WAT.COTT. 

P1·ot01·!his (?) Hwmebergensis WALCOTT. 

Strophomena (Eostrophomena) Wa lcotti n. sp. (= Str. elegantula WALCOT'I'). 
Stroplwmenn r atava MATTH>:II'). Kiincl blott från Aorclamu·ika. 
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TAFLAN III. 



Förklaring till tafl. III. 

Der ej annat tinnes siirskildt angifvet tillhör originalet Lunds Geol.-Min. Inst. 

Fig. 1-0. 

JTig. 4 a-c. 

Fig. 5 a-c. 

Fig. 6. 
Fig. 7 a, b. 

Fig. 8, 9. 
Fig. lO a, h. 

Fig. 11 a, b. 

Fig. 12. 

Obol1ts Apollinis EICHW. Zon 1. Konglomerat från Klittberget. - 2/I. - Fig. l skalet 
utifrån, tig. 2 kärna visande lilla skalets inre, tig. 3 kärna visande 
stora skalets inre. 

Acrotreta circulw·is n. s p. Zon 4. Fogelsäng H 2 b. - s;�. - Öfverskal: tig. a sed t 
utifrån, tig. b från öfre ändan, tig. c från yenstm sidan. 

Acrof1·eta carinata BEGERBERG mscr. n. sp. Zon 4. Fogelsäng H 2 b. - s;.. ·�� Större 
skalet: fig. a sed t utifrån, fig. b från öfre ändan, tig. c från högra sidan. 

Samma art. Mindre skalet. Zon 4. Fogelsäng H 2 b. -- 8/I. 

Acrothele barbata n. sp. VentraJskal utifrån. Zon 4. Ottenby. - Fig. a 8/t, tig. b del 
af skalet 20/1. 

Samma art. VentraJskal inifrån. Zon 4. Ottenby. - •;.. 
Samma art. DorsalskaL Fig. a skalet sedt inifrån, tig. b kärnan dertill efter 

preparering. Zon 4. Ottenby. - 4/1. 
Orthis pectiniformis LINDsTRÖM. Zon 4. Hunneberg. Block? - Fig. b del af skalet 

förstorad. - Kopia efter LrxnsTRÖM 1880. 
Orthis (Plectorthis) Christianice KJERULF. stora skalet (yttre skikten något afspjelkade). 

Zon 4. Ottenby. - s/I. 
Fig. 13. Lilla skalet. Zon 4. Ottenby. - "h. 
Fig. 14. Wimani WALCOTT'?. Zon 3. Wentlinge. 2/I. 
Fig. 15 a, b. Sanuna art. Zon 3. Fogelsäng H 2 b. - 2/1. - Fig. a skalet inifrån, 

tig. b kärnan till samma exemplar. 
Fig. 16. Strophomena (Eost1·ophomena) lValcotti n. sp. DorsalskaL Zon 4. Ottenby. - 8/1. 
Fig. 17 a-c. Lamanskya spiendens n. g. et n. sp. Zon 4. Ottenby. - "/1. - Fig. a utifrån, 

fig. b från sidan, tig. c från öfre randen. 
Fig. 1198 

a
a, 

b
b, �· Meristella di.fformis n. s p. Zon 4. Ottenby. - 2/1. - Figg. 18 och 19 dorsalskal, Fig. . 

·�· 20 a
' 

b
' tig. 20 wntralskal; fig. b skal sed t från sidan . .rlg. ' . 

Fig. 21 a-c. Capulns simplex n. sp. Zon l. Sandby. - 2/1. - Fig. (t' från sidan, fig. b från externa 
randen, fig. c från mynningen (kontur). - Obs.! Fig. 21 b är ej efter 
samma exemplar som 21 a och 21 c. - Kopia efter MoBERG 1898. 

Fig. 22 a-c. Capulus cendopygarwu n. sp. Zon 4. Fogelsäng H 2 b. - 4/I. - Fig. a från sidan, 

Fig. 20. 
Fig. 24. 
Fig. 25, 26. 
Fig. 27, 28. 
Fig. 29. 

tig. b från externsidan, fig. c från mynningen (kontur). 

Troclms atavns n. sp. Zon 3. Fogelsäng H 2 b. -· s;,. - Aftryck i bergarten. 
Eremos b1·yogmptorum WESTERG . .\RD mscr. n. g. et n. sp. Zon 2. Fogelsäng E 18 a. - •;,, 

Prim i tia ostrogothica n. s p. Zon 4 '? Gröngrå mergel från Berg i Östergötland. - • /t. 
Beyrichia nanella n. sp. Zon 3. Wentlinge. - 16,',, 

Ceratiocaris scanicus IVESTERG.�RD mscr. n. sp. Öfre delen af zon 2. Lokal 8 vid 
Neckebo, Jerrestad. -- 1/I. 
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TAFLAN IV. 



lfja 
"' 

Fig. 

Fig. 

l�' i g. 

Fig. 

Fig. 
Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

}'i g. 

}'i g. 

Fig. 

Fig. 
Fig 

Fig. 

Fig. 

Förklaring till taft. IV. 

Der ej annat finnes särskilLit rwgifvet tillhör originalet Lunds Gcoi.-Min. Inst. 

1. 

2. 

3. 
4. 
5 a, L. 
G. 
7 a, b. 

8. 

9. 

10, Il. 

12. 
13--16. 

17-19. 
20-22. 
23-24. 

2fJ, 26. 

27, 28. 

29--HJ. 
32. 
33. 

34-3!>. 

Agnoslns Sidenblrulhi LTNits. Pygiuium. Zon 4. Mosseuo å Hnnneberg. - 8/t. - Ex. 
tillhör Scer. Geol. Unders. o�h tör en!. <len bifogade elikeLten 

sannolikt 1ara LTNNARSSOXS original. 

var. nrceolatns SEGEIWEHG mscr. n. v. Pygidinm. Zon 4. Fogel

sång. - 8/I. 
Samma art och yar. Caput. Zon 4. Fogelsång. - 8ft. 
Samma art och var. Cnput. Zon 4. Ottenuy. - 8/1. 

Aglwstus trinodns SALTER var. Pygidium; fig. b sedt från sidan. Zon 4. Ottenby.- 8/•. 
fossulatns n. sp. Pygidinm. Zon 4. Fogelsång. - 4/1. 

ShniiWnlia oelandica MBG. Caput; fig. a sed t ofvanifrån, fig. b från sidan. Zon 4. 
Möruylångal>lockct. - '/I. - Kopia efter MOBERG 1900. 

Samma art. PygiLlinm. Zon 3. Wentlinge. ·- •;,. Kopia efter MoBERG JriOO. 
Samma art'? Pygidinm med vidhängande thorax led. Zon 3. · Fogc!Rtlllg 

H 2 b. - "/•. 
Siwmardia pnsilla SAns sp. Cnput (fig. 10 aftryck i bergarten). Zon 3. Ottenuy. --

6/•. - Kopia efter MOBERG 18.90. 

Samma art. Pygidinm. Zon 3. Ottenhy. - 10/t. - Kopia efter l\Iouu:na JH.'JO. 
Slmmrmlia bottnica W I MAN. Block från '!'röd je. - Fig. 13-15 10/I, fig. Hi "'h. -

Kopia efter WmAN 1902. 

Siwmardia Dicksoni Mna n. sp. Caput. Zon 3. Fogelsång Il 2 b. - 8/t. 
Samma art. Pygidinm. Zon 3. Fogelsång H 2 b. - 8/•. 

Bocclcia Mobergi \VIMAN. Fig. 23 lös kind, fig. 24 hnfvndets milltsköld. Zon 1. '1\\sj•i
Lerg, Ångermanland. - !l•· - Kopia efter \VDIAN 1.902: 2. 

Snmm a nrt. Pygidium; fig. 25 med, fig. 26 utan skal . Zon 1. T:'t�jiiberg. 
- '1•. - Knpia efter WnrAN L402: 2. 

Acerocare norvegicwn Mna. Fig. 27 hnfvndcts midtsköld, fig. 28 pygidinm. Zon il. 
Block från Biludden. -- •;.. - Kopia ef ter WnL\N 190'2: l. 

Tria1·t!t1·us Angelini L1xns. I-Jufvndets 1nidtsköld. Zon 4. Ottenby. - 2/t. 
A cc ro care (n. Pp.'l). Lös kind. Zon 4. Ottenl.Jy. - •;.. 

Pygi (lium. Zon 4. Mörhylångal.Jiocket. - 5/t. 

Hysterotenus TiJmquisti Mnn. Fig. 34 lös kind, fig. 35 hnfl"ndets midtsköld, fig. 3G hy

postom, fig. 37 pleura, fig. 38, 3!> pygidier. Zon 1. Fogel

sång F 7. - Alla tig. 2/t utom fig. 38, som är 1/t. - Kopia 

efter MoBERG 18.98. 
Fig. 40. lfysferolemcs? lrevicauda l\luu mscr. n. sp. Pygidium. Zon 1. Fogels{mg F 7. - 6/t. 
Fig. 41--44. Ettloma m·11atwn AI'W. Fig. 41 lös kind, fig. 42, 43 hufvu<lets midtsköld, tig. 41 pygi

dinm. Zon 4. Fogelså ng. - 2/1. - 42 A och 42 B hnfvt1dets längd

och tvärprofil utefter angifna linier. 
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TAFLAN V. 



Förklaring till taft. V. 

Der ej annat finnes särskildt angifvct tillhör originalet Lunds Gcol. :Min. Inst. 

Fig. 1. 

Fig. 2 n, b. 

Fig. 3. 
Fig. 4. 

Fjg. 5. 
Fig. 6. 

Fig. 7, 8. 
Fig. 9, 11. 

Fig. 10. 

Fig. 12. 
Fig. 13. 

Fig. 14. 

Fig. 15 a, b. 

Fig. l G a, b. 

Harpirles ?·ugosus SAitS & 13oEcK. Capnt. Zon 4. Fogelsäng H 2 b. - ' f , - Kontnr 
efter AKOELIN. 

Ceratopyge fmjicula SAns. Hnfvndets midtsköld; fig. b liingt!profil. Zon 4. Ottenhy. - •;,, 
S::unma art. IJufvndets midtsköld. Zon 4. Ottcnby. - 2/t. 

Samm�t art. Lös kind. Zon 4. Ottcnby. - 2/t. 

Samma art. Pygidinm. Zon 4. Ottcnby. - 2/t. 
Ceratopyge latelimbala n. sp. Hnfvndcts midtsköld; fig. b 11ingdprofil. Zon 4. Fogel

sång H 2 b. - 0/t. 
Dicellocephalus Bröggeri n. sp. Pygidinm. Zon 4. Ottcnby. -- 2/t. 

Apatocephalus sen·alus SAns & BOECK sp. Fig. 9 a hnfvudcts midtsköld, fig. 9 b längd

profil, fig. 11 pygidinm. Zon 4. Ottenby. - 2/t. 
vm·. dubius n. v. Hufvudcts midtsköld. Zon 4. Ottenby. - 2/t. 

Dicellocephalina dicrreum ANa. sp. Hnfvndets midtsköld. Zon 4. Borg!tolm. - '/t. 

Sanuna art. Pygidium. Zon 4. Mörbylångablocket. - '/t. - Originnlet till

hör Sve1·. Geol. Unders. 

Snmma art. Pygidinm. Kopin efter HoL�I (hos 13uöooER 1896, fig. 4, sid. 

12). Den restaurerade kontnren dock afvikande. 

Symphysurus angustatus SAns & BoECK. Capnt (med lösa kinder); fig. a scdt of1·nn

ifrän, fig. b framifrån. Zon 4. Fogelsäng H 2 b - 4/t. 
Samma art. Hufvudets micltsköld ; fig. b från siclan (profilteckning). Zon 4. 

Ottenby. - 2/J. 

Fig. 17. S;umnn. art. Dc lösa ki11<lerna jemte dern.s å hufvudets undersicln. belägnn 

föreningsparti, sedt underifrån. Zon 4. Ottenby. - 1/t. 

Fig. 18. Samma art. Lös kind, visande orneringen. Zon 4. Fogelsäng H 2 b. - 8/t. 
Fig. 19. Samma art. Pygiclinm med skalet i behåll. Zon 4. Fogelsäng H 2 b. - 2/t . 

.Fig. 20. Samma art. Pygidium, skallöst. Zon 4. Fogelsäng H 2 b. - 1/t. 

Fig. 21. Samma art. Py!!:idium visande duplikatnren. Zon 4. Fogelsäng H 2 b. - 1/t. 

Fig. 22. Samma art? Hypostom. Zon 3. Fogelsäng H 2 b. - 8/t. 

Fig. 23 a-d. Symphysttrus breviceps ANG. Helt, inrullad t exemplar; fig. a hufvud och främre delen 

af thorax, fig. b tvärsnitt af hufvndet genom ögonen, fig. c py· 
gidium och bakre delen af thorax (det undre, mörkare, strierade 

partiet är undersidan af hufvudets främre del), fig. d från sidan. 

Zon 4. Ottenby. - 2/t. 
Fig. 24. Symphysurus elongatns n. sp. Pygidium. Skalet är borta å en stor del af rhachis 

och högra siclan af brämet. Zon 4. Fogelsäng H 2 b. - 4/t. 
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TAFLAN VI. 



Fig. l. 
fig. 2. 

Fig. a. 

Fig . 4. 

Fig. 5. 

. Fig. 6 . 
Fig. 7. 
Fig. 8. 

Fig. 9. 
Fig. 10, 

Fig. 12. 

Förklaring till taft. VI. 

Samtliga originalen tillhöra Lunds Geologisk-Mineralogiska Institution. 

Nilcus Armadilla DAL3IAN. Hn[vndets midtsköld. Zon 4. Ottenby. -- •;,, 
Sam ma art. Pygidium med thorax (imulladt ex emplar med 8 thoraxled). 

Pygidiet, som vid rhachis saknar skal, visar i denna tydligt 4 seg· 

ment. Zon 4. Fogelsång. - '/t. 

Samma art. Pygidinm med s lml ; fig. b sedt från hilgra sidan (profilteckning) 
Zon 4. Ottenby. - s;,, 

Samma art. Helt pygidinm, sedt från undersidan (endust duplikaturen syn

lig). Zon 4. Ottenby. - •;,. 
Samma art. HypostiJm. Zon 4. Ottenby. - •;.. 

Niobe insignis LINRS. Hnfvudets midtsköld. Zon 4. Ottenby. - 3/•. 
Samma art. Hnfvndets midtsköltl. Zon 4. Otlenby. - 1/t. 
Samma art. Bakre delen af den lösa kinden jemte främre delens dnplikatur. 

Zon 4. Otteuby. - 2/t. 

Samma a1t. Pygidium . Zon 4. Otteuby . - '/1. 

11. Niobe insignis LINRS. vm·. angustij1·ons SEGERBERG n. v. Hufvndets midtskölcl. Zon 4. 
Fogelsäng H 2 b. - '/t. 

Samma art och var. Lös kind, sedel från nnder.;idan. Zon 4. Fogelsäng 

B 2 b. - 'h. 
Fig. 13. Samma art och var. Pygidinm. Zon 4. Fogelsäng H 2 b. - 2/t. 
Fig. 14. Han1111a art och \•ar. Hypostom. Zon 4. Fogelsäng H 2 b. - 1/t. 

Fig. 15, 16. Niobe obsoleta LINRS. Pygidium. Zon 4. Ottenby. -- 2/J. 
Fig. 17. Niobe lcrviceps ANG. Hnfvndets midtsköld. Zon 4. Fogelsäng H 2 b. - 1/I. 
Fig. 18. Samma art. Pygidinm. Zon 4. Ottenby. -- 1/t. 
Fig . 19. Samma art. Pygidinm. Zon 4. Ottenby. - 2/t. 
Fig. 20, 21. lifegalaspis intacta SEGERBERG mscr. n. sp. Zon 4. Fogelsång. 2,11. 
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TAFLAN VII. 



Förklaring till tafl. VII. 

Der ej annat finnes särskildt angifvet tillhöra originalen Lunds Geol.·Min. lust. 

Fig. 1. 

Fig. 2 a-c. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 
Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig . 7 u, b. 
Fig. 8. 

Fig. 9. 
Fig. 10. 

F i g. 11 a, b. 

Fig. 12. 

Fig. 13 a, b. 

Fig. 14. 
Fig. 15 a, b. 

Fig. 16. 

Fig. 17. 
Fig. 18. 

Fig. m 

Fig. 20. 

Fig. 21. 

Fig. 22. 

Fig. 23. 
Fig. 24. 

Fig. 25. 

Fig. 26. 

llfegalasJJis planilimbata ANGELIN. Pygidinm, med skalet endast å högra sidan helt i 
behåll. Zon 4. Ottcn by. - 1/t. 

lllcemts o1·iens n. sp. Hufvudets midtsköld (i sådant liige att palpebrallobcrna äro 
horisontala); tig. a ofvanifrån , fig. b från venstra s idan (konturteckning), 
tig. c framifrån. Zon 4. Ottenby. - 2/t. 

Urometopus elatifrons ANG. sp. Hufvudets midtsköld. Zon 4. Fogelsång. - 8/t. 

Samma art? Pygidium (med skal). Zon 4. Ottenby. -- 4/t. 

Samma art? Pygidium (utan skal). Zon 3. Fogelsång. - •;,, 

Holometopus Törnquisti n. sp. Pygidium. Zon 4. Ottenby. - 2/t. - Originalet till

hör Professor TöRNQUIST. 
Ampyx domafus 1\NG. Caput och pygidium. - Kopia efter ANGELIN 1854. 

obtusns n. sp. Hufvud. Zon 4? Gröngrå mergel från Berg i Östergötland. -- '/t. 
Samma art: tluhud. Zori 4? Gröngrå mergel från Berg. - 2/t. 

Sammae art. Pygidium. Zori 4? Gröngrå mergel från Berg. - 2/t . 

Cyrtometopus fovcolatus ANG. Hnfvud; fig. a ofvanifrån, fig. b från sidan. - Kopia 
efter ANGELIN 1854. 

p1·imigemts ANa. sp. Hufvudets midtsköld. Zon 3. Wentlinge. - 2/t. 

- Efter en af GUNNAR ÅGREN utförd teckning. 
Samma art. Hufvudets micttsköld; tig. a ofvanifrån, tig. b framifrån. Zon 4. 

Storeklef å Hunneberg. - 2/t. - Originalet tillhör Sver. Geol. Unders. 

Samma art. Pygidium. Zon 4. Ottenby. - 1/t . 
Cyrtometopns speciosns DALM. sp. Hufvudets midtskölcl; fig. a ofvanifrån, tig . b fram

ifrån. Zon 4. Ottenby. - 1/t. 
Samma art. Lös kind och midtsköldens främre randlist (å taflan intecknad 

ungefär i naturligt läge bred vid föregående figur). Zon 4. Ottenby. -- 1/t. 

Samma art. Pygidium. Zon 4. Ottenby. -- 1/t. 

Cyrtometopus sp. Fragment af hufvudets midtsköld. Zon 4. Fogelsång. - 8/t. 

Hm-pina (Hm'j!es) excavata LINRS.? Fragment af hnfvudets limb. Zon 4. Fogel

sång. - 8/t. 

Crossoura parvula n. g. et n. sp. Pygidium. Zon 4. Fogelsång. - 8/t. 

lata n. sp. Pygidium. Zon 4. Mörbylångablocket. - 8/t. - Exemplaret 
tillhör Sve1·. Geol. Unders. 

Ampyx sp.? Pygidium. Zon 4. Mörbylångablocket. - 8/t. - Originalet tillhör &er. 

Geol. Unders. 

Hypostom I. Antagligen tillhörigt Ace1·ocm·e (eller T1'im-tl!1'us ?) Zon 3. Fogelsång. - •;, 
II. Tillhörigt en Niobe (lreviceps O. Zon 4. Fogelsång. - 8/t. 

III. Antagligen tillhörigt en Megalaspis. Zon 4. Fogelsång. - 8/t. 
IV. Zon 4. Fogelsång. - 4/t. 
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