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Undersökningar öfver Brachiopoderna i Sverges 
kritsystem 

af 

BERNHARD LUNDGREN. 

Innan jag bötjar beskrifningen af de i svenska kritsystemet hittills 
funna braehiopoderna, torde det vara lämpligt att korteligen omnämna vigti
gare föregående arbeten rörande så väl klassifikationen af kritsystemet i Sverge 
som ock särskildt därifrån beskrifna brachiopode1'. I intetdera fallet åsyftar 
jag fullständighet, utan vill b lott redogöra för de hufvudsakligaste arbetena. 

LrNNE 1) beskrifver flere af de redan då bekanta fyndorterna och an
ställer vid beskrifningen af Balsberg några betraktelser, som synas mig så  
pass märkliga för den tiden, att jag vil l  här i kol'thet redogöl'a för dem. Han 
gör upmärksam på, att Balsbergskalken består helt och hållet af grus af 
musslor, snäckor, koraller m. m.; han jämför Balsberg med snäckbankarne 
vid Uddevalla och finner skilnaden dels däri, att fossilen vid Balsberg äro 
mycket mera söndersmulade och sedan hopkittade till en fast bärgart, dels 
däri, att fossilen äro helt and m. Han påpekar att "Testacea)) delas i )) Litto

ralia" och )) Pelagica", h vilka senare 'lefva i hafsens djup och sällan kunna 
erhållas. Hafvets djup är för det mesta steril t utan växter, och där inga väx
ter finnas, där knappast några djur. Dock finnes en växt på de största hafs
djupen ))Sa1:qazo))' som flyter på vattnet. Under Sargazo hålla sig de sällsynta
ste Tes.tacea pelagica, hvilkas skal, efter hand som djuren dö, falla till botten. 
I)e flesta Testacea i Balsberg äro pelagica, hvarför Sargazo måste vuxit här 

1) Skåuska Resa1 Stockholm 1751 s. 87. 
l 
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och det då här varit ett djupt, öppet haf. Oaktadt det nu är allmänt erkändt, 
att Balsbergskalken är en strandbildning, icke, såsom LINNE sökte visa, en 
djuphafsbildning, hafva dock hans iakttagelser och slutsatser synts mig för
tjäna att ånyo framdragas. 

W AHLENBERG 1) anför 1 8 1 8  från Skåne såsom verkliga Flötz-bildningar 
1 :o) Musselkalken i n. ö. Skåne med Belemniter, Ammoniter m. m. och skild 
från all annan kalksten genom sina A.nomiae craniolares. 2:o) de lösare, 

. kritaktiga lagren i s. v. delen, vid Svenstorps-mölla sandhaltiga, vid Limhamn 
med flinta. 1 824 anmärker W AHLENBERG 2), som då kände till NILssoNs älsta 
under tiden utkomna arbete, att Grönsand är i Sverge så nära förenad med 
K1"itformationen (Ohalk) att den ej kan därifrån skiljas; han räknar hit lagren 
vid Limhamn och säger sig ej betvifl.a att gröna sanden vid Svenstorp och 
skalkalken kring Kristianstad äfven höra hit. Bland de kritaktiga lagren 
med antingen Belemnites fusiformis eller A.mmonites frondos1�s eller Echiniter 
urskiljer han tre underafdelningar A) Skalkalken eller Oraniolarie kalken med 
Belemniter i mängd men Ammonites /1"0ndosus sparsamt vid Ifö, Balsberg, Ig-

. naberga. B) Grönsandskalk vid Köpinge och Svenstorp nära förvandt med 
föregående. C) Kritlagret på sydvestra sidan af Skåne i sammanhang med 
Saltholm och Amager. 

NILSSON3) uttalar .1823, att de i Skåne upträdande afdelningarne af Flötz
formationen kunna delas i Skiffersviten och Kalksviten, hvilken senare ock 
skulle kunna kallas Belemnitkalk. Denna senares artförändringar äro I. 
Snäckkalk, en sammangyttring åf musslor, koraller, echiniter, m. m. vid Igna
berga, Balsberg, Karlshamn. II. Sandhaltig kalksten (Grönsand) vid Svehstorp, 
Köpinge, Glämninge. III. Den fliniförande kritan vid Torp, Limhamn, Tulls
torp (renast på sistnämda ställe)'). Denna bildning har förr haft en mycket 
större utbredning. Det vigtigaste af dessa äldre klassifikation�försök är dock 
det, som framståldes af NILSSON5) 1827, emedan det är det enda, som söker 
att något närmare parallelisera de i Sverge upträdande kritbildningarne med 

1) Om Svenska Jordens bildning, Svea l:sta häftet. 
2) Om Svenska Jordens bildning, Svea l :sta häftet, andra uplagan. 
3) Utkast till en geologisk beskrifning öfver Skåne. Physiographiska Sällskapets Ars

berättelse s. 9. 
4) Detta Tullstorp, efter hvilket ANGELIN uptog benämningen Tullstorps krita är be

läget ung. 3/4 mil ö. om Malmö i Sallerup socken , Oxie härad, och ej att förväxla med 
Tullstorps kyrkby i Wemmenhögs härad, ung. midt emellan Trelleborg och Ystad. 

5 Petrificata Suecana FormationiB Cretaceae, 



Undersökningar öfver Brachiopoderna i Sverges kritsystem. 3 

utomlands förekommande och då helt naturligt med dem i Pariserbäckenet, 
som då genom BRoNGNIARTS beskrifningar voro bäst kända. NILSSON påpekar, 
att orsakerna till kritbildningarnes nuvarande sporadiska förekomst är att söka 
i den storartade denudation, för hvilken de varit utsatta. De förekomma i 2 
regioner. I. Norra (nordöstra) och II. Södra (sydvästra) skilda af Urbärg 
från Kullen till Degeberga-Maglehem. I. Bärgartema i nordöstra området äro 
hufvudsakligen kalkstenar, stundom med mer eller mindre talrikt inblandade 
sandkorn, mera sällan ren sandsten såsom vid Åhus ;  spräcklig flinta förekom
mer, hvaremot svart flinta och hvit krita saknas. Dessa lager äro de älsta 
och motsvara Glauconie craye�ise och craie tufeau (således cenoman och turon 
enligt nuvarande beteckningssätt). II. I s. v. förekomma alla bildnin:garne 
från äkta gt·iinsand till kr''ita; de älsta finnas östligast och om man går mot v. 
träffar man allt yngre och yngre lager. De östligaste lagren kring Köpinge 
å äro således de älsta och motsvara Greensand ( r;raie glauconieuse, cenoman ); 
vid Charlottenlund finnas såväl craie tu/eau som craie blanche · turon och 
senan) och västligast i trakten kring Malmö endast craie blanche (senon ) . 
NILssoN anmärker att i Sverge icke såsom i utlandet Belemnites mucronatus 
förekommer i den hvita kritan, utan här blott i de älsta bildningarne, grön
sanden vid Köpinge och de liknande i n .  ö. Skåne och med de då herrskande 
åsigterna om de petrografiska karakterernas vigt var det ganska naturligt att 
NrLssoN paralleliserade så som han gjorde. Beträffande de båda då från 
Sverge kända Belemniternas utbredning gör NILssoN den länge förbisedda an
märkningen, att B. mammillatus (Actinocamax subventricosus WAHL. sp.) före
kommer på lokaler längre aflägsna från Östersjön under det att B. mucronatus 

( Belemnitella mucronata) träffas n�rmare kusten .  U p giften att dessa bägge 
arter a ldrig förekomma tillsammans håller väl ej fullt streck, men däremot 
lider det ·intet t vifvel, att där den ena förekommer allmänt är den andra säll
synt eller saknas och tvärtom, så att hvardera af dessa arter numera kan 
anses karakterisera hvar sin underafdelning af kritsystemet i Sverge. 

HisiNGER 1 ), som i nästan alla sina uppgifter angående kritbildningarne 
hufvud�akligen stöder sig på NxLssoN, sammanfattar sina åsigter om de bild
ningar, med hvilka vi nu sysselsätta oss, på ungefär följande sätt. B. Secun

där eller Flötzbildning. 4:o Sandkalk, Greensand (Oraie chloritee) med sam
manhängande (flisiga) lager af hård kalksten och andra lager af qvartsig sand-

1) Anteckningar i Physik och Geognosi 4:de häftet s. 253.  
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sten. Köpingetrakten i Skåne. 5:o Sand hvari omväxla lager af brunkol, 

med svart bituminös skiffer och stycken af Glanzkol, med andra kalkblandade 

sandlager, näst uppå sandkalks (Grönsands) bildningen och dermed nära för

bunden. Stranden vid Kåseberga och Hammar i Skåne. 6:o? Sandsten med 

lager af kolskiffer. Helsingborgs sandstens och koltrakt. 7:o Kt·itbildningen 

(craie tu/eau och craie blanche) af lösare eller fastare kritsten, mer och mindre 

oren krita med flintbollar. Limhamn, Tullstorp, Ö. Torp, Charlottenlund 1), 
eller ock Gntskalk af söndermalde och sammankittade musselskal och kalkgrus, 

Ignaberga, Balsberg, lfotrakten, Mörby, Karlshamn. 

FoRCHHAMMER sysselsatte sig visserligen icke specielt med studiet af Sverges 

kritsystem, men med den stora öfverensstämmelse, som eger rum mellan sär

skildt Malmöområdets kritbildningar och Danmarks, äro dock hans omfattande 
undersökningar öfver kritsystemet i Danmark af stor vigt för kännedomen om 

det i Sverge2). Han redogjorde 1 84 7 i detalj for sammansättningen af den del 

af kritsystemet, som ligger ofvanpå den egentliga skri/kritan och som han 

kallade ''det nyet·e Kridt" (den yngre kritan); han påvisade med full bestämd
het Baltholmskalkens tillhörighet till denna unde.rafdelning, då den forut i all
mänhet ansetts äldre än skri/kritan. Med afseende på grönsandsbildningen på 
Bornholm anmärker han i ett äldre arbete, att det är ovisst, huruvida den 
bör räknas till den Und1·e eller Öfre grönsanden (neocom elitir cenoman) eller 
möjligen kan tillhöra Gault. Han anser vil:lserligen olikheter förefinnas mellan 
grönsanden på Bomholm och den vid Köpinge, men hänför dock dessa bägge 
bildningar, liksom ock grönsanden vid Kjöge, till Öfre grönsand (cenoman), 
ehuru han på samma gåog påpekar, att fossilen från Köpinge blott obetydligt 
öfverensstämma med den Öfre grönsandens, utan till större delen äro egen
domliga. Sedan FoRCHHAMMER sedermera visade, att grönsandsbildnin,qwrne vid 
Kjöge tillhöra den yngre kritan, anser han sannolikt, att äfven Köpingelagren 
böra räknas dit. Liksom FoRCHHAMMER säger sig böjd att antaga, att den 
skånska grönsanden motsvarar den seländska, anser han ock, att ''  Musselkon-

1) Vid denna af NrLssoN och HrsrNGER ofta anförda lokal går kritsystemet ej i dagen - ' 
och äfven efter ffiSINGERs beskrifning att döma, (Anteckningar Häfte 4 s. 173) har det 
äfven förr endast varit lösa block som här förekommit. Det synes hafva varit Balt
holmskalk och sannolikt äfven skrifkrita. 

2) Danmarks Geognostiske Forhold 1835; Det Nyere Kridt i Danmark i Forhandlingar 
ved Skand. Naturfor. Möde 1847; Leiringsforholdene og Sammensretningen af det Nyere 
Kridt, därsammastädes 1860. 
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glomeratet" (g1·uskalken) motsvarar lims tenen, ehuru gruskalken består af snäck
skalsfragmenter, limstenen af "korall" (d. v .  s. bryozo) fragmenter. Bådadera 
(grönsand och gruskalk) till höra den yngre kritan. FoRORHAMMER påpekar att 
Köpinge grön sandsbildning är utvecklad mellan Linderöds och Romeleklints
åsarne, under det att saltholmskalken afsatt sig s. v. om den senare. 

Efter att hafva besökt Danmark upställer DESOR1) etage danien ·och inbe
griper däri dels de i Danmark ofvanpå den till etage sMwnien hörande skrij

kritan liggande bildningarne (sål. FoRCHHAMMERS Nyere Kridt) dels Pariser
bäckenets Calcaire pisolithique. Han håller troligt att äfven Maestrichtbildnin
garne böra foras hit, men nämner intet om dylika bildningars förekomst i 
Sverge. D'0RBIGNY2) hänförde de svenska kritlokalerna till. et. senonien, hvari 
äfven Maestricht inbegripes och räknar af i norra Europa upträdande kritbild
ningar endast Faxekalken till et. clanien. Redan förut hade GEINITZ3) uttrykt 
såsom en förmodan att saltholmskalken motsvarade Pliinerbild?'tingen i Tyskland. 

ANGELIN4) inclelade pä sin Geologiska Öfversigtskarta öfver Skäne krit
systemets aflagringar i 4 underafdelningar näml. 1:o saltholmskalk med 
flinta, 2:o Tullstorps krita, 3:o Ignaberga kalksten, kritmärgel m. m. 4:o 
Köpinge sandsten och enligt den 1877 tryckta texten sammanför han dem till 
2 etager, en äldre i s. v. omfattaude Saltholrnskalken och Skrifkritan och en 
yngre i ö. och n. o. omfattande Köpinge sandstenen och Ignaberga kalkstenen; 

han räknar bägge dessa afdelningar till senanetagen utan att här inlåta sig 
på någon närmare parallelisering med utländska kritbildningar. I ett manu
skript från 1 86 1  har ANGELIN utförligare sysselsatt sig med denna fråga och 
uprättat en tabell, utvisande hans åsigter om förhållandet mellan kritbildnin
garne i Skåne, Limburg och Frankrike, hvilken tabelLjag med af kgl. Veten
skaps-Akademiens Sekreterare benäget meddelad tillåtelse häl' aftrycker, enär 
den fullständigare och mera detaljeradt än förut kändt varit, uttrycker ANGE

LINB åsigter om kritsystemet i Sverge. Det torde böra här anmärkas, att då 
ANGELIN upgjorde denna tabell var �j Faxekalken känd från Skåne; den be
skrefs först af JoHXSTRUP 1866; tvifvelsutan skulle ANGELIN ansett den mot
svam A, a, a i Limburg. 

1) Bulletin de la Bociete Geologique de France. 2:e ser., T. 4, s .  1 79.  

2) Prodrome de Paleontologie stratigraphique T. 2, 1 850: Cours elementaire de Paleon

tologie T .  2, 1 852. 

3J Neues Jahrbuch 1847, s .  49. 

4) Geologisk Öfversigtskarta öfver Skåne tryckt 1 859, texten offentliggjord 1877. 
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"Frankrike, COQUAND. l Limburg, STARING. l 
Karakteristiska för- Slritne. steninga.r. 

T. danien DESOR, T. a Ostrea larva, bryozoer, o . 
pisolithique d'Oa- borrmusslor, stor rike· 
B !GNY, Et. Dordonien dom pä polyper. 
COQUAND. Eebinidor, Ostrear Br)'o· Ignaberga kalksten, Köpinge sandsten, 

b*) zoilr, Cirrhopoda, Anno• kritmärgel. 

l 
a � lider, fä polyper. �o-

l sosaurus Hoffmanni, Fi-

c skar. o 
A \ d o 

Belem-
ni te !la 
mucro-

Et. Campanian Co- nata. ( Q U AND. b Gryphaea vesicularis, Saltholmskalk (Tullstorps krita.) 
Echinocorys vulgaris. 

B Belemnitella q uadrata. 

*) Finnes troligen ock vid Ciply nära Mons samt på ett pai· ställen i Frankrike." 

H:EBERT1), som 1865 och 1869 besökte en stor del svenska kritlokaler, 
har endast offentliggjort helt obetydligt af de iakttagelser han under dessa 
resor gjort och detta hufvudsakligen i form af tabeller, hvadan han ej häller 
utförligare redogjort för motiven får sin klassifikation. H:EBERT sammanfattar 
de vid Köpinge och i n. ö. Skåne förekommande kritbildningarne till en undre 
afdelning, som han paralleliserar med Craie grise de Ciply, under det att han 
betraktar Saltholmskalk, Faxekalk och Limsten såsom olika facies af en och 
samma bildning motsvarande Craie janne de Maestricht. På tabellen (mars 
1869) bar genom misstag Baltholmskalken kommit i samma kolumn som J..qna
bergakalken i stället för i den öfre tillsammans med Faxekalk och Limsten2). 
Köpinge nämnes här ej, men föres helt säkert tillsammans med Ignaberga un
der benämningen östra Skåne. Zonen med Belemnitella muct·onata angifves 
får västra Skåne ( ANGELINB Tullstorps krita). Misstaget med afseende på 
Baltholmskalkens uprepas i klassifikationen af 1875 , men rättas 1 8 783). 1880 

1) Comptes Rendus 1869 s. 943; Geological Magazine, vol. 6, s .  200, 1869; Bull. 3:e 
�er., t. 3, s. 595, 1875. 

2) I Bull. ser. 3, t. 10, 1882, �. 46 säger Hebert att, efter hans iakttagelser på Seland, 
Baltholmskalken bör läggas under ej ofvanpå Faxekalken, om det öfverhufvudtaget kan 
anses lämpligt att skilja dem; se härom ock Geol. För. Förhandl. Bd. 6, s. 255. 

3) Bull. ser. 3, t. 6, s. 324 anmärkningen. 
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# 
angifver HEaEnT såsom stöd för sin åsigt1 att lagt·en med Antinocamax subven-

flricosus (Ignr6bC11Jalcalken) öfverlagra dem med Belemnitella muo•rQnata, att 

ban iakttagit ett dylikt förhållande vid Balsberg. I själfva verket synes B. 
mua1·onata i det nedersta brottet vid foten af Balsberg nära �jöu vara allmän
nare än denna art brukar vara i af Actinocamax subvent·r'icost(,S karakteriserade 

pi ldningar. Denna senare är dock äfven därstädes den herrakande och helt 
säkert böra äfven lagren vid det undre Balsbergsbrottet räknas till zonen med 

Actinocamax subvent1-icosus. H.EnEttTS antydan, att A. subvent1·icosus skulle 

forekomma säväl under som öfver B. mtte?·onata och således ej karakterisera 

nägot särskildt lag, synes ej genom senare undeL·sökningar hekräftad. 

SonLtl''rERS1) klassifikation var af stor vigt och betydelse och gaf ett helt 

nytt upslag. Liksom flera äldre rörfattare påpekade äfveu han, att de älsta 

lagren förekomma mot n. o., nät•roast den gamla stranden, under det att man 

mot s. v. träffar allt yngre bildningar. Han ansåg derfore Ignabet·ga kalkstenen 

eller gn6Skalken ("Tr·unw�;e1·kalk") utmärkt af Actinocamax stebvent1·icosus älst 

motsvarande ung. Quadratenlc?-eide i n. Tyskland, h-varemot l.fucronatenk1·eide 

representeras af Köpinge grönsanden och sk1'ifk1·itan (ÅNGELINS Tullsto·rps krita). 

Faxekalken och SalthoZmslcallcen, i hvilken inga 'Belem1�ite1· förekomma, .räknas 

äfven af Scm,.tlTEtt säsom yngre och den senare ansl\gs af honom möjligen 

motsvara Westfalens yngsta kritbildning, C'Plattenlcalke"), i hvilka ej häller B. 

?mtc'ronata och Ananellytes ovata f'orekomma, hvarernot Faxekalken sakna1· mot

svarighet i Tyskland. SoJrLtlTER visar vidare, att NnJssoNs pästäende, att de 
bäda Belemnitarterna aldrig förekomma tillsammans, ej hället· streok1 ooh dett."t 

NILSsoNs yttrande är otvifvelaktigt oriktigt1 om det tages alldeles bokstafiigt. 

Å andra sidan kan dock ej förnekas, att hvn.rdera af dessa Belemnit-arter 

herrskar pä hvar sina lokaler, hvarest dä den andra arten antingen helt och 

bället salmas eller ätmiustone . är mycket sällsyntare, och de synas derfor · 

lämpligen kunna användas såsom ledfossil för hvardera sin underafdelning af 

kritaystemat i Sverge. Tyvärr besökte SoarJOT:mR i n. ö. Skåne blott sädnna 

lokaler (Ignaberga, Balsberg) hvarest A.. subventricosus är den herrakande 

arten och han kom därf'ol' ock helt naturljgt att förbjse, att inom hvad som 

kallats l,qnabe?:(jakalk eller G?·uslcalk (T1·t�mme1·lcalk) äfven finnas lokaler, hva:r
est B. muc1·onata herrskaL' med så godt som fullständigt forsvinnande af A 

subventricosus. Son1Jtl1'ER upfattade därf'ör G?·uslcaZ/Ge'{l- säsom en geologiskt 

t) Berioht iibe1· eine geognostisch-paliiontologisohe Roise in sti.dliohen Schweden. Neues 

Jahrbuoh 1870 s. 929. 
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enhetlig bildning, utmärkt genom Actinocamax subvmt1·icosus och Ostrea laci-

niata, och betraktade den, såsom nämdt, såsom äldre än de genom B. muc1·o

nata utmärkta lagren i s . v. Något senare visade ScHLUTER1) ock, att grön

sanden på Bornholm, som vanligen förts tillsammans med den vid Köpinge, i 
själfva verket är äldre och tillhör undre senan. 

Utom JoHNSTRUPB förutnämda vigtiga uptäkt af Faxekalk
. 

och Limsten. 

vid Annetorp2) nära Limhamn och utredning af deras ömsesidiga lagringsför- ' 
hållanden äro åtskilliga af hans arbeten öfver kritsystemet i Danmark äfven 
högst uplysande för förhållandena i Sverge. Särskildt har JoHNSTRUPS påpekat, 
att inom Skandinaviens kritsystem förekommer s. k. G1·önsand af petrografiskt 
ungefär enahanda beskaffenhet och därför ock i äldre tider ansedd tillhörande 
samma tid inom 3 olika geologiska nivåer nä m L : äldre senan (Bornholm )1 
yngre senon (Köpinge) och yngre krita (östra Seland), äfvensom han dessutom 
fästat upmärksamheten därpå, att i Skandinavien Belemnitella mucronata 

karakteriserar de yngsta senona lagren hvaremot den yngre kritan alldeles 
saknar Belemniter. 

I äldre arbeten ansåg jag3) den af ANGELIN och HEmERT företrädda åsigten 
att lagren med A. subventrico"sus äro yngre än dem med B. mur;1·onata såsom 
den sannolikaste ; sedan MoBERG och DE GEER visat, att motsatta förhållandet 
eger rum , har jag slutit mig till denna åsigt. Med anledning· af NILSSONS 
upgifter påpekade jag Kjugestrand såsom en punkt, hvarest det rätta ålders
förhållanuet mellan dessa bägge lag snarast kunde afgöras och hvarest äfven 
DE GEER nyligen iakttagit detsamma. Jag pävisade förekomsten af A. subven

tricosus i fast klyft äfven i s. Skåne näml. . ej långt från Köpinge, vid Toste
rup (enligt MoBERGs benämning, som synes mycket lämplig) liksom jag ock 
påvisade förekomsten af äldre senona bärgarter (med Scaphites binodos�ts och 
Inoceramus lin.!Jua) i lösa block i dessa trakter, vid Kåseberga. 

1) Die Scaphiten der Jnsel Bornholm. Sitzungsberichte d. nioderrhein .  Ges. f. Natur
und Heilkunde 1 87 4; die Belemniten der Insel Bornholm, Zeitsch. d. deutschen Ge o l. Ge
sellschaft 187 4. 

2) Faxekalkens Daunelse og senere undergaaede Fomndringer, Kgl. Danske Vid. Selskabs 
Skrifter 5 :e Raekke, 7 Bind. 1 864; Faxekalken ved Annetorp i Skaane. Oversigt af det 
Kg!. Danske Vid. Selskabs Forhandlinger 1866. N:o 6.  Om Grönsandet i Sjaelland. 
VidPnskabelige Meddelelser fra den Naturhistoriske Forening i Kjöbenhavn 1 876. 

3) Om Inoceramusarterna i Kritformatinonen i Sverge, Geol.  För . Förhandl., 
Baud. 3, s. 89 .  Om Belemniterna. i Sandkalken i Skåne. Öfversigt af Kgl. Vet.-Ak. För
h·mdl. 187() N:o  lO. Studier öfver fossilförande lösa block; 2. om kritblock från Gräseryd i 
Halland, Geol. För. Förhand!. Bd 6, s. 615. 
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MommG1) visrlde, att i,. n. ö. Skåne, såsom redan NrLssoN antyclt, de båda 
Belemniterna intaga olika geo1ogiska nivåer, och han åvägab ragte fi:ir första 
gången bevis för, att A. subventricosus intager en lägre nivå än B. mucr·onata, 
i motsats mot hvad ANGELIN, RitBERT och jag förut antagit. Till samma re
sultat kom äfven DE GEER2) genom undersökning af förhållandena vid Trueds
torp-Ranaskog och densamme ha r äfven nyligen visat , att så ock är förhål
landet vid Kjugestrand. I n. ö. Skåne bragtes genom dessa undersökningar 
klarhet och reda i lagringsförhållrmdena, ehuru ännu åtskil liga lokaler återstå, 
om hvillm det ej k an med säkerhet säg·as, til l  hvilketdera af dessa lag de höra , 
och c!rt ä r  ännu långt ifrån u tredt, hvillm andra fossil som förekomma till
sammans med hvardera af dessa Belemnit-arter och jämte dem kunna anses 
karakteristiska för def'sa olika lag; ej häller är det ännu kändt, på hvad sätt 
och genom hvi l ka arter öfvergången från det ena till det andra af dessa lag 
förmedlas .  Af ännu större betydelse blefvo Monmws undersökningar inom 
Ys tadsområdet , hvarest han icke blott visade, att åldersförhållandet mellan A. 

subventricolius och B. mucroncda är debwmma som i n. ö. Skåne, utan ock 
uptäckte förekomsten i fast k ly ft af 2 förut från Sverge ej kända lag, tillhö
rande något iildre kritbildn ingar, näml. lag med Actinocamax t·erus och med 
A. quadratus, såsom han senast begränsat dem . ..MonEIW har sedermera för
delat kr i t bildningarne i Sverg·e i två geografiskt skilda afdelningar, som han 
kallat bäcken, näml. Kristianstadsbäckenet eller det ostbaltiska och Malmöbäc-
kenet eller det västbaltisb. ' 

Härmed har jag i största korthet redogjort för de vigtigaste arbeten , 
genom hvilka kunskapen om Sverges k ritsystem så småning-om utvecklat sig, 
och jag· öfvet'gål' nu till en sammanträngd framställning af den geografiska 
och geologiska klassifikation däraf, som för närvarande synes mig vara den 
lämpligaste, och det är ungefär densamma, som jag förut framstätta), i det att 
jag ej funnit skäl förebragta, som föranleda mig att för närvarande frångå 
densamma .  Såsom ofta förut anmärkts, förekommer krit�ystemet inom tre skilda 
områden med egendomliga båda petrografiska och paleontologiska karakterer 
inom hvartdera af dessa områden, hvilka synas mig lämpligast kunna kallas 

1) RPseberättelse i ö. IL v. A. Förh. 1 880, N:o 12; studier öfver svenska kritfor
mationen, Geol. För. Förh. 1882, Band. 6, s. 3; Om de äldsta kritaflagringarne och Rät
Lias i s. ö. Skåne, Ö. K. V. A. Förh. 1 882 N:o 9; Cephalopoderna i Sverges kritsystem. 

I. Sverges kritsystem systematiskt framstäldt., Stockholm 1 884. 
2) Om lagerföljden inom n. ö. Skånes kritformation, Geol F. Förh. 1881. Bd 5, s. 3g5.  
8) Om kritblock från Gräseryd. 
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l:o Kristianstads 2:o Ystads 3:o Malmö-områdena. Den af MoBERG före
slagna indelningen i 2 bäcken synes m ig, liksom benämningen bäcken, mindre 
lämplig - med den kännedom vi därom för n ärvarande ega åtminstone. 
Bärgartema i Kristianstadsområdet, dit ej blott aflagringnrne i n. ö. Skåne 
och v. Blekinge utan ock de vid Ö. Kal'Up och Gropemöllan i sydligaste Hal
land synas mig böra räknas, utgöras hufvudsaldigen af s. k. Gntskalk (typ 
Ig·naberga, Vedhygget) d. v. s. en kalksten med sandstens�truktnr, för att be
gag�a FoRCHHAliiliiims uttryck, en kalksten bestående af finare och gröfre kalk
korn, härrörande från söndergrusade skal af mollusker, echinodermer m. m., 
hvaribland äfven mer eller mindre väl bevarade fosl:lil ofta rikligt förekomma. 
Stundom finnas bland kalkkornen äfven korn af färgl ös eller grönaletig kvflrts 
äfvensom större ell�r mindre rullade block af urbärgsbärgarter. stundom 
blifva kvartskornen öfvervägande, så att en nästan ren sandsten u pkommer 
(såsom vid Åhus). Jämte nu nämde varieteter finnas ock här och hvar (sär
skildt vid södra delen af Immeln) något gröfre konglomerater. Flinta finnes 
underordnadt här och hvar såsom obetydliga lager el ler bollar ; den är alltid 
hvitspräcklig, aldrig rent svart eller gråsvart och dä rig·enom lätt igenkänlig 
från flintan i Malmöområdet. Kritsystemet i Kristianstadsområdet visar sig 
genom sina petrooTafiska karakterer tydligen såsom en grundvattensbildning ' 
som hvilar på utbärg·et och vid Balsberg t. ex. ser man äfven de under 
kalken liggande gneisklipporna beväxta med kritbyozoe1·, Spondylus, Serpula o. 
d. I detta n. ö. område förekomma två la_q det med Actinocamax subventt·i

cosus och det med Belemnitella mucronata; h vilken fauna som, utom de bägge 
nu nämda arterna, karakteriserar hvardera af dessa lag är ännu icke tillfreds
Rtällande utredt. Att laget med A. subventt·icosus är äld re än det med B. 

muc1·onata är genom iakttagelser af MoBERG och DE GEER på flera ställen 
inom detta område med full säkerhet ådagalagdt. Laget med Belemnitella mu

cronata är kändt från en stor del af norra Europa; det med Actinocamax sub

ventricosus är i fast . klyft i Sverge anträffad t äfven i Y stadsområd et och 
dessutom nyligen af BEREND'l' och JEN'l'ZSCH uptäkt i Ost-Preussen anstående 
under Königsberg, äfven här underlagrande lag· med med B. mur;ronata1) 

Ystadsområdet är genom en bred tubärgsrygg skildt ifrån Kristianstads
området och möjligen har så ock varit förhållandet äfven under krittiden, 

ehuru det numera ej torde vara lätt att afgöra något bestämdt härom i betrak-

1) Neuere Tiefbohrungen in Ost- und West-Peussen. Jahrbuch d. kön. preusa. geol. 
Landesanstalt fiir 1882 s. 385. 
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tande af den storartade denudation, som kritbild_ning11rne otvifvelaktigt varit 
underknstade. Ystadsområdets gränser mot Malmöområdet äro numera ej igen
känliga, möjligen finnes en småningom t::lmende öfvergång mellan dessa områ
den, möjligen förhåller det sig så som FoHCHHAMMEit påpekat, att Ystadsområdet 
är aflagradt mellan Linderödsåsen och Romeleklintsåsen. Om dessa förhållan
den synes det mig· omöjligt att för närvarande med full  bestämdhet uttala sig. 

Den allmännaste bärgarten inom Ystadsområdet är hvad som kallats sandkalk 
eller grönsand, en lös , kalkaletig sandsten med mer eller mindre talrikt in
strödda gröna kol't1 . Konglomerat, hvars elementer utgöras af silurisk skiffer 
törekommer nnderordnadt; flinta saknas. Jäinte de 2 från Kristianstadsomrädet 
bekanta lagen med A. subve'[lt1"icosus och IJ. mucrona.ta, som äfven här åter
finnas i samma inbördes läge , har MonEtW här påvisat förekomsten af 2, i 
Svergo hittills endast här antrfiffade lag, de med Apt. quad1"atus och Act. ve1"Us, 

fattade i den begTänsning MonERG nyligen gifvit dem1) . Underlaget är obe
kant ; mäktigheten vid Köpinge stor, enär här vid borrning ännu på ett djup 
af 1 ,300 fot ingen annan bildning anträffats. 

Malmöområdet stämmer nära öfverens med kritsystemet i Danmark och 
är att anse såsom detsammas östliga fortsättning. Dess ursprungliga gränser 
mot s. o. och n. äro okända ; nu är det knappast i fast klyft bekant m ycket 
n. om Landskrona , men till detsamma hörande bärg-arter (Salthobnskalk och 
flinta) äro i lösa block funna åtskilligt n. om Helsingborg. De lösa block till
hörande kritsystemet, som äro funna i Halland och Bohuslän 2.), synas nfirmast 
öfverensstämma med Malmöområdets3) . Bärgartema i Malmöområdet äro kalk
stenar vanligen af stor renhet, men af mycket växlande struktur, krita, hårdare 
och mjukare tät kalksten, kalkstenar som äfven makroskopiskt visa sig bestå 
af lämningar och fragmenter af organismer ; dessutom förekommer flinta i be
tydlig mängd s'åsom bollar eller sammanhängande lager, svart eller gråaktig, 

aldrig hvitspräcklig. Mäktigheten synes vara ganska stor, man har däri borrat 
till 600 fot utan att genomgå skrifkritan ; ui1derlaget i-i.l' obekant. De geolo
giska underafdelniugar, som inom Malmöområdet kunna mskiljas äro : l:o Sk1"if

Mita m�pd svart flinta i bollar, utmärkt genom förekomstEin af B. muc1·onata 

1) Cephalopoder s. 44. 
2) Ljungman : Geol. Iakttagelser i Bohuslän. 
3) Om beskaffenheten af den flinta, som upgifves vara anträffad vid en sjösänkning i 

W. Hargs socken i Östergötland, kan jag ej lämna någon uplysning, huru vigtigt det ock 
skulle vara att känna något närmat·e därom, !le C, W. PAPKV!-l> N01·disk Tidskrift 
1869 s. 290, 
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och således samma nivå, som, ehuru olika petrografiskt utvecklad, förekommer 
äfven inom Sverges båda öfriga kritområden och därstädes utgör den yngsta 
kritbildningen. I Malmöområdet öfverlagras denna zon däremot af ännu 
yngre bildningar, som ej hafva någon motsvarighet annorstädes i SYerge, men 
väl äro riktigt utvecklade i Danmark, hvarför de ock sam manfattats under be
nämningen etage danien, äfvensom de kallats rlen yng1·c k1·itan. Om man 
bortser från den föga utvecklade och konstanta fiskleran, kan man häri ur
skilja 3 olika varieteter, som förete så pass stor petrografisk och i viss mån 
äfven paleontologisk olikhet, att · �e förtjäna särskiljas, ehuru de enligt min 
mening blott äro att betmkta såsom ol ika faciesutvecklingar til lhörande samma 
tid näml.  l :o  Faxekalken eller korallkalken - den på stäl let  växande korall
banken 1 ) ; 2:o Limstenen e1ler bryozokalken, från korallbanken lösslitna och 
oftast söndersmulade partier af bryozoer, koraller m. fl. fossil, som af våg·orna 
sorterats och aflngrats på korallba nken el ler på kortare eller längre nfstånd 
därifrån .  Bägge dessa äro upfylda af, ja bestå af organiska lämningar. Faxe

kalken saknar flinta, hvaremot sådan om ock mera sällan förrkommer i lim
stenen , 3 :o Saltholtn skalken en lösare eller fastare tät kalksten med flintlager, 
som uppenbarligen har aftagra ts under något andra förhållande än Faxeka1kcn 

och limstenen. Alla dessa varieter af den yngre kTitan utmärkas, såsom af 
JonNB'l'ImP, ScnLtJTER och MoBERG blifvit betm1adt, genom · salmaden af Belcmwi
tellct mucronata och alla andra Belemn,ite1 · � ). De två arter, som visserligen 
stå nära de två i senan förekommande Ananellytes ovrtfa och Terebmtula rxw
nea, men dock tydligen äro från dem slcilda, nämligen Anam·hytes sulca.fa. och 
Tm"ebratula lens, äro gemensamma för den yng1·e kritans alla varieteter. Faxe

kalkens fauna är annars särskildt utmri rkt genom sina k1-abbo1· (D1 ·omia m. fl.) 

gas'Pröpodm· och ko1:alle1·, lindenens genom sina ta lrika ln·yozoe1·, Saltlwlms
kalkens (ätminsloue vid Limhomn) ge1 10m sina fiskm·, k1··t{(to1· (GlyJ.?hea ) och 
den s. k. Ophiomo?·pha jämte de båda för hela den yngre hitau förut 11ämda 

1) Såsom LtiTKEN anmärkt mot svarar korallkalken vid Faxellaeke ej fullt et1 kol'allref, 

ehuru den ofta så kallats, utan han har därför i stället föreslagit beniimuingen korallhank ; 

hvad LtiTKEN sagt om Faxe gäller äfven om Annetorp, se Tidskrift for populaer Fremstilling 
af Naturvidenskaberne 1881 .  4.de Haefte s. 2 5 1  anmärkningen. 

2) Flera författare anföra efter LYELL B. rnuc?·onata från Faxe. Såsom JOHNS'l'RUP 

visat är den dock helt säkert icke funnen i Faxekalken utan i de öfver densamma liggande 
lösa jordlagren, sål . på sekundärt lagerställe och tillhör bestämdt icke Faxekalicens fauna 
se om G rönsandet . i Sjaelland s. 2 1 .  Vid enskahelige 1\'feddelelser fra df'll Naturhistori�ke 
l',orening i Kjöbenhavn 1876,  
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ledfossilen. Nedanstående tabe1l lämnar en öfversigt öfver kritsystemets i 
Sverge - indelning geografiskt och stratigrafiskt. 

l Malmöområde t. l Y stadsom rådet. l Kristio.nstadso urådot. l 
Yngre krita Faxekalk, Limsten, Balt- . l uian Bel�m- holnukt•lk, vid J,imhamn, 

l niter tumotor[l, Östra Torp. 

Lag mul Be- 8/cr�fk•·ita vid Quarnl!y, Köpinge sanilsten eller Sand- G•·uskallc vid Hnnaskog, 
lemnitellr< mu- So.llerup, Tul!storp, UJ- kalk vid Köpinge (G1·ön- Kjugestrand Mörby, Sisse-

cronata ricelund, Jordberga. sand). bäck, Gillaruna2). 

Lag med Ac-
G!'lls�•lill.:. Ignl\borga, Oretorp, 

Sandkalk och konglomerat, Mnltesholm, Y. Olinge, Bals berg, 
tinocamax Mci- 1'osterup1 ). Oppmannn, Ifö, Karlshamn, Gro-venb·icosus. pemöllan. 

Lag med Ar,/., 
quad1·atus. IEriksdal, Kullem�lla (öfre lagren). , 

Lag med Act. \ 
vm·us. l Kullemölla (undre lagren). l 
Att af dessa lag det med Belemnitella muc1·onata motsvarar samrna lag 

1 öfriga Europa och således tillhör den yngsta typiska senon (cmie de Meu
don) torde · vara otvifvelaktigt och är ock af alla  erl<ändt, äfven om dess fau na 
1 n. ö. Skåne har en egendomlig prägel. Det i Sverge niirmast äldre utmär
kes genom Actinocamax subvenf1·icosus, hvilken form ej är i fast klyft träffad 
annorstädes utom i Ost-Preussen ; den är ej funnen i Malmö-området ; antag
ligen motsvarar detta lag, såsom ScHLUTER först påpeht, ti l l  en viss grad 
åtminstone Tysklands Quadraten K1·eide. A f  lagen med A. quadratus och A. 

verus, h vilkas fauna än n u är ganska oful lständigt känd, torde kanske det 
förra böra räknas till undre senan ; det senare hör väl ock till samma afd elning 
eller representerar möjligtvis till o<:!h med Ernsclzermärgeln i v..r estfalen . De 
lager, som ligga ofvanpå skri/k1-itan med B. nwc1·onata och utgöra den yngre 
kritan (det Nyere Kr1dt, etage danien) , anses allmänt motsvara craie tujeau 
de Ma.estricht (llfaestTichtien), en identificering, som dock ej synes mig vara 
på fullt tillfredsställande sätt ådagalagd. Frånvaron af Belemniter är ett af 
de mest utmärkande dragen för Skandinavi ens  yng1·e krita, hvaremot Belemni-

1)  Jag upför Tosterup här såsom tillhörande laget med Act. subventJ;icosus, ehuru 
denna lokal möjligen rättare skulle kunna betraktas såsom en öfve1'gäng mellan detta .t.ag 
och det med B. mucronat.a, se M()berg sid. 33. 

2) Se Moberg : Cepbalo:pderna sid1 20, 
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tella mucronata finnes både vid Ciply och Maestrieht äfven i de yngsta lagren. 
Inom såväl Faxekallcen som JJ1aesh·ichtifn äro korallerna ganska rikt repre
senterade, men att döma efter de af J onNSTRUP och UBAGHS meddelade l istorna 
äro ej blott arterna utan äfven slägtena fullkom l igt olika, med undantag af 
Moltkea Isis, som dock ej är i nskränkt endast till dessa bildningar, u l an äfven 

förekommer t. ex. i lag med A ct. suu-ventn'cosus vid Balsberg och Karlshamn; 
ej häller �rustaceerna och echinide1·1za för'ete någon synnerligt s tor öfverens

stämmelse. Då bägge bildningarne till höra de yngsta kritbildningarne hafva 
de naturl igtvis åtskilliga arter gemensamma, : men det syues mig 'ingalunda 
genom paleontologiska grunder bevisadt, a tt den allmänt antagna pamllelismen 
mellan Faxekalken och .MaestricMien är funt säker. Lika l i te t synes mig iden
titeten mellan Faxelcalken och Calcai1·e a Baculites i Coten tin och CalcaiJ ·e 

pisolithique bevisad, ja den senare föres ju nu ånyo af åtskilliga författare till 

tertiärsystemet t ). ScnLti'l'ER har ansett sannolikt att Salthol·mskalken motsvarar 
Westfalens yngsta kalkstenar (Plattenlcalke) med fiskar och viixter och i hvilka 
ej häller Belemnite1· förekomma. 

Oaktadt brachiopoderna väl lmapt kunna väntas vara just så "goda led
fossil" för de olika afdel ningarne , torde dock några geologiska resultat af deras 
utbredning inom Sverges kritsys tem , för så, vidt den nu är känd, lcunna 
dragas oeh de torde kunna lämpligast meddelas här. För att hunna se i hvad 
mån brachiopoderna äro inom SYerge bundna till vissa stratigra.fislca nivåer, 
blir det nödvändigt att i den följande framställningen blott fästa vigt vid 
deras förekomst på sådana lokaler, som kunnat med någorlunda säkerhet till 
t>in stratigrafiska plats bestämmas och hvarest kritsystemet förekommer i fast 
klyft, äfvensom vid säkert bestämda arter. I slcrifkJ·itan finnes blott en art, 

som ej förut är bekant näml. Lingula C1"etacea, hvaremot de öfriga äfven 
finnas i västra Europas skrifkrita och därmed analoga bildningar ; 'lheuratula 

carnea förekommer äfven vid Köpinge (B. mucronata) och formerna af TeJ"e

bratu
.
lina striata återfinnas i nästan alla afdelningar af vårt kritsystem. De 

för skri/kritan karakteristiska formerna Rhynchonella 1·etmcta, Te?"ebnttula 

obesa, Terebratulina gmcilis, Ma,qas pwnilus, äro i Sverge ej funna utom i 
Malmöområdet. Jämte några former , som ock förekomma annorstädes, såsom 
Crania Ignabergensis och · Terebmtulina st?'iata, hyser den yngre leritem åtski l

liga egendomliga former såsom C1·ania tmnsvem, Or. tuberculata, Rhynchonella 

1) Se t. ex. Ch. Mayer-Eymar i Bull. 3:e ser. t. 1 0, s. 642, och C!assification des 
terrains tertiaires 1 884, 
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flustr-acea, Terebratula fallax, T. Mober.r;i, T. lens, af hvilka särskild t den 

sistnämda fl\ r anses såsom karakteristisk och förekom mer i alla dess varieteter. 
Inom de undersenona bild ningarne i Y stadsområdet är hittills lmapt funnen 

någon annan Bracbioporl än Tereb1·atulina s trietta (forma striatula) ; laget med 

A�tinocamax subventricosus vid Tosterup har blott två arter närnl. R hyncho

nella plicatil?:s och Te1·ebratula cut·virost·ris ; bägg·e äro in skrän k ta till Y stads

området, hvarest .de äfven äro funna vid Köpinge i lag med Belemnitella mu

cronata. Detta lag 
'
är rikare pi't arter, af hvilka R hynchonella limbata och 

Terebrctt1elina ri.c;ida endast äro funna här ; Terebmtula carnea är gemensam 

med Malmöområdet; de hät· mycket sällsynta Cmnia J..qnabergensis och Rhyn

chonella Hagenowi (den enda art af detta slägte som finnes både i s. och n. o.) 
återfinnas allmännare i Kristianstadsområdet. Anmärkningsvärdt är att formen 
De(t·ancei af Terebratulina striata likalitet är funnen i Y stads- som i Malmö-

området. Två 

vid Köpinge. 
Y stadsområdet, 

egendomligaste 

Thecidie1·, trol. samma arter som vid Sissebäck äro ock funna 

Om det enda exemplar af MalJas costatus, som föreligger från 

är funnet vid rrosterup eller Köpinge kan ej afgöras. Den 

brachiopodfaunan finnes utan fråga i Kristianstadsområdet och 

särskildt i laget med Actinocamax subventt·icosus. Följande arter äro nämligen 

funna endast inom detta : Cn_:nia antiqua, 9t�. comosa, Qr. parisiensis) 

Or. _,Stobaei, Ct� Bt·omelli, C. Retzii, Ct·. pymmidata, R hynchonella spectabilis, -- -- .--·-·' --- . 
Rh. WahlenbeT/}i, Rh. An,gelini, Thecidium Schluteri, Terebratula Malmi, 

Waldheimia suecia, Terebratella scanica, Magas Nilssot�i, M. pentagonalis, och 
M. Schloenbachi ; Mag as D alma ni, Thecidittm vermi culare, Th. digitatum äro 
de enda arterna,  som hitti l ls blott äro funna i lag med B. muc'ronata. De 
öfriga arterna äro gemensam ma för bägge, ehuru somliga synas upträda talri
kare i det ella än det andra. Så synes Cmnia spinulosa, Rhynchonella ala, 

Terebmtula mino1· förekomma något allmännare med B. mucronata ; C-r._ania 

craniolwris, O·.. I.c;nalm·gensis, Ct·. quadmn.c;ulat·is, Rhynchonella Hagenowi, 

Terelwatula p1:aelustris, Magas sp.
athulatus och M. costatus finnas talrika:re 

med Act. subventricosus, ja Cr. quadmngularis , Te1·ebratula praelus tris och de 

båda M«gas-artema synas förekomma enda.st jämförelsevis sällsynt med B. 

muc1·onata och kunna kanske nästan räknas såsom för AQt. subventricosus-laget 

karakteristiska former. Terebratula lon/}i1·ostris, T. Ciplyensis och T. rhom

boidalis synas förekomma ungefär lika talrikt i det ena laget som det andra. 
Följande tabell gifver en öfversigt öfver brachiopodernas utbredning i Sverges 
kritsystem. 
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Lingula cretf!,cea n. f. 
Crania spinulosa Nilss. 

, 

, 

, 

, 

, 

" 
, 

" 

, 

, 

transversa n. f. 
eraniobris L. 
tuberculata Nilss. 
antiqua Defr. 
comosa Bosq. 
Jgnabergen�is Retz. 

" var. paucicostata Bosq. 
parisiensis De fr. 
Stobaei n . .  f. 
Bromelli n. f. 

" quadrangularis n. f . . - . o 
" Retzii n. f. . • 

Rhynchonella spectabilis v. Hag. 

" 

, 

" 

" 

" 

" 

" 

Hagenowi n. f. 

retract.a Roem. 
plicatilis Sow. 
limbatn. v. Schloth . .  
flustracea v. Schloth 
ab Marklin 
triangularis Wahl. 
W ahlenbergi n. f. 
Angelini n. f. 

Thecidium vermiculare Y. Schl. 
" digitatum Sow. 
, Schliiteri n. f. 

Terebratulina striata W ah l. 
" f. chrysallis 
" 

" 

" 

, 

f. striatlfla 
f. Defrancei 
graciliR V·. Schloth . . 

rigida Sow. • 
Terbratula longirostris Wahl. 

" praelustris v. Hag. 

+ 

Bernhard Lundgren. 
-

K1 istionst•d•omr6dot. 

Act.  subventricosus. j Bel. mucronata. 
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Malmöområdet l Yst�dsom- 1 Kristinnstad.rsområdet. 

radet. t b · l Ac . su ventncosus. Bel. mucronata. 

Terebratula curvirostris Nils s. 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

,# obesa Sow. 
fallax Sow. 
carnea Sow. 
lens Nilss . •  
Malm i v. Hag. 
ciplyensis v. Hanst. 
rhomboidalis Nilss . •  
mmor Nilss. 
Mobergi n. f. 

+ 
+ + +  

+ +  
+ + +  

+ +  

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 
+ 

+ + 
+ +  

+ 
+ +  
+ + 

W aldheimia suecica n. f. 
Trigonaserna pulchellum Nils. . + 
Terebratella scamca ·n. f. ? 

+ + 

? ? + 
Mag as pumilus Sow. + +  

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Nilssoni n. f. 
pentagonalis n. f. 
Schloenbachi n f. 
Dalmani n. f. 
spatbulatus Wahl. 
costatus W ah�. 

. 
+ 

? ? + 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ +  
+ +  

+ 
+ 

+ 
+ +  

+ 
+ 

+ 

+ 

MAGNus VON BROMELL synes hafva varit den förste, som omtalar krit

brachiopoder från Sverge. Han beskrifver 1) under namnen Umbilici marini an 

b lattae bysantinae vel alius testacei univalvis fossilis nova et ignota spe

cies och ejusdern ,qeneris ac indolis alia minora specimina föremål från Ifö och 

Ignaberga, som uppenbarligen äro hvad som nu kallas Crania craniolaris L. 
och Or. Ignabergensis RETz., två former, som ofta varit föremål för undersök

ningar af 1 700-talets lärde. S'I'OBAEUS2 )  erkände deras natur af molluskskal, 

beskref och · afbildade dem under namnen Nwnmulus Brattensburrgensis och 

1) Lithographiae Suecanae Continuatio, Caput secundun; Acta Literaria Sueciae 1729 
s. 560. 

�) Act. Literaria Sueciae 1731  s. 19. Dissedatio epistolaris de Nummulo Brattens
burgensi, 1732. T. l, f. 1 --4; amtrykt i Opuscula 1752. 

+ 

:;: 
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N. minor ; under h vilken benämning LINNE1) flerestädes omtalar den förre af 

dem, tilldess han i 1 2:e uplagan af Systema N a tura� för densamma använde 

den binominala beteckningen Anom ites cmniolaris2). RETzrus3)  upstälde slägtet 
Crania och beskref 2 fossila arter däraf från Sverge, Crania bmttensburgensis 

(=Or. craniolaris L.) och Or. Ignabergensis, af hvilka han identifierade den 

förra med den nu vid Philippinerna lefvande arten. Länge kände man ej 
flera kritbrachiopoder från Sverge än dessa två Crania-arter, till dess WAH
LENBERG4) 1 821  beskref 8 arter, af hvilka han afbildar 4 ;  han hänförde alla 

till Anomites och 5 (eller kanske rättare 6) af dessa arter beskrefvos nu för 
första gången mer eller mindre utförligt5) .  1 8266) beskref och afbildade NrLSSON 

arterna af slägtet Crania och 1 82 7 7) beskref han 20 brachiopoder, 4 Crania 

1 6  Terebratula från kritsystemet. Han afbildade 1 6  arter och beskref såsom 

nya 7-8, under det att han identifierade 7 svenska arter med sådana från 

Pariserbäckenet. Följande år beskref DALMAN8) samma 1 6  Terebratula-arter 

som NrLssoN och upstälde för två bland dem slägtet Rhynchora. HrsrNGER9) 
reproducerade NrLSSONS beskrifningar och till större delen äfven hans afbild

ningar. 1 863 upräknar GossELliiAN1 0) de i Blekinge funna arterna och 1 865 
och 1 86 7  beskref jag1 1) några från Baltholms och Faxekalken. Kritbrachiopo
der härstammande från Skandinavien hafva äfven beskrifvits af åtskilliga ut

ländska forskare såsom v. ScHLOTHEil\11 2), v. BucH1 3), BRoNN1 4). VoN HAGENow, 

1) Skånska Resa s. 394. 
2) Systema Naturae, Tom. 3, 1768, s. 164:. Namnet Anamia craniolat·is förekommer 

redan i Fauna Suecica s. 520 N:o 2150, andra uplagan 1761 .  
3) Schriften der Berlinisahen Gesellschaft naturforschender Freunde, zweiter Band, 1781, 

s. 72, t, l, fig. 2--7. 
4) Petrificata Telluris Suecanae, Act. Nova Reg. Scientt. Soc. Upsaliensis t.  8, s. 60. 
5) Visserligen anför WARLENBERG Anomites Terebratula L. från Ignaberga, men LINNE 

själf säger (Fauna Suecica, 2:dra upl. 1761 s. 521 n:o 2 1 1 5) om Anamia Terebratula 
"habitat in Oceano Norwegico", så att LINNE med denna benämning knappast kunnat åsyfta 
en form från Sverges kritsystem. 

6) Kgl. Vet. Akad. Handlingar för 1825, Stocholm 1826. 
7) Petrificata Suecana Formationia Cretaceae, Lundae 1827 . 
8) Kgl. Vet. Akad. Handlingar för 1 827, Stockholm 1828. 
9) Lethaea suecica, Holmiae 1827, 
1 0) Zoologiska och Geologiska Iakttagelser inom Blekinge, Carlskrona 1863. 
1 1) Bidrag till kännedomen om Baltholmskalkens geologiska förhållande, Malmö 1 865. 

Paleout. Iakttagelser öfver Faxekalken på Limhamn, Lund 1867, Lunds Universitets Årsskrift . 
1 2 )  Die Petrefaktenkunde , Gotha 1820. 
1 3) Uber Terebrateln. Abhandlungen der Akad. d. Wiss. zu Berlin 1 833. 
1 4) Lethaea Geognostica. 
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som hade gjort betydliga samlingar af  kritfossil från Sverge, har till åtskilliga 
museer och vetenskapsmän utdelat arter, som ban ansåg nya och namngaf 
utan att beskrifva dem. Jag · har uptagit v. HAGENows namn, när jag varit 
säker om att jag haft för mig samma art, som han åsyftat. I sin ofta nämda 
reseberättelse behandlar ScHLtiTER äfven flere brachiopoder ; och af författare, 
som särskildt sysselsatt sig med brachiopoderna, hafva arter från Sverge ofta 
blifvit mer eller mindre utförligt behandlade, särskildt af DAvmsoN, BosQUET 

och , ScHLOENBACH. 

H vad beträffar upfattningen af begreppet art i denna upsats, så har jag i 
betraidande af det materiai, som stått mig till buds, fattat detsamma inom 
trängre gränser än t. ex. DAvmsoN. Brachiopoderna variera ju så pass 
mycket att mellanformer mellan två närstående s. k. arter väl sällan helt och 
hållet saknas. Såsom skilda arter har jag upfört sådana former, som i sina 
typiska exemplar tydligt och väl skilja sig från hvarandra, äfven om ett eller 
annat sällsyntare exemplar skulle finnas, som bildar en mellanform. Jag har 
ansett mig härtill hafva ändå mera skäl, om dylika arter eller former före
komma på olika lokaler och i olika lager. J ag har ej ansett mig berättigad 
att under ett namn sammanslå former, som efter från Sverge föreliggande ma
terial synas skilda, därför att i icke svenska kritbildningar dylika mellanformer 
förekomma, utan har jag i denna undersökning, som blott afser specielt svenska 
förhållanden, ansett lämpligast att hålla dem skilda, naturligtvis utan att här
med vilja förneka, att framtida undersökningar och rikare material kunna och 
sannolikt skola bringa i dagen dylika mellanformer äfven från Sverge, då )la
turligtvis hvardera af formernas berättigande att betraktas såsom skild art 
torde uphäfvas. Då de svenska kritbildningarne ju i det stora hela tillhöra 
nästa? samma tidsålder, har jag knappast haft tillfälle att hos här förekom
mande brachiopoder urskilja några muta�ioner ; ett exempel härpå torde dock 
möjligen föreligga i Terebratula lens och dess förhållande till T. carnea. Oak
tadt jag haft till min disposition ett tämligen betydligt material, utgörande väl 
det vigtigaste af i nordiska samlingar förvarade brachiopoder, har det dock 
ingalunda varit mig möjligt att på ett tillfredsställande sätt utreda alla här 
beskrifna formers förhållanden, ja ej ens med säkerhet allas generiska ställning. 
De bärgarter i hvilka flera finnas, lämpa sig ej väl för bevarandet af de 
finare delarue af brachialapparaten. Säkerligen skola ock framtida undersök
ningar bringa i dagen flera nya former, särskildt bland de mindre, och före
liggande arbete gör ej anspråk på att betraktas annat än som en prodrom, 
genom hvilken upmärksamheten mera riktas på våra kritbrachiopoder. 
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Förutom de kritbrachiopoder, som finnas i Lunds Museum, och hvaribland 
äfven så godt som hela det material som NILssoN haft, har jag äfven genom 

de respektive föreståndames välvilliga tillmötesgående varit i tillfälle att under

söka kritbrachiopoderna från Sverge i Riksmusei Paleontologiska Afdelning och 
Sverges Geologiska Undersölming i Stockholm, Marklinska Museet i Upsala, · 

skolmuseerna i Y stad och Malmö samt Köpenhamns Universitets Mineralogiska 
Museum, hvarför jag ber att till professorerna G. LINDSTRÖM och O. ToRELL i 

Stockholm, W. LILLJEBORG och T. TuLLBERG i Upsala, rektor BRUZELIUS i 
Ystad, lektor EuRENIUS i Malmö och professor JOI-INSTIWP i Köpenhamn få 

frambära min förbindliga tacksamhet. De kritbrachiopoder, som tillhört fram

lidne professor A .  W. MALll-I i Göteborg, hafva godhetsfullt stälts till mitt för

fogande af D:r  A. H. MAL!II, liksom äfven en samling hufvudsakligen härrö

rande från Karlshamn af grufingeniören TH. vVrr'l' i Falun. D:r MoBERG och 

friherre DE GEER hafva äfven benäget meddelat mig de brachiopoder, som de 

vid sina undersökningar af kritsystemet under senare tider funnit, hvarför 

jag härmed hembär dem min tack. Af utländskt jämförelsematerial har jag 
haft tillgång på ganska godt dylikt, dels genom Lunds Musei samlingar, delvis 

samlade af mig, dels genom Riksmusei för hvars begagnande jag står i sär
skild förbindelse till professor G. LINDSTRÖM. 
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I efterföljande beskrifning af i Sverges hitsystem funna hrachiopoder har 

jag med afseende på klassifikationen så godt som helt och hållet följt Zn·rELS 
framställning (Handbuch der PaWontologie Bd I) och då jag härmed endast 

afsett att lemna bidrag till monografi öfver kritbrachiopoderna i Sverge, har 

jag af synonymer uptagit endast de vigtigare och sådana, som mera direkt 
hafva afseende på svenska former, och ej meddelat fullständiga synonymlistor. 

I. LINGULA BRUGUIERE. 

l .  Lingula cretacea n. sp. 

Taf. 1,  fig. 1 

Skal mycket tunt, nästai1 plant, glatt och glänsande, försedt med mer 

eller mindre skarpt framträdande till växtstrimmor ;  formen oval, största bredden 
belägen ungefär vid midten eller kanske något litet bakom densamma. Bakre 
delen af nästan samma form som elen främre, bägge rundade, den förre dock 

stundom något spetsigare. 

Längd 4 mm., bredd 2,5 mm. 

Denna lilla art skiljer sig från alla andra, med hvilka jag varit i tillfälle 
att jämföra densamma. L. truncata Sow. (DAvmsoN : Monograph of the Bri� 
tish Cretaceous Brachiopoda (Palaeontographical Society). London 1852 ,  s. 6 1  

t .  l ,  f. 27 ,  28, 3 1  = L. Rautiniana D '0RBIGNY :  Paleontologie FranQaise, Terrains 
cretaces, vol. 4, s. 10,  t. 490 enl. DAvmssoN) är ·mycket större med spetsigare 

umbonalparti och den främre delen mera tvärt afhuggen. QuENSTEDT (Petre� 
faotenkunde Deutschlands, band 2, Brachiopoden s. 656) anser ofvannämda L. 

Rauliniana skild från L. truncata genom spetsigare bakre del och mindre 
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storlek ; den anses äfven af FRITSCH såsom en egen art (= L. Meyeri DuNKER). 

Enligt hans beskrifning och afbildning (Studien im Gebiete der börnischen 
Kreideformation; Die W eissenberger und Malnitzer Schichten i Archiv f. d. na

turwissenschaftliche Durchforschung Böhmens, band 4, n:o 1 ,  s. 1 43 ,  fig. 144) 
utmärker sig L. Rauliniana därigenom att urnbones ej äro belägna i midten, 

hvarigenom formen blir osymmetrisk. Den svenska formen är symmetrisk och 
dessutom något spetsigare vid umbo än L. Raulinidna. L. subovalis DAviD 

soN (a. st. ,  s .  7 ,  t. 1 ,  fig. 2 9 ,  30) är proportionsvis br('.dare och mindre till
spetsad såväl vid bakre som vid främre delen ; den är dessutom något större 
än L. cretacea. L. tenuis från London Ola y (DA VIDSON : a. st.

_ 
Supplement, 

s. 1 2 ,  t. 2 ,  f. 6--8) är något b redare med bakre delen något spetsigare och 

främre delen mera tvärt afhuggen. L. planulata Aun-I (Haidingers Abhand
lungen, bd 3, s. 25Ci ,  t. 1 3 , f. 4 ;  E. FAVRE : Description rles Mollusques fossiles 

Je la Craie des environs de Lemberg s. 1 64) är bredare baktill och afsmalnar 

framåt; den är dessutom ännu mindre än L. cretacea. L. Kraussei DAMES 

(Zeitschrift d. deutschen geol. Gesellschaft, bd 26 ,  s. 7 6 7 ,  t. 2 1 ,  f. 5) är be
tydligt större och i form sli afvikande, att någon närmare jämförelse ej kan 

komma i fråga. L. nitida MEEK från Fox Hill group i N. Amerika (Report 

of the Cretaceous and Tertiary fossils of the Upper Missouri Country i U. S.  
Geol. Surv e y of the Territories, bd 9 ,  s. 9, t. 28, f. 1 8) är mera långsträ k t 
och har efter figuren att döma starkare tillväxtstrimmor, hvilket dock enligt 

. beskrifningen ej är karakteristiskt. -Af L. ? Visetana (anförd hos STARING, 
MouRLoN, DEwALQUE och UnAGHs) har ingen beskrifnirig eller figur varit mig 

tillgänglig. 

L. cretacea synes sålunda vara skild från öfriga till kritsystemet hörande 
arter, med hvilka jag varit i tillfälle att jämföra densamma. Den är hittills 

funnen endast i skri/krita vid Ulricelund (J. JöNssoN) tillsammans med Sca 

phites eonstriotus m. m. ,  tillhörande lag med B. mur:ronata (se Geol. För. 

Förh. Bd 5, s. 630. 

II. CRANIA RETZIUS . 

Detta slägte är rikt representeradt i Sverges kritsystem och det såväl 

genom former af själfva hufvudslägtet som af underslägtet Ancistrocrania. 
Äldre författare använde stundom därför benämningen Oraniolariekalken (efter 
Or. craniolaris) för kritbildningårne i n. ö. Skårie. Hvad beträffar betecknin-

' . .  
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gen af muskelintrycken har jag följt den af BosQUET och ScHLOENBACH begag
nade nomenklaturen. BoucHARD-CHANTEREAux har anmärkt (Annales des Sci� 
ences N at., bd 12 ,  s. 84, 1849), att . hos Grania finnas två · slags muskler 
näml. dels sådana, som ej afsätta kalk och hvilkas fästen synas såsom för
djupningar i skalet, dels sådana hvilkas fåsten ligga i jämnhöjd med skalet 
eller till och med äro något uphöjda ; särskildt musculus adjustator dorsalis? 
ligger, såsom BosQUET anmärkt, på ett medianseptum ("näsa"). stundom saknas 
detta septum, utan att dock några andra olikheter kunna iakttagas, så att när
eller frånvaron af en dylik "näsa)), ej synes mig kunna tillmätas någon bety
delse for skiljaktigheterna mellan arterna . 

• 
l .  erania spinulosa N ILss. 

Taf. 1, fig. 2-4. · 

Orania spinulosa 1 827 NrLsSON : Petrifi.cata Suecana Form. Cret, s. 37, t. 3, fi.g. 9. 
" L " 1 837 HrsrNGER : Lethaea Suecica, s, 83, t. 24, f. 7 .  
" " 1 840 GoLDFuss : Petrefacta Germaniae, t. 163, fi.g. l (non T. 1 62, f. 1 2). 

/ 
Undre skalet något mera långt än bredt, fastvuxet med endast en mindre 

del, regelbundet, rundadt, bakåt något afsmalnande och med den bakersta 
defen af randen bildande nästan en slags "talon" ; yttersidan försedd med tagg
lika utskott. Innersidan med föga konkav disk och därifrån skarpt skild 
rand (limbus), som är försedd med tättstående gryn, hvilka äro inskränkta till 
randen och ej finnas på disken. Märkena efter musculus divaricator äro stora, 
rundade och skilda; mellan dem skjuter den granulerade randen något fram. 
På yttre sidan· om divaricatorintrycken finnas de för adjustator ventralis, som 
äro små och ganska otydliga. Occlusorintrycken äro tämligen små, mycket 
tydlig\, belägna något litet bakom midten, ofta på hvardera sidan om ett up
höjdt �riangulärt parti, som sänker sig bakåt (medianseptum, näsan) och hvars 
bakre delar uptagas af musculus adjustator dorsalis? (fig. 2 a). Detta median
septum finnes dock ingalunda hos alla exemplar, utan är mycket · ofta, ja väl 
oftast uplöst (fig. 3); occlusorintrycken flyta då tillsammans och i stället för 
medianseptum finner man en mer eller mindre djup kavitet i hvars bakre del 
då väl adjustator dorsalis befinner sig. Genom meka.nisk lesion har detta för
svinnande af medianseptum ej skett, men då exemplar med och utan �pedian
septum i öfrigt fullkomligt öfverensstämma (och detta ej blott hos Gr. spinu

losa utan ock hos andra arter såsom Jraniolaris och Ignabergensis ), har jag ej A 
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ansett denna karakter af den vigt, att,
_ 

trots det · olika utseende exemplar med 

och utan mediansoptum visa, de på den grund borde föras till olika arter. 

Framför den ·bredare delen af detta pyrami�formiga mediansoptum synes ett 

något litet öfver den öfriga disken uphöjdt triang·ulärt parti, som har)in bre

dare del vid nämde soptums bas oeh med sin spets når fram till den främre 
randen. De öfriga delarne af disken visa fingerformiga intyck. 

Öfverskalet djupt med ganska skarp spets, belägen något närmare bak

kanten än framkanten. Di varicatorintrycken äro ovala, stora oeh tydliga ; på 

deras yttre sida och nästan sammanflytande med dem ligga de af adjustator dar

salis, emellan dem det otydliga för mesentericus ; occlusorintrycken skilda, ganska 

otydliga, konvergerande mot midten. Från mesentericus sträcker sig mot 

främre randen en tämligen starkt utpräglad ka'ln, som dock ej räcker 

ända till framkanten ; från den högsta delen af denna crista sträcka sig 
2 mycket svagare dylika bakåt mot occlusorintrycken. Yttre ornermg 

liksom underskalets. Exemplar af omkr. 1 5  m m .  diameter äro allmänast, så

dana, hvilkas d iameter öfverstiger 20 mm. äro sällsyntare. 
Denna art skiljer sig genom ofvan angifna karakteror tydligt från öfriga i 

Sverge förekommande (se vidare craniolaris). 1 8 6 7  identifierade jag en art 

från Faxekalken vid Annetorp med Or. spinulosa, men jag betraktar nu denna 
identifiering såsom oriktig och anser mig böra skilja denna form under en 
egen benämning Gr. transversa (se denna art). Or. spinulosa ä-r i 1 Sverge 

uteslutande funnen i Kristianstadsområdet och där såväl med Act. subventri

c osus som med B. mur.;1"onctta , utan att jag kunnat finna någon slöinad mellan 

exemplar från de olika lagen. Det bör dock anmärkas, att de två lokaler, 

hvare8t Gr. spinulosa är allmännast (näml. Mörby och Kjugestrand) tillhöra 
lag med B. muc1·onata, under det att arten ej är funnen på flera af de ty
piska lokalerna för Act. subventricosus såsom Ignaberga, Balsberg, lfö. I lag 

med Act. subventricosus förekommer Or. spinulosa vid Maltesbolm, Oppmanna, 

Karlshamn, Gropemöllan i Halland, med B. muc1·onata vid Kjugestrand, Mörby, 

Hemmingsl�cke. 
Utom Sverge anföres 01-. spinulo§a från Krim (se BArLEY : Quart. Journal 

of the Geological tlociety of London, vol. 1 4, 1 858,  s. l 40, t. 8, f. 7) och de 

meddelade figurerna stämma öfverens med svenska exemplar ; för modligen är 

det samma form som af H:EilERT anföres såsom en stor troligen ny art (Bull. 
3 : e  ser.� t. 5, s. 1 00). Af REUSS anföres den från Böhmen utan att beskrifvas 
eller afbildas. 
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2 .  Crania transversa n .  sp. 

'l' af. l, fig. 5, 6. 

ONtnia spimilosa 1867 LuNDG REN : Paleont. Iakttagelser öfver Faxekalken s. 22. 

Denna form närmar sig myeket den föregående och jag hänförde den dit 

1 867. Då emellertid en förnyad granskning visat att skiljaktigheter förefinnas, 

som synas vara konstanta, anser j ag numera formen från Annetorp såsom 

skild från Cr. spinulosa och upför den under ofvanstående namn. Skalens 
yttre är liksom hos C1 ·. spimtlosa försed t med tagglika utskott ; Gr. t·ransvers(t 
har alltid bredden större än längden, den är rundad , men baktill mera tvärt 

afhuggJn, ej långsamt afsmalnande. Anordningen af muskelintrycken i under

skalet ung. såsom hos C1·. SJJinulosa; medianseptum synes alltid finnas för 

handen, men ligger betydligt närmare bakkanten än hos denna art ; den gry
niga· randen är proportionsvis bredare, liksom ock underskalet är ännu mindre 

konkavt, ja nästan alldeles plant. Öfverskalet är konkavt, dock ej så djupt 

som hos C1·. spinulostt ; midtelcristan är mind re- framträdande och occlusoriutrycken 

belägna vid bakre kanten. Den är därjemte konstant mindre. Längd 9-1 O 
mm., bredd 1 0,5- 1 2 ,5 mm. 

'Från Crania Hagenowi de KoNINCK (BosQUE'l' : . Monographie des Brachio

podes fossiles du terrain cretace superieur du duche de Limbourg. I, s. 2 1 ,  
t. l ,  f. 7 -9) skiljer sig Gr. transver"sa genom sin större bredd och den tvära 

bakkan ten. 
Hittills blott känd från Annetorp ; kanhända är det demJa form, som 

FisCHER-BENZON (U e ber das relative Alter des Faxekalkes etc. s. 1 8) anför 

från Faxe men såsom därstädes endast funnen i l imstenen . Äfven vid Aunc
torp synes den hufvudsakligen förekomma i limstenen, om jng också ej vågar 
·
pi\stå, att den blott fins däi· och ej i Fa.xekalken. 

3. Crania craniolaris LINNE sp. 

'l'af. 1, fig. 22. 

Umbilici mm·im:, an blattae b11santinac l 729 M. voN BummLI, : Lith. Suec. s. 5GO Acta 

vel alius testacci univalvis nova et ig
notu species 

Literaria Sueciae. 

Osfmcites minimus parasitic1tS calva- 1 7  �l .  SToBAEUS : De N ummulo 

1·iam hmninis utcunq�te 1·ejm·ens qui 11ulgo ibiclcm R .  2 1 .  

Nummulus Brattenburgensis cliciht?' 

B ratten hm•gcnsi, 

4 
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Ostracites minimus parasiticus calvariam 1732. STOBAEus Dissertutio Epistolaris de Nummulo 
hominis utcunque reje1·ens q tt i  V!tlgo Nwn- Drattenburgensi, s. 1 1 , t .  l,  f. l, 2. 
multts Brattenbu1·gensis clicitu1· 

Conclta testa planiore orbiculata c1·aniwn 
llumanum 1·ejerens 

Nnmmus Brattenburgensis 
Anamia craniolaris 

J{elmintholites Anomiae c?·aniolat·is 

Cntnin B1·attensbtwgensis ex JHtrle 

,, nummulus 

1 746 LI NNE : Fauna Suecicu, s. 384, N:o 1 347 . 

1 7  5 1  LIN NI� : Skånslm Resa, s. 85, 394. 

1 7 6 1  LrNNI� : Fauna Suecicu, s. 520, N:o 2 1 f>O, 
t. 2, fig. 2 1 50 CI - B. 

1768 LrNNI� : Systema Naturae, t. 3, s. 1 64. 
178 1 RETZI u s :  Schriften der Berlinischen Gesell-

schaft naturforschender Freunde, 
s. 7::!, t. l, fig . 2, 3. 

1 8 1 9  LAMAucrc : Histoire Naturelle des .Animaux 
sans vertebres ,  t. 6, l : e  partie, 
s. 238. 

Anomites craniolaris Brattenbtwgensis 1821 WAnLENBJoJHG : Petrificnta Telluris Suecnnne, 
s.  60. Act. Nov. Reg. Sci 

Cm nia nummulus 

, " 

, " 

, " 

, brattenbut·gensis 
, craniolaris L. 

" , , 

sp. 

entt. Soc. Ups. t. 8. 
1826 NILssON : Kgl.  Vet.-Ak. Handl. för 1 825, 

s .  325. t. 2, fig. l .  
1827 NrLSSON :  Petr. Suec. F orm. Oret., s .  38, t .  

3, f. 1 1 .  
1837 HrsiNGEU : Lethaen, Suecicn, s .  84, t .  24, f. 9 .  
1 840 GoLDFuss : Petrefacta Gerrnanias t .  162 f. 5. 
1 870 ScriLli'l'E R :  Neues Jnhrbuch s. 939. 
1 87 1  DALL : Report of the Brachiopoda etc. 

s .  3 1 .  Bulletin of the Museum of 
Comp. Zoology et. vol. 3, N:o l .  

1 87 1  DALL : Supplement etc. s .  7 2  i American 
Journal of Conchology vol. 7,  

part. 2 .  

Mindre än Cr. spinulosa, vanligen tjockskaligare, mera rundad och ej så 

afsmaluande bakåt; muskelintrycken visa ungefär sarnma läge och förhållande 

som hos denna art. Disken mera konkav , randen föi·sedd med knölar, af hvilka
· 

de, som ligga närmast disken, oftast äro något större och därigenom skarpt 
markera skilnaden mellan disk och rand . Exemplar utan medianseptum äro 

allmännare än sådana med dylik apparat. Öfverskalet med mindre skarp 

spets är Cr. spinulosa. Skalcns yttre sida med koncentriska tillväxtstrimmor, 

glatt eller med otydliga vårtlika uphöjningar. Vanl. af omkr. 1 2  mm. dia

meter, ehuru både större och mindre exemplar ingalunda äro sällsynta. 
Denna art omtalas ofta af förra århundradets författare och beskrefs af 

flera af dem på ett ganska tillfredsställande sätt. Egendomligt nog angifver 
RE'l'ZIUs bland dess karakterer "inaeq uilateralis" och atbildar äfven ett sned t, 
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exemplar, såvida figuren verkligen är tedmad efter exemplar af Or. craniolm"is 
och ej efter ett af den lefvaude arten, med hvilken RE'rzms förenade den:
samma; h vilket ej synes alldeles osannolikt. O·. c'raniolaris är sy m metrisk och 
afvikelser därifrån torde bero på tillfällig missbildning. Det älsta af de namn, 

som tillagts arten efter införandet af den binominala nomenklaturen, är ,  såsom 

DALL visat, otvifvelaktigt LrNNES cmniolaris, hvarför detta bör föredragas 

framför de yngre, men i senare tider oftast använda Brattenburgensis och nnrn
mulus. Se föt' öfrigt DALLS ofvan anförda utredning· af synonymien och hans 

utförliga synonymförteckning. ScHLOTHEIMS Cmniolites craniolar·is (Petrefacten

kunde, s .  24 7, t. 28, f. 7) synes mig ej gärna kunna hänföras till Or. cr"lmio
laris L. sp., äfvensom samme författares Or. bndtenbtwgicus snarast tillhör 

följande art. 
Or. cran,iola-ris L. sp. är ej funnen utorn Sverge och är äfven här i n

skränkt till Kristianstadsområdet, hvarest den förekommer såväl med Act. 
subventr·icosus (Maltesholm , Oppmanna, -Balsherg, If?) som med B. rnucronata 
(Kjuge, Håstad). Arten tyckes dock vara allmännare i det f€j_rstnärnda lag·et. 

Den är äfven funnen vid Åhus och Ylsudden. 

4. erania tuberculata NILssoN. r ;,,,,, P 

Craniolites bmttcnburgicus 
Crania tttbercula.ta ex. parte 

" " 

" " 

" " 

Taf. l, fig. 19, 20. f. 
'--k 

� ... 
1 820 v. ScHLOTHEIM : Petrefactenkunde, s. 246, t. 28, f. 5 .  
1 826 NILssoN : Kgl. Vet. Ak. Handl. för 1 825, s .  32(-), 

t. 2, fig. 3. 
1827 N ILSSON : Petrificata Suecana, s. 37, t .  3, f. l O. 
1 837 HisiNGER : Lethaea Snecica, s. 83, t. 24, f. 8. 
1 840 GowFuss : Petr. Germaniae, t. 162, f. 7, 

Underskal rundadt, något l itet afsrnalnande bakåt, längden litet större än 

bredden, föga konkavt ; randen betäkt med små korn, som dock ej äro in

skränkta endast till randen utan äfven förekomma in på disken så att ingen 

skarp gräns mel lan rand och disk förefinnes. Mediansoptum förhanden, occlu

sorintrycken bredare bakåt, framåt afsrnalnande. Yttersidan glatt med tydliga 

koncentriska tillväxtstrjrnrnor. Öfverskal konkavt med spetsen belägen föga 

bakom rnidten . Diameter ung. 1 3  mm. 
Arten beskrefs och afbildades först af VON SCHLOTHEIM ur block från Kö

penhamnstrakten .  Märkvärdigt nog är det nf honom afbildade exemplaret 
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ganska snedt och af en afvikande form, men de in re karaktererna vis-a dock 
att det tillhör denna art. Det af v .  ScHLOTHEIM gifna artnamnet Bmtten
bzwgicus kan svårligen numera användas ehuru äldre än NILssoNs, enär 1 700-
talets svenske författare med B rattenburgensis (och Brattenburgicus får väl 
anses såsom alldeles samma namn) säkerligen menade en helt annan art näml. 

Gr. eraniolewis L. 1826 inbegrep NILssoN under namnet G1·. tube1·culata äfven 

Gr. spimtlosa och · först 1 8 2 7  urskilde och begränsade NILSSON Or. tuberculata 
så som arten ännu upfattas. 

Förekommer i lösa block, troligen tillhörande kritsystemet, enl. NrLssoN 
tillsammans med Gr. craniola1·is och Dentalium från obekant fyndort i Skåne, 
någon närmare up

.
lysning därom kan jag ej häller lämna. Till denna art 

höra sannolikt ock exemplar, som äro något mindre än de typiska och ej sär

deles väl bevarade, i flinta från Ö. Torp (Saltholmslcallc), 

5 .  erania antiqua DEFRANCE. 

Taf. l, fig. 7 .  

arania antiqua DEFRANCE, 1 840 Gor.DFUSS : Petr. Germ. , t .  162, f. 6 .  
" " " 1 847 D'ORBIGNY : PaJ. Frang., Brach. , s. 143, t. 525, 

" " 
" " 

f. 1 1 -15. 
1 860 BosQUET: Monographie etc., s. 1 9, t. 2, f. 21, 22. 
1 879 VON HANSTEIN : Die Brachiopoden der oberen Kreide 

von Ciply s. 1 5. 

Underskalet utmärkt därigenom att det. starkt afsmalnar bakåt, så att 

formen ofta blir nästan triangulär; elen bakre randen stor trekantig bildande 
en area, utsidan försedd med tydliga till växtribbor liksom ock arean. Median
septum finnes oftast men saknas stundom. v. HANS'l'EIN anmärker att adju
statorintrycken äro mindre än hos Gr. craniolaris. Öfverskal ej funnet i Sverge. 

Längd 1 1 ,  bredd 10,5 mm. 
Denna art står utan fråga Gr. <;raniolaris närmast, men skiljer sig däri

från, såsom voN I-lANSTEIN anmärkt, genom sin area och adj ustatorintrycken. 

I Sverge är den mycket sällsynt och förekommer ej häller i sina mest typiskt 
utpräglade former med stor och starkt afsrnalnande area. Svenska exemplar 

öfverensstämma dock fullkomligt med exemplar från Galc. a Baculites så att 
tvekan om bestämningens riktighet ej synes böra förekomma. 

ScHLUTEI{ anför från Balsberg Gr. cf. antiq_ua, och f;ån Maltesholm förelig
ger ett exemplar (lag med Act. subventricosus). Enligt etikett af ANGELIN ett 
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exemplar från Åhus (Hiksnmseum). Först beskrifven från Normandiets Oalcaire 
i't lJaculiles, hvarest don är al l män , fins don ock i scnon och Mn estrich tien i 

Hainaut o ch Lim b mg och senan · på BHg·en (v. I-IAGENow). 

G.  erania comosa BosQUET. 

'l' af. l ,  fig.  1 2-13. 

Oranict comosa 1 854 BosQUET : Notice sur quelques nonv. Brachiopodes du systame 
.M:aestrichtien, s. 197, t. l, f. 1 i Memoires de la 
Commission pour la description et 1[1, carte geol. de ht 
Neerl[l.nclc, vol. 2.  

, , 1 860 BosQUET : .M:onographie, s. 1 1 ,  t. 2, f. 17 och t. 3, f. l .  

Underskal tjokt, fyrkantigt, ganska djupt me� skarpt framträdande gra

nulerad rand ; det ha.1· varit fas tvuxet med hela undre sidan . Muskel intrycken 
äro alla belägna i den bakre hälften och de ligga ganska nära hvaranclra. 

Divaricatorintrycken äro mycke t  stora, liksom de därifrån knappast skilda af 

adjustator ventralis; occlusorintrycken äro små och bilda fördjupningar på det 

pyramidform iga midtelseptums främre del ; de af adjustator dorsalis (?) samman

flytande till ett, beläget på pyramidens spets. Disken med tydliga kärlintryck. 
Längd 8, bredd 9 mm. Öfverskal fyrkantigt, tjokt, liknande ett lock, platt 
eller till och med något intrykt framom m id ten. Spetsen belägen något när
mare bakre kanten ej så hög· som främre randen. Yttersidan ornerad med 
små, radierande papiller. Innersi clan visar en gamdm tydligt utprägl ad slut

tande, grynig rand. Divaricatorin trycken äro stora, men ganska otydliga, 

occlusorintrycken nj urformiga , mellan deras främre delar finnes en framskj u-
..... 

tande spets. Längd 5 ,  breeld 4 m m .  
Endast 2 exemplar (ett öfverskal och e t t  unclerskal) förel igga och dessa 

synas mig i all väsentliga punkter så väl stämma öfvcrens med Cr. comosa 
såväl enl. BosQUET beskrifning· som cnl. exemplar af clenmt art från Maestricht, 

att de böra föras till denna r1 rt. 
U nderskalet tillhör Riksmuseum och härrör från ANGELINB samlingar ; det 

härstammar tro!.  från Ignabcrga eller Balsberg i öfverskalet har jag funnit vid 

Ig·naberga. Utom S vergc fu n nen ondast vid Maostricht . 
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7. erania Ignabergen�is RETzrus. 

TnJ. 1, fig. 10. 

Ejusdem generis ac in- 1 7 29 v. BnoMELL: Act. Lit.. Suec., s .  56 1 .  
dolis (Orania craniolaris) alia 

minom specimina 
Numm�tlus minor rm·is- 1 732 STOBAEUS: Diss. ep. de Num. Bratt., fig. 3. 

simus 

Orania Egnabergensis 

Anomites craniolaris 

Ignabergensis 

Orania striata Defrance. 
" " 
, " 
, " 
" Ignabcrgcnsis 
, " 

" n 

" " 

" " 
" , 

" 
" 
" 

1781  RETZIUS : Schrift. d. Berlin. Gesellschaft, s. 7 5, t. l ,  
fig. 4-7.  

1 8 2 1  WAHLENBERG : Act. Nov. Reg. Scientt. Soc. U ps. , s .  60. 

1 826 NILssoN : Vet. Ak. Handl. 1 825, s .  :327, t. 2, f. 4, 5. 
1827 NILssON : Petr. Suec. Fonn. Oret., s .  38, t. 3, f. 1 2. 
1 837 HrsrNGER : Leth. Suec., s .  84, t. 24, f. 10.  
1840 GoLDFUSS : Petr. Germ. ,  t .  162,  f.  1 0. 
1 847 n'ORBJGNY : Pal. fran\i., s. 141 ,  t. 525; f. 1-6.  
1 852 DAVIDSON : Oret. Brach.,  s .  1 1 ,  t. l .  f. 8 - 14. 
1 860 BosQUET : Monographie, s, 1 5. 
1 866 ScULOENBACH : Kritische studien ii ber Kreidebrachio

poden s. 60, t. 3, f. 23-25 (ur Palaeon
tographica Bd 1 3) .  

1879 v. HANSTEIN : Brach. v. Oiply, s .  16 .  
1 883 GossELET: Esquisse Geologique du Nord de la France, 

t. 24, fig. 1 3 .  

V ar.  paucicostata BosQUET. 

Taf. l, fig. 11. 

Omnia Ignaber·gcnsis var. pattcicostata 1 860 BosQUET : Monographie s. 1 5, t. I ,  f. 5, 6 . " " " (1 1 866 ScHLOENBACH : a. st. s. 6 1 .  

Denna art har så ofta och så  väl beskrifvits, särskildt af  DAvmsoN, BosQUE'r 
oeh ScnLOENBACH1 att jag till dessa beskrifningar har intet att til lägga, isynner

het som jag med afseende på artens upfattning och begränsning öfverensstäm

mer med ScnLOENBAcn. Hufvudformen (var. a SmrLOENBACH) är den vida all
männaste, utmärkt genom sin rundadt fyl'kantiga form, sina talrika ribbor och 

sin ringa vidhäftningsyta ; medianseptum finnes nästan alltid förhanden, så att 
jag endast sett ett exemplar utan dyljkt. Var. paucicostata BosQ. (var. fJ 
ScHLOENBAcn) är mycket sällsyntare liksom ock den nästan helt QCh hållet 

fastvuxna var. B. (se DAvmsoN : a. st., t. 11 f. 1 3, 14,  DESLONGCHAMPS : Etudes 
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critiques des Brnchiopodes n on veaux o u  peu connus ,  s. 43 , t.  8, f. l ,  2 ,  STo
BAIWS : a. st., f 4) ScHLOE�BAcns varietcter y och J känner jag ej med sfiker
het från Sverge. Den af NrLssoN 1 8 :J G  under benämningen var.  pusilla 
betecknade fonnon (Nu,ssoN Vet. Ale Hancll .  t. 2 ,  f. 5) är väl knappast något 
annat än o n  yngre, l llinclre väl bevarad form af hufvnd n rten. Den af STOLICZKA 
(Palaeontologia Indiea, Cretaccous Fa una of So uthern Inclia , vol. 4,  the B ra
chiopoda t .  i ,  f. l ,  2) under na mnet Or. Ignabe1 ·gensis från Indiens kritsystem 
bcskrifna formen s ynes mig ganska afvikande och dess identi tet med den 

europeiska arten i ngalunda höjd öfver alla tvifvel. 
Hufvudformen förekommer allmänt inom Kristianstadsområdet och synes 

där varrt utan all j limförelse allmännare i lag med Act. subvent,ricosus (Igna
berga, Balsberg, Oppmanna, Karlshamn,  Gropemöllan) än i lag med B. mur:ro
n ata, hvarest den blott är funnen vicl Kj uge (enl. exemplar i Köpenhamns 
Museum) och I-Iemmingslycke (enl. 1\'fOimtw) . Ja exemplaret ft·ån Kjuge skulle 
möjligen kunna härröra från den nona, af Act. subvcnt·ricosus utmärkta, delen 
af K j ugestrand. I Y stadsområdet är den ytterst sällsynt vid Köpinge (lag 
med B. mucronata). Sannolikt förekommer elen ock i den yngre kritan1 i det 
att ett par exemplar från Saltholmslcallcen vid Limhamn i foi·m, storlek och 
ruu.skelintryck öfverensstämma med denna art, men som skalens y ttersida är 
dold i bärgarten ä r  bestämningen ej fullt s liker . V ar. paucicostata förel igger 

från Balsberg, Oppmanna och Karlshamn. För .c kan Jag ej upgifva någon . 
bostämd fyndort. 

Ontnia prwisiensis 

" " 

" " 
" " 
·' " 

C1·anopsis " 
Ancistt·ocrania " 

8 .  erania parisiansis DEFl�ANCE . 

DEFH.tNCE ; 

'1'8.!'. l, fig. 8, 9. 

1822 

1 840 
1 847 
1 852 
1 8GG 

1 87 1  
1880 

BLWNGNIA!t'L' : Description Geol. des En vi rons de 
Paris, t .  3,  f. 2. 

Gor,nFuss : Petr. Ger m., t. l G2, f. 8.  
n'OunrGNY : P al .  frang., s .  139 ,  t. 524, f. 8 - 13. 
DAVIDSON : Oret.  Brach.,  s .  8, t .  l ,  f. 1 - 7 .  

SCirWENHACH : Kt·it. studien, s .  57 ' t .  3 .  f. 1 8 -32. 
DnL : Report etc. ,  s .  27 .  
ZrTTEL : Hanclbnch der Paläontologie, s .  G70. 

Underslmlet föga konkavt, 1yndadt fyrkantigt, nå got afsmalnando bakåt, 
fast växt med hela sin undre y ta. Rrmden fortjoekad gTanulera d ;  occlus6rin
trycken oftast sammanfly tande bildande en t vådelad fördjupning ung. i skalets 

• 
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midt ;  på ett exemplar finnes dock det triangulära mellansoptum i behåll med 
occlus01;intryckcn på hvar sin sida om detsamma. Längd 1 1 -20, bredd 
l 0-20 mrn. Öfverskalet ej funnet i Sverge. 

Denna art är af DALL upstäld såsom typ för underslägtet Gmnopsis eller 
Anr;ist?·ocmnia och dit höra jämte denna art nog äfven de i det följande be
skri fna. Då de emellertid alla ännu äro ganska ofullständigt kiinda, bar  jag· 
ansett det för närvarande lämpligast att behålla dem under det gethensam ma 
slägtnamnet Gmnia, utan att däri  särskilja några underslägten. 

Cr. parisiensis är i Sverge mycket sällsynt och hittills endast funnen i 
Kristianstadsområdet och i lag med Act. sub vent1·icosus (Ig·naberga pit en 
Belemnit, Balsberg, 5 stora exemplar på en rullsten af UI'bärg). Det exemplar, 
som jag- afbildat fig·. 8 ,  finnes i Lunds Museum sedan äldre tider utan upgift 
på fyndorten . Det är förvandladt i chalccdon och hnr rnedianseptum bevaradt, 
stämmer närmast med ScHLOENBACHS figu r  2 1 ;  san nolikt härrör det från n. 

ö. Skåne. 

. • 9.  erania Stobaei n.  f . 

T. l, fig. 14. 

Underskal obekant. Öfverskal starkt konkavt rundt eller nmdadt fy r

kantigt, något smalare vid bakre än vid främre randen. Skalet tämligen tunt, 

utsidan glatt eller endast försedt med tillvlixtstrimmor. Divaricatorintryckon 

/ mycket stora, f rundadt fyrkantiga, de af adjustator dorsalis små, t rianguläm , 

· i skilda från divaricatorintrycken och ej sammanflytande med dem ; mesentericus 
tydlig. Occlusorintrycken små beläg·na på den för undersläg-tet Ancist1·ocmnia 
utmärkande Y-formiga uphöjningon ;  mellan deras bakre spetsar löper en me!' 
eller mindre skarpt utpräglad uphöjd linje. Kärlintrycken starkt fram trädande, 

gremga . Lä-ngd och bredd omkr . 30 mm. 

Denna form liknar ganska mycket Gr. Mulleri BosQUE'l' (Monographie , R. 
8, t .  1 ,  f. 2 och t. 2 ,  f. 7 - l O),  men skiljer sig därifrån genom öfverskalets 
form, mindre tydligt utpräglad och från disken skild rand. Intrycken af adju

stator darsalis och mesentericus äro mycket skarpare tramträdancle och de förra 

äro skilda från divaricatorintrycken ; intrycken efter brachialis posticus äro 
däremot mindre tydliga hos Gr. Stobae.i. Hos Gr. MiUleri ses en liten uphöjd 

linje gå i skalets midtell inje bakåt från den punkt där de V -fm·miga uphöjnin
g·arne sammanstöta ; en dylik fins ej hos Or. StolJaei, hos hvil.ken dät·emot e n  
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uphöjd linje förbinder de diverg·erande delarue af den V-formiga apparaten. 

Af dessa skäl synes mig formen från Sverge ej kunna tillhöra Or. Mulleri och 
med någon annan beskrifven art kan den lmapt jämföras. 

Or. Stobaei är mycket sällsynt och endast funnen i Kristianstadsområdet 

och där i lag med Act. sulJ ventricosus vid Ignaberga (M. L.), Balsberg (Riks

museum), V. Olinge i spräcklig flinta (S. G. U.). 

l O. erania Bromelli n. f. 

Taf. l, fig. 15. 

? Crania n. sp.? 1870 ScHL"ÖTER : 'Neues Jahrbuch etc. s. 939. 

Underskal okändt. Öfverskal konkavt, fyrkantigt, bredare vid bakre än 

vid främre delen, g-anska tjokt, med förtjockad rand. Denna rand är liksom 
främre delen af den konkava disken tubulös. Divaricatorintrycken sto�·a, run

dade, skilda från de halfmånformiga intrycken 'af adjustator dorsalis. · Mesen

tericus tydlig·: Occlusorintrycken urhålkade i den V-formiga apparaten; de af 

brachialis posticus föga tydliga, de af bra.chialis antiens fästa på en triangulär 
uphöjning framför occlusorerna. Från 'denna uphöjning går framåt till randen 
en uphöjd linje och midt emot denna uphöjning är framranden inbugtad. 

8kalets yttert>ida dold i bärgarten, den synes dock hafva varit glatt. Längd 

1 2, bredd vid bakkanten 1 8  mm. 

Cr. Bromelli skiljer sig frånl Or. Stobaei genom tjockare skal med starkt 

förtjockad rand, framrandens inbugtning midt emot den V-formiga apparatens 
spets och den långsgående uphöjda linjen dem 0mellan, liksom ock genom 

bristen på den transversala linjen mellan intrycken af brachialis posticus. 
Sannolikt är det exemplar af denna form,  som ScHLUTER funnit och iämfört med 

Or. MulLerri BosQUET, hvilken art den ock ganska mycket liknar. Olikheten 

i muskelintrycken, framrandens inbugtning m. m. synas dock tillräckligt skilja 
den därifrån för att berättiga dess upställande såsom en egen form. 

Or. lJromelli är mycket sällsynt och blott funnen vid Balsberg, smmolikt 
dock äfven vid Ignaberga (ScHLtiTEtt) i lag med Act. subvent?-icosus. 

1 1 . erania quadrangularis n. f. 
T. 1,  fig. 16. 

Underskal obekant. Öfverskal tunt, något oregelbundet fyrkantigt, ung, 
lika bred t vid bak- och framranden ; yttersidan glatt; konkavt, dock rätt 

5 
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mycket växlande och vanligen mindre konkavt än hos närståe nde arter. Mu

skelintrycken, inbugtningen på framsidan, den lilla uphöjda linjen mellan 
denna inbugtning· och den V-formiga apparatens främre spets äro ung. såsom 
hos föregående art. 

G1·. quadrangularis står Gr. B1·omelli mycket nära men synes mig dock 
böra hållas dät·ifrån skild, enär dess skal är tunnare och m indre djupt ;  fram
och bakranden ungefär lika stora, äfvensom den är konstant min dre. Melhm
former dem emellan kiinner jag ej , ehuru Cr. quad'rangular-is ej är så särdeles 
sällsynt. Längd 10-14, bredd 1 1 -- 1 6  mm. 

Endast känd från Kristianstadsområdet och därifrån hufvudsakligen från 
lag med Act. subventricosus, Ignauerga, Karlshamn , Oretorp (efter det yttre att 
döma, det inre är hos alla exemplaren fyld t med bärgart) ; möjligen dock äfveu 
vid Mörby (lag med B. mucronata). 

1 2. Crania Retzii n. f. 

Taf. 1, fig. 17, 18. 

Underskal obekant. Öfverskalet tämligen oregelbundet rundadt, mer eller 
mindre fyrkantigt, tämligen grundt. Yttersidan glatt. Den V-formiga appa
raten är särskildt starkt utvecklad. och dess bakåt vända delar mycket fram
trädande, fria, nästan såsom ho m. Längd 14·- 1 9, bredd 16 --2 t mm. 

I muskelintryckenas disposition närmar sig denna art till G1·. quadrangu

laris och Gr. Bromelli, men den saknar inbugtningen på skalets framsida . 

Dess starkt utvecklade V -formiga apparat skiljer äfven G1·. Ret�ii från andra 
svenska former. Möjligen skulle de 3 nu senast såsom skilda former beskrifna, 

• l· 
kanske rättare böra upfattas såsom varieteter af en och samma art; då de 
emellertid skilja sig från hvarandra i åtskill iga rätt väsentliga afseenuen och 
inga mellanformer äro mig bekanta7 har jag· ansett lämpligast att upföra dem 
såsom skilda. 

Or. Retzii är hittil ls blott funnen vid V. Olinge (lag med Act. subven

tricosus) . 

1 3 . Crania? pyramidata n. f. 

Taf. l, tig. 21. 

Underskal och öfverskalets inre. obekant. Öfverskalet med glatt yttersida 
utprägladt fyrkantigt, djupt, pyramidlikt, spetsen belägen u ngefär i midten. 
Största diameter ung·. 1 2  mm, höjd 5 mm. 

f 
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Genom öfverskalets egendomliga form synes denna art skilja sig från alla 

and m här up trädande ; den är dock allt för ofullständigt känd för att dess 

ställning (om öfverhufvudtaget verkl igen en Orania) och förhållande till andra 

arter kan anses såsom säke t' .  Kanske förel igger här blott en ovanligt tydligt 

fyrkantigt utbildad, djup form af Or. qu.ctclrangularis, 
Endast funnen vid Oretorp (Riksmuseum); lag med Act. subventricosus. 

rn. HHYNCHONELLA. FrscHElt voN 'lv ALDHEII\f. 

l .  Rhynohonella spectabilis voN I-lAGENow. 

'J'af. 1, fig. 25, 26, 27 . 
? Terebratula s p. 1 863 GossELMA N :  Zoo l. och Geol. Iakttagelser inom Blekinge etc. s. 42. 

En stor art af visserligen något växlande form men a lltid betydl igt mera 

bred än lång, med talrika (omkr. 40) gTofva, alltid enkla, radierande ribbor. 

Dot större skalet plattadt med föga starkt böjd snabel, genomborrad af en stor 

foramen, omgifven af deltidiu m amplectens. Sinus tämligen oregelbunden med 

8 - 1 2  ribbor. Mindre skalet Htarkare konvext än det stöne. 

Längt! 

Bredd 

'l'j oclclek 

39 39 45 1 40 52 59 57 44 l 27 • 

Denna art har af vo� HAGE�ow kallats spectctbilis , utan att han däröfver 

meddelat någon beskrifning eller någon offentliggjord afbildning·. Den liknar 

något Rh. comp1·essa, men tir mycket större med gröfre ribbor, mera utpräglad 

sinus och mindre böjd snabel. 

Rh. spectabilis är funnen vid Karlshamn,  hva rest den eJ synes vara 

säll synt (lag med Act. subventricosus) ; möjligen förekommer den ock vid 

Balsberg, att döma efter ett i l la  bevaradt, ej fullt  bestämbart exem plar. 

2. Rhynchonella Hagenowi u. f. 

Taf. 1, fig. 28. 

Bredden betydligt stöne än längden. Radierande ribbor talrika (vid bakre 

delen 70 -80), som vid främre kanten antidikotomera. Det större skalet mera 

platt än det mindre med tämlige n skarp, men fög·a krökt snabel ; foramen mc-
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delmåttig ; deltidinm litet, nfistan discretum ;  Sinus utpräglad med omkring 5 
ribbor. Längd 3 1--33,  bredd 4 1 -43, tjocklek 1 9-22 ;  det bredaste exem
plaret 52 mm. 

Ribbornas antidikotomering är ett hos denna form genast i ögonen tal
lande kännetecken och ehuru denna karakter i och för sig ej ä r  särski ldt 
utmärkande, utan tillkommer flera andra arter, och ej häl ler är utpräglad hos 
unga exemplar af Rh. Iiagenowi, skiljer den sig dock genom flera andra om
ständigheter från närstående arter. Genom betydligt större antal och finA re 
ribbor i allmänhet, men mindre antal i sinus, och genom proportionsvis större 
bredd skiljer den sig från Rh. spectabilis. Den öfverensstämmer i skulptur 
med vissa varieteter af Rh. plicatilis (se DAvmsoN : Cret. Brach .. t. 10 ,  f. 3 ,  
l O, 1 1  ), men skiljer sig från dem genom betydligt större bredd. Rh. antidi

ehotama BuviGNmR (D'OmnGNY :  Pal. frang. t. 500, f. 1-4) har ungefär samma 
form och skulptur ; denna art har dock efter D'OtmiGNYS beskrifning och figur 
att döma större snabel med mindt:e foramen och deltidium amplectens, äfvensom 
mindre utpräglad sinus . Utom samma olikhet med den svenska formen visar 
dessutom DA vrosoNs figur (Suppl . ,  t .  8, f. l 9-2 1)  �era rundad form. 

Rh. IIc�qcnowi är i ett exemplar nntril:ffacl i Ystadsområdet utan at.t jag' 
kan med full bestämdhet säga om det är funnet vid Köpinge (såRom sannolikt 
Rynes) eller v id Tosterup. I Kristianstadsområdet är den något allmännare 
och funnen tillsammans med såväl Act. subvent1·icosus (V. Olinge, Balsberg, 
Oppmar.ma, Karlshamn, kanske Ignaberga) som med B. muc'ronatct (Hana
Hkog, Mörby). Den synes öfverallt vara ganska sällsynt utom vid V. Olinge· 

3. Rhynchonella retracta F. A. RoE:r.IER sp. 
'l' [If. 1,' fig. 23. 

Terebmlttlct retracla 1 84 1  RoEMElt :  Verst. el. norddeutschen Kreidegebirges 
s .  38, t. 7' fig. 2 . 

'l'erebratula octoplicata ex pm·te 1842 voN HAGENow : Monographie der Ri'tgenschen 
Kreicleversteinerungen, N eues J ahr
buch etc. s. f>34. 

Rhynchonella plicatilis ex parte 185 1 DuON N :  Lethaea Geognostica s.  215.  

Rundadt triangulär, upblitst, nästan k lotformig, ungefär lika bred som 
lång ; glatt i trakten af låsregion en, men fiirsedd med ganska starka ribbor 
såväl vid sidorna som vid framkanten .  StötTe skalets Rnabel l iten, starkt böjd 
med liten foramen ; sinus djup, starkt utpräf!·lad med u lott 0-4 ribbor. Mindre 
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skal mycket starkare hvälfdt ä n  det störrE>. Längd 1 5 - 1 8, bredd 1 6-1 8 
tjocklek 1 3- 1 7  mm. 

Denna form beskrefs först af RoEMER under ofvan angifna namn, men har 
af alla senare författare ansetts blott såsom en varietet af Rh. plicatilis, med 
hvilken den är genom talrika öfvergångsformer förenad. Jag vill ingalunda 
förneka riktigheten af denna åsigt, tror tvärtom ,  att kommande undersökningar 
sannolikt skola äfven från Sverge anträffa dylika öfvergångar, men då sådana 
mellanformer ej finnas bland de, visserligen tämligen fåtaliga, exemplar, som 
jag haft till mitt förfogande, utan dessa stämma alldeles fullkomligt öfverens  
med just den form som RoEMER kallat retracta, har jag ansett bäst att tillsvi
dare upföra den i Sverges skrifkrita funna arten under detta namn. Några 
smärre fragmenter skulle möjligen antyda mellanformer, men de äro alltför 
ofullständig·a och illa bevarade, föt' att om dem något med bestämdhet kan ut
sägas eller något omdöme på dem byggas. 

Jämförd med Rh. limbata var. robust(� TATE (Om the c01·relation of the 
cretaceous Fonnations of the North East of Ireland i Quart. Journ. of the 
Geol. Soc. of London, vol. 2 1 ,  1 865, t. 5, C 2 ;  DAVIDSON : Supplement s. 57 ,  
t. 8 ,  f. lS) som den liknar i flera atseenden, visar vår form sig dock så 
mycket bukigare, att den ej gärna kan föras till denna varietet af Rh. limhata 

och från hufvudformen afviker den ännu mera. 
I Sverge endast funnen i skri/krita vid J ordberga (lag med B. mu

C'I''onata ). 

4. Rhynchonella plicatilis Sow. sp. 

�erebratula plicatilis 

" octoplicata 

Taf. l, fig. 29-31. 

1818 SowERBY : Mineral Conchology, vol. 2, 
s. 37, t. 1 18, f. l .  

1846 REuss : Die Versteinarungen d .  Böhm. Kreide
formation, vol. 2, s. 48, t. 25, f, 14, 15 .  

Rhynchonella " 1847 n'ORBTGNY : Pal. fran9. s .  461 t. 499, f. 9-12, 
" plicatilis 1851 BRONN : Lethaea Geogn. s. 214, t. 30, f. 9. 
" 

" 
, 

" var. octoplicata 1852 DAvmsoN : Oret. Brach. s. 75, t. 10  f. 16.  
" 1 870 ScHLUTER :  Neues Jahrbuch s. 953. 
" 1 872-7 5 GEINITZ : Elbthalgebirge vol. 2, s. 26. 

t. 7, f. 8. 

Rundadt triangulär; bl'eddon vanligen något litet tttörre än längden, lmapt 
hälften så tjock som bred, med talrika enkla rib,bor, som synas nästan ända 



'l 

38 Bernhal'd J,und-greu. 

fram till låspartiet. Det mindre skalet föga 1:nera konvext än det större ; sna
bel liten, böjd; sinus föga utpräglad med 6 - 1 0  ribbor. Längd 20-22, bredd 
22-25, tjocklek 1 0- 1 3  mm. 

Denna form skiljer sig från föregäende genom mindre bukighet, talrikare 
och finare ribbor, bredare men mindre djup sinus, i hvilken ligga flere ribbor, 
och då inga mellanformer synas vara funna i Sverge har jag upfört dem såsom 
skilda arter. N u förevarande form tillhör utan fråga Rh. plicatilis och de of
van anförda afbildningarne af denna variabla art äro de med hvilka de svenska 
exemplaren bäst öfverensstämma. Om man vill med HEmERT afskilja från Rh. 

plicatilis såsom en egen art Rh. octoplicata (Fossiles de la Oraie de Meudon, 
Mem. de la Soc. Geol. de France 2:dra ser. vol. 5, t. 29,  fig. 12) så tillhöra 
exemplaren från Sverge den typiska Rh. plicatilis och ej octoplicata. Den 
form, som NILssoN kallat T. octoplicata tillhör ej häller denna art och HisiN
GER har uppenbarligen endast kopierat SowERBYS figur (Lethaea Suecica t. 22, 
fig. 12  och Min . Oonch., vol. 2, t. 1 1 8. f. 2). 

Endast funnen i Ystadsområdet och där såväl vid Tosterup (Act. sub1•en

tricosus) som Köpinge (B. muc1·onata). Från både Kåseberga och Eriksdal 
föreligga fragmenter af en RhynchonPlla, som dock äro för illa bevarade för att 
kunna ens någorlunda säkert bestämmas. Det synes dock sannolikt att de till
höra denna eller möjligen följande art. 

5. Rhynchonella limhata ScHLOTHEIM s. p. 

Terebratulites limbatus 

Tet'ebmtula laevigata 
" " 

" " 

" subplicata 
Rhynchonella " 
Terebratula " 

Rhynchonella limbata 
, , 
" , 

, , 

Taf. l, fig. 32. 

1 820 v. ScHLOTHEIM :  Petrefaktenkunde s. 286 (anfö-
rande t. 26, f, 4 hos FAuJAs) . 

1827 NILssoN : Petr. Suec. s. 36. 
1 828 DALMAN : Kgl. Vet. Ak. Handl. f. 18271 s. 137. 
1837 HISINGER : Leth. Suec. s. 79. 
1 842 v. HAGENOW : a. st. s. 534. 
1 847 o'0RBIGNY : a. st, s. 48, t. 499, f. 1 3-17. 
1851 PuGGAARD : Möens Geologi s. 84. 
1852 DAVIDSON :- a. st. s. 7 9, t. 12,  f. 1-5. 
1856 H:EBERT : Fossiles de la Craie de Meudon t. 29, f. 1 3. 
1869 E. FAVRE : Description des Mollusques fossiles de 

la craie des environs de Lemberg s. 1 72 
1872 VON HANSTEIN : Brach. v. Ciply, s. 37. 

, 

Rundadt femkantigt, med bägge skalen ung-efår lika konvexa, betydligt 
mindre än föregående ; längd och bredd . oftast ungefär lika, tjocklek knappast 
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mera än något öfver hälften ; snabel föga böjd, foramen liten, sinus tydlig, 
dock ej djup. Största delen af skalet glatt och endast närmast randen synas 
tämligen grofva ribbor, hvaraf omkr. [> finnas i sinus. Längd 1 2-16,  bredd 
1 2 - 1 6 ,5, tjocklek 7- 10  mm. 

Exemplaren från Sverge öfverensstämma fullkomligt med de af DAVIDSON 

och H�nERT meddelade beskrifningame och afbildningarne af denna art liksom 

ock med exemplar från Riigen och Oiply. Det är helt säkert denna art NILs

SON åsyftat med sin Tereb1 ·atula laevigata, som han karakteriserar såsom glatt, 
endast med ribbor vid kanterna, af hvilka 3-5 finnas i sinus, med liten sna
bel och foramen. NILSSON har ej afbildat arten lika litet som DALlilAN elle r 
HrsiNGER, som bägge blott kopierat NILSSONS diagnos, den senare dock med 
den förändringen att han angifver ribbornas antal i sinus till 5-6.  

Funnen ganska sällsynt vid Köpinge (lag med B. mucronata) ; om dess 
möjliga förekomst vid Kåseberga och Eriksdal se föregående art. 

6.  Rhynchonella :flustracea voN ScHLO'l'HEIM. 

Taf. l, fig. 35-37. 

Terebmtula flustracea 1 835 v. ScHLOTHEIM, L. voN BucH : Uber Terebrateln, s. 83, i 

i Abhandlungen der Berliner 

Akademie aus dem Jahre 1833, 
" , 1866 FisCHER BENZON : U e ber das relative Alter 

des Faxekalkes, s. 1 7 .  

Aflångt rundad, oregelbunden ;  unga exemplar mera runda och platta 
större mera långsträckta och konvexa. Större skalet föga konvext med obe� 

tydligt krökt eller nästan rak snabel, genomborrad af en mycket liten foramen . 
Hos smärre exemplar finnes nästan ingen sinus, hos de större en mer eller 
mindre regelbunden dylik. Mindre skal bukigare, djupast närmast låset. · Unga 
exemplar med knapt urskiljbara ribbor, hos större framträda ribborna något 
mera, på större delen af skalet dock svagt, tydligast vid främre randen. 3-4 
ribbor i sinus. Längd 6 ,5-9, bredd 515- 1 O tjocklek 3-6. 

I Faxekalken och limstenen från Annetorp, förut känd endast från 
Fax e. 
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7. Rhynchonella ala MARKLIN s p . 

Terebmtula alata 

" 

" 
" 
" 

Rhynchonella 

" 

" 
a la 
a la 

" 
Terebratula octoplicata 

1827 

1828 

Taf. l, fig. 38. 

NrLssoN (non LAMARCK) : Petr. Suec., s. 35, t. 
4, f. 8. 

DALMAN : Kgl. Vet. Ak. Randi. för 1827, 
s. 137, 

1837 HrsrNGER : Leth. Suec. s. 79, t. 22, f. 1 1. 
1838 MARKLIN in litteris, BRONN : Lethaea Geognostica, s. 645. 
1841 MARKLIN, RoEMER ex parte : Die Versteinerungen d. Nord-

1851 
1770 

" 
deutschen Kreidegebirges s. 39 . 

BRONN : Leth. Geogn., s. 2 17.  
QuENS'l'EDT : a. st., S .  170, t. 41, f. 66. 

Rundadt triangulär mera brerl än lång, med talrika, enkla, ej dikatome
rande ribbor, som vanligen äro synliga up till låskanten och snabeln. Rib
borna omkr. 30, platta med smalare mellanrum. Större .skalet plattare med 
liten föga krökt snabel, genomborrad af en tämligen stor foramen. Sinus mer 
eller mindre starkt utpräglad med ung. 6 ribbor. Mindre skal mera bukigt 
Längd 2 2_:__29 ,  bredd 22 ,5-3 3, tjocklek 14-16  mm. 

Denna art beskrefs och afbildades förträffligt af NILSSON, som dock hän
förde den till T. alata (BRoNGNIAR'r : ·  a. st. ,' s. 386 ,  t. 4, f. 6, således = Rh . 
compressa LAM. sp. n'ORBIGNY : a. st. , s. 35 ,  t. 497, f. 1-6). DALMAN och 
HisiNGER lämnade inga nya bidrag till kännedomen om denna form. I Första 
uplagan af BRONNS Lethaea Geognostica upföres den under namnet ala MARK

LIN såsom en form af T� plicatilis, och såsom egen art af RoEMER under bibe
hållande af MARKLINs namn, . Troligen äro dock de af RoEMER från Budmerberg 
och Mörby anf'orda formerna skilda. Rh. ala skiljer sig från Rh. compressa, 

som äfven är större och proportions:vis bredare, genom ribbornas plattade rygg 
och mindre antal ribbor i sinus. Från · den i Sverge förekommande · formen af 
Rh. plicatilis skiljer sig Rh. ala genom större bredd, vanligen tydligare sinus 
och ribbor som äro synliga ända till låsranden och snabeln. NILssoNs T. alata 

anses, ehuru med?, af DAviDSON såsom synonym till Rh. latissima Sow. och 
BRONN anför bland Rh. alas synonymer dock äfven med ? T. pectita och T. 

triangularis ; se härom denna senare art. UBAGIIs anför (Description geol. et 
paleont. du Sol du Limbourg, Roermonde 1 879,  s. 2 1 7). Rh. alata NILssoN 

(non LAM.) från etage Hervien i Limburg. Denna form, af hvilken exemplar 
från KunraAd föreligga mig till jämförelse, liknar ganska mycket, men har 
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spetsigare snabel, skarpare r ibbor, djupare sinus med färre ribbor,  så att det 

synes vara en annan form än Rh. ala. 

NrLssoN upgifver Rh. ala från Mörby och säger sig· hafva sett fragmehter 

från Köpinge mölla och ett exemplar i svart flinta från södra Skåne ;  äfven 
DAL:rtiAN och HrsrNGER anföra arten från Köpinge. J ag har ej sett något hit� 
hörande exemplar från denna l okal, utan alla, som jag haft till fälle att under
söka, härröra från Kristial)stadsområdet, hvarest den förekommer ganska all
mänt såväl i lag med Act. subvent1·icosus, ehuru här sällsyntare, (lgnaberga 
(MALM) Balsberg, Oppmanna, Karlshamn), som i lag med B. muc1·onata, hvarest 

den ä t· ymnig vid Mörby och Gillaruna, iiJvensom vid Hanaskog. Den är 

ock funnen såväl ' vid Å.hus som vicf Ylsudclen . 

8. Rhynchonella triangu1aris W ATlL. sp. ' 

Anomites f1·iangularis 

l'erebratula 
, 
" 

" 

" 
" 

" 

pectita 
tl'iangulm·i s 

pectita 
triangula1·is 

pectita 

'Taf. 1 ,  fig. 33, 34. 39. 

1•82 1 WA IIJiFJNBEIW :  Pctr . ,  s .  f :I ,  t .  R, f. 1 1 -- l i�. 
1 827 NLI.ss N: Petr. Suec. , s. 3G, t. '!, f. 1 0, 

" NrLsSoN (non Sow.) : Petr. Snec. s. 36, t. 4, f. !:l. 
1 828 lhLM AN : Kgl. Vet. Ak. I-Iandl. för ' 1827,  s. 13tl. 

" " , ,  , ,  , ,  , ,  " " s.  1 38. 
1 837 Hrs rNmm : Leth. Suec., s.  80, t. 23. f. l .  

" " " " s. 79, t. 22, f. 1 3 .  

Yngre exemplar me ra långa än breda, platta, triangulära, snabeln rak 
med mycket stor foramen ; sinus O. Skalen försedda med talrika ej skarpryg
g·ade ribbor med mellanrum af r ibbornas storlek Äldre exemplar blifva något 

litet mera bukiga och snabeln något mera, fast aldrig mycket, krökt ; formen 

någ·ot växlande, oftast iir läng·don större än bredden, stundom är dock bredden 
betydligast (:fig·. :3 9  om den verkligen hör hit). I-\ibborna omkr. 40 ej skarp
ryg·gade, sinus oreg·elb unden al

,
ltid svagt utpräg·lad ; bredden störst närmast 

främre· randen. Längd 1 4,5-2 6 ,  bredd 1 3 ,5-2 5,51 tjocklek 7,5 (blott mätt 

på ett mindre exemplar, enär de större oftast finl1as med skilda skal). Jag 
hänför, om ock med tvekan, till Rh. trian.c;ularis äfven det i fig. 39 afbildade 
exemplaret, oaktadt det ej obetydligt afviker från öfriga genom större bredd 
(läng·d 2 2 ,  bredd 2 5,5 ,  tjocklek 1 2), bukig·are form, något mera krökt snabel 
och talrikåre ribbor. Skilnaderna synas mig dock ej vara större än att äfven 
detta exemplar kan hänföras till Rh. t? ·iangttlat·is i den mening jag här fattat 

arten. 
6 
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W AHLENBERG beskref först denna art och lämnade en afbildning- däraf, 
bägge delarue hänförande sig till yngre exemplar. NILssoN fullständigade be
skrifningep samt beskref och afbildade äfven h vad som enligt min mening är 
den utvuxna formen, som han identifierade med SowERBYS T. pectita. Han 
påpekade dock att öfverensstämmelsen ej var god, och att den svenska arten ej 
är densamma som Terebratella pectita Sow. , har för länge sedan erkänts. 
Namnet triangula·ris såsom det iilsta böt· bibehållas för hela arten, om det ock 
ursprungligen gafs åt den yngre formen. Det kan ej vara yngre stadier af 
Rh. ala, såsom BtWNN och GEINJ'l'Z menat ; exemplar af ungefär samma storlek 
af dessa båda former visa; att t1"iangulm:is är längre, tunnare, har talrikare 
ribbor och mindre tydligt utpräglad och regelbunden sinus. · DAvmsoN anset' 
sannolikt, att Rh. tTiangulm·is är synonym till Rh. depressa Sow. (Cret Brach. 
s. 89 ,  t. 1 1 , f. 28 -32) som dock är mera bred än lång och afbildas med 
skarpryggade r ibbor, så att Rh. f1·iangulaTis synes mig böra skiljas från Rh. 

depressa, dit väl ock de af SHARPE såsom triangulat'is anförda formerna höra. 
Den af GEINITZ såsom T. triangulcwis betecknade formen (Charakteristik der Sr.hich
ten und Petrefacten der sächsisch-bömischen Kreidegebirges, s. 85,  t. 1 9, f. 
1 -3) har det mindre skalet för bukigt, skarpa ribbor och för stark sinus ,för 
att kunna anses tillhöra samma art som WARLENBERGs Rh. b'iangularis. 

NILSSON anför T. tt·iangularis från Balsberg och Köpinge, och T. pectita 

från Ignaberga. Rh. tTiangularis i den begränsning jag här gifvit densamma 
förekommer hufvudsakligen, om ock ej uteslutande i Kristianstadsområdet, 
hvarest den är funnen med Act. subventricosus (Ignaberga, Balsberg, Opp
manna, V. Olinge, Karlshamn, Gropemöllan) ; den är �ällsynt med B. mucro

nata, (Kjugestrand, WnT) ; ett litet troligen hithörande exemplar föreligger ock 
från Köpinge (Riksmuseum) 

9. Rhynchonella Wahlenbergi n. ·f. 
Taf. 2, fig. 3. 

Te1·ebratula octoplicata 1827 NILssoN : (non Sow.) Petr. 8uec. , · s.  36. 
" " 1 828 DALMAN : Kg l. Vet. Ak Han dl: för l 827, s. 137.  
" " 1837 RISINGER : Leth. Suec., s. 79 (ej fig. 1 2, taf. 22, som iir 

kopierad efter SowEHBY Min. Conch. vol. 2, t. 
1 18, f. 2) . 

Rundadt trekantigt, bredden större än längden·; båda skalen tämligen kon
vexa, det mindre dock i något högre gmd ;  omkring 3 0  enkla, grofva, ganska 

(' 
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skarpryggade ribbor. Snabeln spetsig·, krökt, med stor fora.men, smus med 
5--6 ribbor, dock ej mycket framträdande. Längd 1 3 ,5-1 7,5, bredd 1 2--20, 
tjocklek 715- 1 2  mm. 

Det är ganska säkert denna form, som NrLSSON beskrifvit och med ? iden
tifierat med �OWERBYS T. or;toplicata. NrLSSON angif\'er visserligen ett något 
större antal ribbor (34 i allt, 8 i sinus), hvilket dock väl kan bero på att han 
beskrifvit ett något större exemplar. Säkert är det ej den äkta Rh. octopli

catct, såsom denna art fattas af H:EBERT (se of van under Rh. plicatilis ) . Möj
ligtvis skulle Rh. WahlenbM'"gi kunna rang·eras under Rh. plic;atilis, men jag 
känner ingen form däraf, med hvilken den fullkomligt öfverensstämmer. Från 
den form af Rh. plicatilis, som finnes vid Köpinge skiljer sig från Rh. vVah

lenbe?·gi genom mindre storlek, större bredd, mindre antal ribbor, större fora
men och i allmänhet mindre starkt utpräglad sinus. Såsom !'edan NILssoN 
anmärkt, skiljer den sig från Rh. ala genom ringare storlek, det större skalets 
större bukighet och skarpare ribbor. 

Rh. �Vahlenber9i är blott anträffad i Kristiaustadsområdet och där i lag 
med Act. subvent1·icosus, (Ignaberga, Balsberg, Oppmanna, Karlshamn). 

10 .  Rhynchonella Angeli,ni n. f. 

Taf. 2, fig. l .  

Femkantig, bredden stöl're än längden, tämligen platt, 3 0-40 tättsittande 
ribbor, skilda af djupa fåror. Snabel rät, skarp, med stor foramen och plan, 
ej konkav area, tydligt skild från öfriga delen af större skalet genom en skarp 
kant; sinus foga utpräglad med 7 ribbor. IJäugd 9-1 1 ,  bredd 1 1 - 1 3, tjock
lelc 5-·6 mm. 

Denna lilla art synes konstant skild från Rh. Wahlenbergi genom sin 
femkantiga: form , raka snabel, tydlig·a area samt talrikare och finare ribbor. 
H vattken i den mig l tiJ!J; buds stående literaturen eller bland cle· Rhynchonella 

at:ter, med hvilka jag kunnat jämföra densamma, har j�tg funnit någ0n ·art, 
med hvilken jag kunnat identifiera denna form. 

Rh. Angelini är endast känd från Kristianstadsområdet och lag med Act. 

subventricosus. Ig nab�rga , Balsberg, Karlshamn. 
Utom de nu mer eller m indre utförligt beskrifna Rhynchonella-artarna, af 

h vilka ett jämförelsevis god t material förelegat, finnas flera andra, som ej kun
nat identifieras med förut beskrifna former,. men af hvilka materialet är så 
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obetydligt, att det ej synts rådligt att på detsamma grunda några nya arter. 
Ett par dylika former anför jag här ; flera andra förekomma dock ännu. 

1 1 . Rhynchonella forma a. 

Taf. 2, tig. 2. 

Mycket bukig, isynnerhet det mindre skalet ; mycket talrika ribbor, böjd 
snabel och oregelbunden sinus. Längd 22-25,  bredd 2 3-25, tjocklek 
1 4-1 8 mm. 

2 exemplar, ett från Oppmanna och ett från Karlshamn. 

12 .  Rhynchonella forma {3. 
· Taf. 2, fig. 4. 

Rundadt femkantig, tämligen bukig med 3 3-40 ribbor, som äro enkla, 
grofva och synliga ända till låsranden och snabeln ; mindre skalet bukigare än 
det större ; snabeln stor och framskjutande, föga krökt, med stor foramen och 
tydlig area. Sinus föga utpräglad me� 8 ribbor. De� gröfre framstående 
snabeln och den större arean göra att dessa exemplar ej synas mig kunna 
hänföras hvarken till Rh. ala eller Rh. plicatilis, de båda former som de 
komma närmast. 

Ett exemplar från Oppmanna, ett från Balsberg (MALM). 

1 3 .  Rhynchonella forrna y. 

Rundad, bredare än lång, med talrika (omkr. 70), smala, enkla ribbor, 
skilda genom mycket fina strimmor ; större skalet platf, snabel föga krökt med 
med stor foramen och tydlig area, sinus nästan omärklig. Mindre skalet föga 
bukigt, dock något mera än det större. Längd 3 1 ,  bredd 36,  tjocklek 1 5  mm. 

Ett tämligen väl bevaradt exemplar från �arstacl . (MALM), lokalen säker
ligen belägen i Kristianstadsområdet; från V. Olinge föreligger möjligen ock 
ett exemplar af denna form. 
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THEOIDIUM SowERBY. 

l .  Thecidium cf. vermiculare v. ScHLOTHEillr. 

Taf. 2, fig. 6-9. 

Tet·cbratulites vermicularis 1 820 v, SeRLOTHEJ M :  a. st., s. 272, 273 (refererande till 
fig. 12, taf. 26 hos FAUJAs DE 
ST. FoNn) . 

Thecidea hippoqt·epis 
, vennicularis 

Thecidium ver'Yr}iculare 
" cf. " 

1 840 GoLDFuss : P,!Jtr . Germ., t. 161 ,  f. 4.  
1854 SuEss :  Uber die Brachialvorrichtungen der Theci

deen i Sitzungber. d. K. Akad. s. 994, 
t. l och 2. 

1 860 BosQUET : Monographie, s. 26, t. 3, f. 4--1 1 .  
1 870 ScHLUTER : Neues Jaht'buch eto.1 s. 952. 

Glatt, oval, något smalare vid bakre del en, mera lång än bred, fäst med 
större eller mindre del af underskalet. Underskalet djupt med triangulärt 
pseudodeltidium, under hvilket synes en liten men djup skål, som genom en 
tunn . skiljevägg är delad i 2 delar. Intet medianseptum. Skalets innersida 
synes vara ornerad med papiller, men det mindre goda bevaringssättet tillåte•· 
ej att afgöra detta. Öfverskalet ovalt, längre än bredt, med brachialapparaten 
bestående af endast en hufvudstam, från hvilken grenar utgå åt ömse sidor. 
Längd 7 ,  bredd 5,5  mm. 

Oaktadt bevaringssättet hos alla exemplaren lämnar mycket öfrigt att 
önska, synes det dock tämligen säkert att de tillhöra denna art, till hvilken 
ScHLUTEr�, SOQ.l först anförde förekomsten af detta slägte från Sverge, äfven 
ansåg sannolikt att de af honom funna exemplaren borde räknas. 

Hittills blott funnen i lag me� B. mzwronata dels i Kristianstadsområdet 
(Sissebäck allmän, Gillaruna), dels sällsynt vid Köpinge." 

Tltecidea digitata , , 
Tlteciclium digitatum 

2. Thecidium cf. digitatum Sow. 
'f af. 2, fig. 5. 

1 833 Sow. GoLDFUss : t. 1 6 1 ,. f. 6. 
1 854 SuEss : anf. a r  b. t. 3, f. 3.  
1860 BosQUET : s .  30, t. 3, f. 15 och t.  4, f. 1-3: 

På tvären oval, femkantig, föga smalare vid bakkanten , fästad med en 
betydl ig del af underslmlet. Under låskanten en liknande tvådelad skålformig 
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apparat som hos de föregående. Medianseptum tydligt. Öfverskal mera bredt 
än långt med rät låskant. Brachialapparaten består af en grenig hufvadstam 
och 2-3 enkla grenar vid hvarje sida om dep.na stam. Längd 5, ,bredd 
6 mm. 

Liksom föregående art ej väl bevarad, men då de kara}derer, som kunna 
iakttagas, öfverensstämma med Th. digitatum, torde den väl böra föras dit: 
Förekommer vid Sissebäck tills�tmmans med föregående, men mycket sällsyn
tare, äfvensom vid Hemmingslycke (lag med B. mucronata) trol. också vid 
Balsberg (Act. subventricosus) och i Ystadsområdet vid Köpinge. 

3. Thecidium Schliiteri n. f. 

Taf. 2, tig. 10-13. 

� 
En mycket liten art, . rund eller något oval, utvändigt glatt. Underskal 

fästadt medelst en större eller mindre del, med nästan uprätt kant. Area 
liten med triangulärt pseudodeltidium. Under låset synes, liksom hos de före
gående arterna, en tvådelad skålformig apparat. Öfverskalet med starka lås-· 
tänder, förenade medelst en brygga, som dock endast hos mycket väl bevarade 
�emplar finnes bevarad. Bracbialapparaten nästan såsom ett T med upåt 
krökta armar. Längd 3, bredd 2 mm. 

Ehuru brachialapparaten ingalunda är fullständigt bevarad, är dock hvad 
söm af densamma finnes kvar tillräckligt egendomlig för ·att skilja denna art 
från alla andra. Den är hittills blott upmärksammad i Kristiadsområdet och 
i lag med Act. subventricosus. Ignaberga (2 ex.) Karlshamn (öfver 50 ex. · 
MoBERG) . 

TEREBRATULlNA D'ORBIGNY. 

l .  Terebl!'atulina. striata WARLENBERG sp. 
·rar. 2, H g. 16, 11. 

Terebratuliies chrysalis 

Anomites striatws 

Terebratula Defrancei 

1813 VON ScHLOTHEIM : Miin. Tasch., s. 1 1 3, hä.nv;isande till 
Fa.ujas t. 26, f. 7 och 9. 

182 1 WAHLENBERG : Acta Nov. Reg. Scient. Soc. ; Ups., vol. 
8, s. 61.  

1 822 BRONGNIART : Descr. geol. des environs de Paris, s. 383, 
t. 3,  f. 6. 
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Tcrebratula Dejr'ancei 
" " 

" F1·ancii 
Terebrat�tlina striata 

, , 
, chfysalis 
" striata 
" clwysalis 
, cltrysallis 

1 827 NrLsson : Pctr. Suec ., s .  35, t. 4, f. 7 .  
1 828 DALMAN : Kgl. Vet. Ak. Handl. för 1 82 7 ,  s. 136. 
1 837 HrsrNGER : Leth. Suec . , s .  78, t. 22, f, 10. 
184 7 D'OrrmGNY :  P al. frang., s. 65, t. 504, f. 9-- 1 7 .  
1 852 DAvmsoN : Cret. Brach., s .  35. ,  t .  2 ,  f. 1 8 -28. 
1 866 Sc!J LOENBACH : Krit. studien, s. 1 1 , t. l ,  f. 3, 4. 
1 867 LuNDG liEN : P al eon t. Iakttagels el' (}f v er Faxekalken s .  20. 
1 8 7Ö ScHLÖ'l'ER : N eues Jahrbuch , s.  9a8. 
1 .879 VON HANS'l'EIN : Brach. v .  Ciply, s.  26. 

n'ORmGNY, DAVIDSON och ScrrLOEtmACH hafva visat, att denna art vanerar 
alldeles ofan tligt och att olika varieteter och utveckl ingsstadier af densamma 
ofta af äldre författare besln·ifvits såsom eg·na arter. De arter, sorn besln·ifvits 
under namnen J?auj(tsi, chrysallis, striatula och Defrancei (fot· att blott nämna 
de former som äro bekanta från g,;erge) äro endast olika utvecklingsstadier 
och fonner af samma art. · På nästan alla lokaler, hvarifrån ett rikare m�te
rial föreligger, hafva de flesta af dessa s. k. arter jämte dem förbindande 
mellanformer anträffats ; dock bör anmärkas, att formen Drfrancei i Sverge ej 
är funnen utom Kristianstadsområdct, hvarest den förekomme"r både m�d Act. 
subventricosus och B. muc?·onat(t. H vad jag 18 6 7 anförde från Faxekalken 
vid Annetorp under namn af 1'. gracilis, har vid tillgång ·på bättre material 
visat sig vara endast något bredare, krossade exemplar af T. str:iata., Hvad 
artens benämning beträffar, antager jag för densamma: med n'OrtBIGNY och 
DAviDSON W AllLENBERGs namn striata, hufvudsakligen emedan det af sin up
hofsman ej preciserades på någon bestämd form och därför lämpar sig väl 
såsom allmän benämning för en så variabel art. ScHLO'l'HEIMS namn chrysalis 
(emenderad t  chrysallis af voN HANSTEIN) är äldre och borde således hafva prio� 
ritetens rätt, men SeRLOTHErM synes mig genom hänvisning till F AUJAS tig. 7 
och 9 ,  taf. 26 •hafva fästat namnet r;hrysallis vid just denna form eller detta 
utvecklingsstadium. De·t synes mig ock vara skäl att hafva en beteckning för 
de mera iögonenfallande formerna och då använda benämningen ch1-ysallis för 
de · små, oftast långsträkta formerna med knöliga r ibbor (namnet J?aujasi RoE

MEit bör helt och hållet försvinna), striatula MAN'l'ELL för de större, femkantiga 
och Defrancei BRONGN. för de mycket stora formerna, utan att det dock är 
möjligt att draga några skarpa gränser mellan dessa former eller varieteter. 
Därför anser Jag det lämpligast att bibehålla namnet T. striata för arten i sin 
helhet och med namn_en ch?·ysallis, st1·iatula och Defmncei beteckna ofvan
nämde former. 
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Exemplar finnas från 1 -52 mm. längd, bredd 35 , " tjocklek 22,5 mm. 
Dessa olika former äro, så vidt man för närvarande känner, i Sverge utbredda 
på följande sätt. I Malmöområdet finnas i Skrifkrita chrysallis vid J ordberga ; 
i yng1"e krita chrysallis och striatula i Faxekalk, Limstem och Baltholmskalk 

virl Annetorp och i lösa block ; inom Ystadsområdet i lag med Act. quadratus, 

st'riat-1da vid Eriksdal ; med B. mucronata chrysallis och sf1 ·ildula vid Köpinge. 
Inom Kristianstadsområdet förekomma i lag m�d Act. sul!vent'ricosu� alla 3 
formerna vid Ignabel'ga, Bals berg, Karlshamn i striatula vid V. Olinge ; De

francei vid Oppmanna ; chrysallis och strialula vid Gropemöllan; i lag med 
B. mu<;ronata striatula och Defrancei vid Mörby och Gillarmia. Formen 
Defmncei är ock funnen vid Åhus och Ylsuqden. 

2. Terebratulina cf. gracilis Y. ScHLOTH. 

Terebmtulites gracilis 
Tet·ebt·atula gracilis ex parte 

Terebmtulina ,qrdeilis " 

Terebr;atulina gmcilis 

)/ 

Taf. 2 fig. 18-19. 

1 8 1 3  ScHLO'l'H. : Min. Tascll . ,  s. 1 1 3. 

1�35 VON BucH : Abh. d. Berliner Ak. f. 1 83B, s. 841 t.. 
2, f. 35.  

1 852 DAvmsoN : a. st. , s. 38, t. 2 ,  fig.  1 4. 
�866 ScHLOENBA CH : Krit. studien, s. 2 1 ,  t. l '  f. 

18-20. 

Det material från Sverg·e, som står mig till huds. af denna art, är alt för 

ofullständigt for att jag sk�lle ku�na anse bestämningen såsom fullt säker, det 
utgöres nämligen endast af ett större skal och hälften af ett mindre, bägge 
två härrörande från Jordberga. Snabeln är " skarp och starkt böjd, utan area 
och synligt deltidinm ; det större skalet bukigt, det mindre platt. Efter den 
utförliga utredning af denna art och dess förhållande till närstående, som 
ScnLOENBACH gifvit, synas dessa exemplat från  Jordberga böra hänföras till 
T. gracilis. De stäm.ma också fullko.m.l igt öfverens med exemplar af denna art' 
från Rugen, utom däri att det stön•e skalet frän Jordberga upnår något betydligare 
dimensioner, ehuru f'j så stora, som ··de för det största af SciiLOENBACH angifna. 
Hvad jag 1 867 kallade T. gracilis -tillhör ej denna art, utan är blott en bred 
och dessutom nå'got krossad form af· T. striata forma chrysallis, och som voN 
HANSTEIN anmärker, att denna min upgift är den enda, enligt hvilken T: gra

cilis skulle förekomma i Maestrichtien , ligger där vigt uppå att denna mm 
oriktiga upg·ift rättas. 
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T. ej. gracilis är i Sverge blott funnen i skrifk? ·itct vid .J ordberga (lag 
med B. mucronata). 

3. Terebratulina cf. rigida Sow. 

T. 2, fig. 15. 

Te1·ebratltlct 1 ·igidct 1 828 SowmmY : Min. Conch. ,  vol . 6,  s. 69, t.  536, f. 2 .  
Tcrebmtulina gmcilis 1 847 v'OIWIGNY : Pal. frang. s. 6 1 ,  t. 503, t. 1-G. 

" " ex parte 1852 DAVIDSON : Cret. Bracl1., s. 38, t. 2, f. 1 3, 1 5- 1 7 .  
, j' igida 1866 ScHLOENBACH : Krit. studien, s. 1 7 ,  t. l ,  f. 1 0- 1 7 .  

Om man med ScnLOENBAcri vill i två arter skilja hvad som ofta samman
fattas under en, vanl .  kallad T. grac1:Zis , måste ett litet exemplar (det enda 
mig från Sverge bekanta) hänföras till T. 1 ·igidn Sow. Snabeln är nämligen 
nästan rak med tydl ig area och deltidium smnt tåmligen s tor foramen ; mindre 
skalets låsrand rät, genom hvilka karakterer det skiljer sig från T. gmcilis 
ScnLO'l'H. i ofvan fattade omfång. Den runda formen och de vid sidorna 
starkt krökta ribborna göra att det ej kan tillhöra någon form af T. striata. 
Som dock materialet är så obetydligt och ej i fullkom ligt godt stånd, kan be
stämningen ej anses såsom fullt säker. Län gd 3, bredd 3 mm. Köpinge 
med B. mucronata. 

TEHEBRATULA LWYD. 

l .  Terebratula longirostris WAHL. s p. 

'l'af. 2, fig. 22. 

Anomites longi1·ostris 1 82 1  WAHLENBERG : Petr. Tell. Suec . ,  s. 6 1 ,  t. 4, f. 1 5 ,  1 6 . 
Te1·ebmtula " 1 827 NILssON : Petr. Suec. Form. Cret., s. 33, t. 4, fig. L 

" " 1 828 DALMAN : Kg l. V et. A k. I-Ian dl. för 1 827, s. 1 44. 
" " 1837 Hrsi NGER : Leth. Suec. ,  s. 82, t. 23, f. 9 .  
" " 1 870 Scm;OTEH :  Neues Jahrbuch, s. 938.  

Aflång, rundad eller något femkantig glatt eller med fina radierande l injer, 
som hutvudsaldigen synas vid sidorna; koncentriska tillväxtstrim mor tydligt ut
präglade. Skalens största bredd nflgot framom 2 f� af längden, största bukig
heten ung. vid midten. Större skalet betydl igt mera långt än Lredt, regel
bundet hvHlfdt med rak eller föga krökt snabel, t.vitrt af.<;tympad af en · stor 

7 
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foramen; a rea oftast ej skarpt skild från den öfriga delen af skalet, deltidium 
högt och starkt med utpräglade tvärstrimmor. Mind re skalet hos yngre mera 

platt, annars vanligen ungefär l ika mycket hvälfdt som det s törre. Kommissu
ren VIsar framtill 3 smärre veck , af lwilka det mellersta är störst. Dimen-

Län gc1. �� Gbi 5°6 A sicmer hos nå.gm exemplar : a) är ett stort exem-
Bredd.  49 45,5 29 10,6 plar, b) den bredare, c) den smalare varieteten 
Tjocklek. 32 30 G d) det minsta exemplaret. Arten kan upnå ändå 

betydligare dimensioner af omkr. 90 mm. liingd . Af denna art förekomma två 
tämligen afvikande varieteter, som dock genom talrika mellanformer så för
bindas, att de ej kunna hållas skilda ,  näml. en bred form med något böjd 
snabel och en smal form med nästan alldeles rät snabel. W AHLENBEIWS figur 
representerar den förra, N ILssoNs den senare. 

Såsom DAvmsoN, ScHLOENBACH och Scm.ih'El� hafva visat, är det med orätt 
som voN Bucn o'ch F. A. RoEMER anfört denna art från Essen (cenoman), i 
det att de förblandat den med '1'. dep1·essa n'ARcii., som dock är väl skild 
därifrån (se SciiLOENnAcH : U e ber die Brachiopoden der nord-deutschen Cenoma n
bild ungen i BENEOlms Geognostisch-Paläontologische Beiträge, Bd l ,  häfte 3 ,  s .  
49 (449) och DEimm : Die Brachiopoden der Tourtia von Mi.ilheim a. d .  Ruhr, 
s .  1 4, fig-. 4). 

Hittills med säkerhet endast anträffad i Kr-istianstadsområdet, hvarest den 
förekommer såväl i lag med Act. subvenh·icosus (Ignaberga, V. Olinge, Bals
berg, Oppmanna, Karlshamn,  Gropemölla n . och möjl. Malteshol m) som med B. 
'nn�cronata (Kjuge, Mörby, Gillaruna). 

2.  Terebratula praelustris voN I-lAGENow . . 

Taf. 2, fig. 24. 
Stor, oval, mera lång än bred, bakåt afsmalnande, glatt med svaga radie

TandA strimmor vid sidorna. Större skalet bukigt med starkt böjd snabel, 
afstympad af en stor foramen, area föga tydlig och deltidiet nästan doldt under 
den krökta snabeln ;  hos yngre exemplar är däremot snabeln mindre krökt, så 
att deltidiet synes, äfvensom arean då framträder tydligare. Mindre skalet 
nästan platt. '  På stora exemplar visar kommissuren vid framkanten 3-5 
mycket små veck eller ett s törre veck, som då  är  svagt utbildad t ;  kommissmen 
annars rät. 

Lilngd. 1 77 1 59 l 58 \ 43 l Bredd. 53 44 49 31 Tjock lek. 28 24 20 Fragmenter antyda ändå betydligare dimensioner. 
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1'. praelustris skiljer sig fL·fm T. lon{Jhos i1 'is genom sin mera ovala form, 
:o; ta r k are böjda snabel , som nästa n helt och hållet döljer delticlie t ,  äfven som 

pbttare m i ndre skal . Kommissuren är ock ol ika , i det att de 3 vecken hos 
T. longirostn's ej fi nna s hos 1'. pmelustris, som antingen har några mycket 
s m å  dy l ika eller ock ett större svagare. 

T. oDcsa Sow. (l\lin. Conch. Yol. 5, s .  54, t. 438,  f. l ;  DAvmsoN : Oret. 
HraclJ . ,  s .  5 3 ,  t. 5, f. l 3-- l G )  har det mindre skalet mycket buk igare och 
kantens karnissur biplicerad. Den form hfiraf, som voN HAGENOW kallat T. 

Sowc1·byi (se ScHLOENDAcn : Oenoman Brachiopoden t. l ,  f. 7) är mera fem
kantig·, har spetsigare låsvinkel, bukigare mindre skal och snabeln annorlunda 
afstympad . Om dess skilnad från 1'. curvi1·ostn's och 1'. fallax se dessa arter. 

T. praelust'l·is synes vara· inskränkt till Kristianstadsområdet och förekom
mer där oftast ·med Act. suuvent1·icosus (V. Olinge (srnå exemplar), Oppmanna, 
Karlshamn) dock äfven med B. mucronctta (Kjuge). Äfveu funnen vid Åhus . 

Terebratula curvirostris NILssoN. 

Tercbratula c1wvirostds 
" " 
" " 
" s p. 

Taf. 2,  fig. 25, 26. 

1 827 NILssoN : Petr. Suec. Form. Oret., s. 33, t. 4,  f. 2. 
1828 DALMAN : ICgl. Vet. Ak. Hnndl. för 1 827, s .  144. · 
1 837 HrslNGER : Lei.h. Suec., s. 82, t. 24, f. l .  

1 870 ScnLöTEH : Neues Jaln·b. ,  s .  952 (månne ock sid. 938 ?). 

Aflång, glatt eller med fina långsgående strimmor, som äro mest synliga 
vid kanterna . Större skal regelbundet bukigt, m est ungefär vid låset. Snabel 
tämligen liten, starkt böjd , a fst.ympad genom en s tor, r nnd foramen ; area föga 

t ydlig . Deltidium hos s törre exemplar me m bred t än högt , triangulärt, afslmret 
uptill genom foramen , mer eller m indre cloldt af elen öfverböjda snabeln ,  
Mindre skalet mest konlen vt närmrtst låset, härifrån går framåt ett nästan platt 
par ti, som srL smanmgom blir bredare närmDre främre kanten och hv

'
arigenom 

densamma blir mer el ler mindre tydlig t biplicerad. Komm issuren annars rät. 

Ltiugd. 
JJrcdd. 
Tjoålck. 

a. b. 
56 53 49 35 
41 32 35 17 

2D 22 21 14 

a.) en bred form, b) en sma.L 

�:;CJJLti'l'El� har påpekat do karaktcrer hvarigenom duuna art skilj er sig· från 
T. ouesa Sow. och hrm betraktar den såsom en ny art. Jag t L· or  mig kuuna 
htinföra den till  NILssm-rs T. curviJ ·ostris, ehuru v issedigen hvarken NILSSo�s 
beskrifn ing· el l e r  afbi ldningm fu llkomligt öfverensstämma med flertale t exemplar. 
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NILssoNs figur har snabeln större och mera böjd  samt mindre skalet plattare 
än nästan alla de exemplar jag haft tillfälle att undersöka, äfvensom kommis
suren framtill är alldeles rät. H vad som emellert i d  det oaktadt förmår mig· 
att tro, att det ändå är den Nilssotlska arten, är, att NILssoN anför T. curvi

rostris endast från I�öpinge och att därstädes, så vidt mig är bekant, ej före
komme!' någon annan form än den nu beskrifna, som någorlunda öfverens
stämmer med T. curvirostris NrLss. Om denna tolkning . är berättigad, såsom 
jag tror den vara, så skulle NILSSONS beskrifning och afbildning framställa ett 
yngre exemplar, ty sådana hafva det mindre skalet plattare och kommissuren 
framtill utan spår till biplicering. NILssoNs figur erinrar i själfva verket 
mycket om T. praelust1,·is, som dock ej är funnen vid Köpinge och som äfven 
skiljer sig genom mindre och ej så starkt böjd snabel och större låsvinkeL T. 
cw·vi1·ostris, så som jag upfattat arten , är proportionsvis längre och smalare 
än T. pmelustris, har bägge skalen mera likformigt konvexa, kommissuren 
framtill, åtminstone hos större exemplar, biplicerad. T. curvirost1·is är äfven 
betydligt mindre än 1'. pmelust1'is. Den form från Sverge, so� mest liknar 
T. curvirostris är T. fallax t rån den yngre kritan ; om förhållandet dem emel
lan se denna art. Äfven den cenomana T. depressa n'ARcH. erinrar om T. 
curvi1·ost1·is, men såsom ScHLUTER framhållit, är den förra konstant bredare; 
at"t med ful l  säkerhet begränsa den mot T. uiplicata synes ganska svårt. 

T. hibernica TA1'E från Irland oeh norra Frankrike (se BHROIS i Annales 
de la Societe Geologique uu Nord, vol. 6,  Lille. 1 878, s. 45 1 ,  t. 1 2 ,  f. 3) iir 
betydligt bredare och har starkare böjd snabel med mindre foramen. De af 
TATE afbildade exemplaren af denna art (Quart. Journ . vol. 2 1 ,  t. 5, f. 3) äro 
betydligt mindre och kunna ej jämföras med T. CU.1"Vh'ost1·is. 

T. curvirostris är blott funnen i Ystadsområdet och där såväl med Act. 

subvent1·icosus (Tosterup) som med B. 1mtc1-onata (Köpinge). 

Terebratttla obesa 
" Sowerbyi 
" 

" 
obesa 

" 

4. Terebratula obesa SowEIWY. 

1825 SowEUBY : Min. Conch., vol. 5, s. 54, t. 438, f. l .  
1 842 voN I-lAGENow : Neues Jahrbuch etc. ,  s .  541 .  
1852 DAviDSON : Oret. Bmch ., s. 59, t. 5 ,  f. 13-1 6. 

1866 ScHLOENBACH: Cenom. Brach., t. l, fig. 7. 

Eftersom jag eJ varit i tillfälle att se mer än ett exemplar af denna art 
från Sverge och detta är tämligen ofullständigt, bar jag ej meddelat någon 

r 
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afbi ldning däraf. Det öfverensstämmer emellertid ti ll alla delar med exemplar 
af denna art frå n  Riigen äfvensom med DAVIDSONs och ScHLOENBACHs beskrif
n ingar .  Det är starkt konvext, snabeln starkt krökt med stor fo ramon med 
förtjockade kanter ; en grund ränna finnes på öppningens framåtrik tade rand ;  
area otydlig· och doltidio t doldt u nder snabeln. Vid sidorna synas längsgående 
strimmor. Ehuru främre delen är krossad, kan man dock se att biplicering 
förekommit. Längd minst 4G,  bredd 30, tjocklek 2 9  mm. 1'. CU1'Virostn's är 
mera långsträkt och mindre bukig; dol tidiot är s törre och snabelöppningens 
kantor äro ej förtjockade. 

I skri/leTita vid Jordborga (B. mztCJ'01Utta). 

5. Terebratula fallax n. f. 

Tc?·ebrat�flct semigloboset 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

biplicata 
D uternpleana 
o be sa 

'l' af. 3, fig. 1, 3. 

1 827 NILSSON : (non SowEUBY) Petr. Suec. Form. Cret. s .  33.  
1828 DALMAN : Kgl. Vet. Ak Handl. för 1 827, s .  1 45. 
1837 HisiNGER: Leth. Suec,, s .  82, (ej taf. 24, fig. 2 som 

är kopierad efter SowBHBY t. 15 ,  f .  9). 
1865 LuNDGHEN : (non Sow.) Saltholmskalken s. 25. 
1 867 LuNDGREN : Faxelmlken, s .  22. 
1 870 ScHLiiTim : Neues Jahrb. , s.  959. 

Starkt bukig, oval eller något femkantig, med starka tillväxtstrimmor och 
mod svaga radierande l injer vid sidorna, annars glatt. Det större skalet myc
ket bukigt , särskildt i närheten af sn abeln, som är starkt krökt, så att doltidiot 
ej synes ; den är tvärt afskuren , nästan i skalets plan, af on stor rund foramen. 
:Mind re skalet bredast vid midten , afsmalnande bakåt  och framåt , så att kom
missuren blir böjd vid sidorna, framtill mer eller mindre tydligt bipl iceracl . 

Längd. 48 38 40 

B redd. 38 32 27 
'l'j ock lek. 31 25 22 

Ehuru mer än 50 exm�plar af denna art föreligga, är dock intet enda 
riktigt väl bevaradt. De äro ofta. krossade och deformerade , skalen åtskilda 
och inneslutna i den hårda bärgarten , så att det är omöj ligt att meddela en 
fullständig beskrifning. Det är helt visst denna fonn , som NILssoN kallat T. 

semiglobosa. J ag har identifierat den med T. biplicata Sow. C!'- Dutemplemw 
D'01w.) ,  till h vilken art den liksom till T. obesa., med hvilkon Scm,t.i'rER och 

SC!JLOENBACH (Oenoman Brachiopoden, s. 44 1 (4 1 ), identifiera densamma, 
otvifvelaktigt har mycken frändskap. Den synes mig· dock numera lämpligast 
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kunna betraktas såsom en skild form,  ehuru på grund af dess otillfredsstäl
lande bevaringssätt dess förhållande till närstående former ännu ej kan anses 
till räckligt utredt. Kommissmens förlopp synes dock skilj a  fallax från obcsa; 
hos den förr a  är elen alltid mer eller mindre böjd,  hos den senare rät, utom 
hos mycket stora exemplar, hvarest den synes vara något litet böjd.  T. fal!ctx 
är bukigare än T. biplicatct med starkare böj d  snabel och skiljer sig genom 
samma karakteror äfven från T. curvi1·ostris ; det sätt h varpå foramen a fstympar 
snabeln, nämlig·en nästan ej snedt, utan i skalets längdriktning1 synes ock vara 
något som är för T. fallax gan ska utmärkande. 

T. fallax synes vara inskränkt till den yngre Mitan och är kanske en 

mutation af T. obesa ; den är funnen i FaxeTcalle och limsten vid Annetorp, 

Saltholmskalk vid Limhamn, Annetorp oeh Ö. Torp. NILSSON upgifver den 
från Charlottenlund, troligen här i block af Saltholmskallc .  

Terebrat-ula ca1·nea 
" o va ta 

" " 

" " 

" cM·nea 
" " 

" " 

" " 

G. Terebratula carnea SowELmY. 

elongata 

1'af. 2, fig. 23. 

1 8 1 2  SowERBY : Min. Conch., vol. l ,  s. 47, t. 1 5, f. 5, G.  
1827 NnssoN : (non SowERBY) Petr. Suec. Fonn. Oret ., s .  

34, t .  4, f .  3.  
1828 DALMAN : Kgl. Vet. Ak.  Handl. för 1827,  s .  1 4 5. 
1 837 HISINGER : Leth. Suec. , s. 82,  t. 24, f. 3. 
1 847 n'OtmiGNY : Pal. Fran�., s. 103, t. 5 1 3, f. 5�8. 
1852 DAviDSO N :  Oret .. Brach.1 s. 67,  t. 8, f. 1 - 5 .  
1 870 Scn LOTrm :  Neues Jahrbuch, etc., s .  \)52. 
1879 VON HA NSTEI N :  Brachiopodeu von Oiply, s .  1 \) .  

Oval eller afl.ång, mera lång än bred ; största bredden ung·efär v id  midten 
eller något framom densamma ; tjockleken störst vid midten e ller något där 
bakom. Större skalet regelbundet hvälfdt, most bukigt mot snabeln, som är 
l i ten och böj d  med . l i ten foramen ; deltielic t nästan dold t u neler snabeln. Mindre 
skalet något litet mera hvälfdt än det större. Kommissuren rät .utan spår till 
biplication framtil l .  

Li�ngcl. 
Bre del. 
'l'j ock le],. 

a. b.  
34,5 34 

28 23 

19 21 

<� ) typif3ka formen , b) var. elung�tla. 

Denna art beskrefs af NILssoN från Köping-e under namnet J'. ovata 
Sow. , men, såsom numera al lmänt erkännes, är det ej denna art utan T. cantea 
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och af denna föränderli ga a rts varieteter, hufvudsakl i gen var . elonga�a ;  detta 
gäl ler isynnerhet exempla ren från Köpi nge, som utmärka sig genom betydl igare 

längd och n?tgot s törre forn men ; de från skrijliTitan rep resen tera mest h u fvudfor
men ; öfvergångar mellan bägge formema äro dock ingalunda sällsynta. 

7'. can1ea ii r med ful l  · säkerhet endast träffad i s. v. Skåne, näml. dels i 
sk1·ij'krita (Jordberga., Ulricelund, Qva.rnby) dock näs tan alltid i k rossade exem
plar och mest forma typica, dels i sandkalk vid Köp inge, mest var. elongata ; 

öfverallt  i lag med B. �zucronata. 

Två ofu llständiga exemplar från V. Olinge (lag med Ar:t. subveniricosu.s) 

måste kanske ock räknas hit, liksom den oekså troligen finnes i block vicl 
Grä.seryd (tillhörande lag· med Act. quadratus,  se LuNDGREN i Geol. För. 
Förhand!. ,  Band. G, häft. 1 3 , s .  G 1 5  ) . Ingendera af dessa fö rekomster kan 
dock på gTnnd af exemplarens ofullstilndiga och dåliga skick anses såsom 
fullt säker . 

Lektor Em�ENIUS har meddelat m1g ett block n f  en oren sandhaltig kalk
sten, funnet i närheten af Malmö, nästan helt och hållet upfyld af exemplar 
af denna art. De tillhöra formen elongata och äro till och med ovanlig!; l ång

sträckta: Ehuru full t  liknan de bärg-art oj är bekant i fast klyft, synes den 
mig dock mest likna elen s. k. pilstenen i Köpinge sandsten. 

Te1·ebrat1rla 
" 

" 

" 

" 

" 

len s 
" 

» 

7. Terebratula lens Nn.ssoN. 

'J'af. 2 ,  fig. 29. 

1 827 NrLssoN : Petr. Suec. Form. Cret. ,  s .  35, t. 4, f. G .  
1 828 DALMAN : Kg l .  Vet. A k .  I-Ian dl. f. 1827, s .  146.  
1 837 HrsrNGElt :  Leth. Suec., s .  83, t .  24,  f. G .  

carnea ex pm·to 1865 LuNDG!tEN : Saltholmskalken, s. 23.  
" " " 1 86 7  LuNDGREN : Faxekalken, s. 2 1 .  
" 1 870 ScHLÖTEH : Neues Jahrbuch, s. 9 6 1 .  

Oval · eller rund, mer eller mindre bukig, med tydliga koncentr iska tillväxt

strimmor, li varemot radierande l i njer hel t och hållet saknas. Större skalet i 

a llmänhet mera konvext än det mindre med l iten, spetsig, starkt böjd snabel 

och mycket l i ten foramen ; del tidiet dold t  under snabeln .  Det större skalet är 
ej likformigt bukigt, utan ·från snabeln går framåt en mer eller mindre · skarpt 
markerad något plattad köl, på f> idorna om hv.ilken skalet sluttar jämt och 

regelbundet; sedt framifrån visar sig· därför skalet nästan trekantigt i genom

sk äming-. Det m i nd re skalet ii r vanl igen jäm t. bukigt, ehuru stundom äfven 
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här en liknande köl kan iakttagas. Hos plattare exemplar är ofvannämde köl 
betydligt mera framträdande lin på bukigare, såsom synes om m.an jämför 
Nilssons figur med den af mig meddelade. Kommissur rät. 

n. b. 
Längt!. 35 34 a) den plattare, b) den trindare formen. Exemplar 
Bredd. 32 29,6 af större d imensioner än de nu upgifna förekomma. 
Tjocklek. 15 20 

Denna art beskrefs förHt af NrLssoN, men flertalet förfa.tt.are hafva ej velat 
betrakta den s?tsom annat än en varietet af T. carnea Sow. ; så U l70 äfven 
ScHLU'rER, ehuru han numera ändrat mening( se voN HANS'l'EIN : Bra ch. v. Ciply. 
s. 4 7) . Om man tager i betraktande dessa båda formers (T. crwnea

· och T. lens) , 

såväl zoolog·iska karakteror som geologiska förekomst i Sverge, synes det emel
lertid lämpligast att hålla dem skilda. T. lens utmärker sig g·enom kölen på 
på det större skalet, som också är det bukigaste, skarpare och tunnare snabel 
med mindre foramen; T. can�ea har det mindre skalet bukigast, det större 
jämt hvälfdt  med något tjockare snabel och större foramen. T. camea förekom
mer i skrifk1'itan och sandkalken eller Köpinge grönsanden med B. mucronata , 

T. lens endast i den ynpre kritan, så att den väl är att upfatta såsom en 
'mutation af af T. carnea och, om man ej vill anse dem såsom skilda arter, bör 
kallas T. camea mut. lens. NrLssoN har afbildat den plattare formen, jag 
den bukigare. 

T. lens _ förekommer allmänt i den yngre k1·itan såväl i Faxekalken och 
limstenen (Annetorp) som i Saltholmslcalken (Annetorp, Limhamn, Östra Torp 
och i lösa block däraf). 

8. Terebratula Malmi voN HAGENow. 

Taf. 3, fig. 2. 

Oval, större skalet bukig·t med stor starkt böjd  snabel, som är tvärt af
stympad genom en stor fora�en ; deltid iet bredt, nästan doldt undN snabeln 
Mindre skalet, fög·a konvext, nästan plant. Vid främre kan ten och sidorna 
finnas 17 veck. eller tänder, som motsvaras af liknande i det andra skalet, men 
h vilka veck ej synas öfver den främre tre d jodelen af skalet. 

Längd. 

Bredd. 

Tjocklek. 

48 46,5 41,5 

34 38 35,5 

23 25 14,5 
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VoN HAGENOW har under ofvanstående namn utdelat clenna form till 
åtskilliga museer och jag har därför bibehållit namnet. Den är tydligt 
och väl skild från alla andra i Sverge förekommande arter och kan ej häller 
gärna fårblandas med någon anmm beskrif'ven form från kritsystemet. 

T. Malmi är inskränkt till Kristianstadsområdet och ä,r där tämligen s�Ul
synt ;  funnen vid Ignaberga, Oppmanna, Karlshamn i lag med Act. subven

t1·icosus. Vid Filkesboda synes den vara något allmännare och föreligger 
äfven från Åhus. 

\">. Terebratula ciplyensis voN HANS'.rErN. 

Taf. 3, fig. 6 . 

.TeTebmtula ciplyensis 1879  voN I-lAl'{STEIN : Brach. v. Ciply, s. 21 .  

Aflångt oval med största bredden vid mi(lten eller niirmare främre randen ; 
måttligt konvex, glatt med koncentriska tillväxtstrimmor. Större skalet regel
bundet hvälfdt med stor, föga böjd, snabel, snedt afstympacl af en stor foramen. 
Deltidium bredt, synligt under snabeln. Mindre skalet måttligt hvälfdt, unge
får lika bukigt som det större. Kommissuren vid sidorna regelbundet böjd, 
framtill svagt men dock tydligt biplicerad. 

Längd 29-3 1 ,  bredd 21 ,  tjocklek 1 5-1 6,5 mm. 
Denna art är ej förut anförd från Sverge och för öfrigt först 1 879  af voN 

HANSTEIN beskrifven från Ciply. Jag har haft till undersökning omkring 25 
svrnska exemplar och dessa öfverensstämma väl med voN HANSTEINS beskrifning 
utom i 2 punkter. l :o  det mindre skalet är något mera hvälfdt än 'det be
skrifves hos T. ciplyensis, 2:o,  de sakna de af voN HANSTEIN omtalta längd
strimmorna. Utom ett exemplar af T. ciplyensis, som jag skaffat från HERR 

STtlRTz i Bonn (hvars brachiopoder från Ciply undersökts af voN HANsTEIN 

och hvilken bestämning därför får anses såsom autentisk) har jag äfven haft 
till disposition omkring 20 exemplar t illhör!l nde denna art, hvilka jag samlat 
vid Ciply, och då jag ej hos dessa kunnat iakttaga de långsgående linjerna 
måste de endast synas på ovanligt väl bibehållna exemplar. Exemplaren från 
Ciply hafva i allmänhet det mindre skalet plattare än de svenska, dock finnas 
däribland ock några, hos hvilka det mindre skalet är fullt ut lika mycket 
hvälfdt, och jag tror mig därför berättigad att hänföra äfven de svenska exem
plar�n till T. ciplyensis. 

8 
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Denna art är sällsynt och endast funnen i Kristianstadsområdet i lag· med 
Act. sub·vent1'icosus vid Oretorp (vackra exemplar, Riksm useum) och Kadshamn 
(Marklinska Museet) ; i lag med B. ?mtcTo?utta vid Banaskog och Mörby. 

9. Terebratula rhomboidalis NrLssoN. 

'faf. 3, fig. 4. 

Terebmtula rhom boidalis 1 827 NILssON : Petr. Snec. Form. Cret., s .  34, t. 4, f. 5. 
" " 1 828 DALMAN : Kgl. Yet. Ak. Handl. f. 1 327, s. 1 46. 
" " 1837 HisJNGER: Leth. Suec., s. 83, t. 24, f. 5. 

Fyrkantig, mera lång· än bred, bredden störst vid eller något bakom 
midten, glatt. Större skalet nästan . plant i afseende på bredden, regel
bundet krökt på längden, med starkt böjd snabel och ganska tydlig area. 
Deltidiu m mera hög·t än bredt, alltid synligt under snabeln ;  foramen medel
måttig. Mindre skalet mycket bredt, nästan lika bredt som lång·t, nästan 
rhombiskt, starkt konvext på midten och d1irifrån regelbundflt sluttande åt 
sidorna. Kommissuren p?t grund af det mindre skalets bredd bildande en båge 
mot det större skale� och vid framranden starkt upböjd mot det mindre, utan 
sinus eller biplicering. Längd 2 3-2 6,  bredd 1 9, tjocklek 1 3- 1  fJ mm. 

Denna väl karakteriBerade art står närmast T. minoT NlLSS. BRoNN anför 
T. Thomboidalis såsom synonym till 'P. inc1.wva v. SenLOTHErM (se VOl\ Bucrr : 
Ueber Terebrateln, Abhandl . der Berliner Akad. d. Wiss. f. 1 8 3 3 ,  s. 1 1 7 ,  t. 2 ,  
f. 40), en  art från Faxekalken , som jag ännu ej anträffat i Sverge. Efter voN 
Bucns figur att döma är T. incuTva femkantig, är framtill tvärt afhug·gen och 
är där bredast ; T. 1·homboidalis är däremot, såsom N ILSSONS väl valda namn 
angifver, bredast ungefär vid midten, rhombisk, och rundad framtill ; så att 
dessa arter synas väl skilda. 

T. rhomboidalis är tämligen sällsynt och blott funnen i Kristianstadsom
rådet i lag med Act. subventricostts (Ignaberga, Oppmanna, Karlshamn) och i 
lag med B. m�ecronatct vid Kjuge och Mörby. 

.. . .  l 

Anomites Terebmtula 
Terebmtula minor 

" plebeja 

� . - .. .  ,. 

10. Terebratula minor NILssoN. , 

T. 3, :tig. 5. 

1 82 1  W AHLENBERG : Acta. Reg. Scientt. Soc. U ps., vol. 8, s. 6 1 ,  
1 827 NILssoN : Petr. Suec. Form. Cret., s .  34, t .  4 ,  f. 4 .  
1 828 DALMAN : J{gl. Vet. Ak. Handl. f. 1 827, s .  146,  

l 
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1'crebmlula plcbe}a 1837 HrsrNG ER : Leth. Suec. ,  s. 82, t. 24, f. 4. 
" minor 1879 voN HA NsTEIN : Brach. v. Ciply, s. 20. 

Aflångt rundad , bakåt afsmalnande, tämligen bukig, bägge skalen ungefär 
lika mycket hvälfda ; större skalet med stor starkt böjd snabel, som är snedt, 
afskuren genom en ganska stor foramen ; deltidium synligt. Mindre skalet 
ovalt, rundadt vid främre kanten. Kommissuren nästan rät ; vid framkanten 
gör den dock en helt l iten inbugtning i det mindre skalet, i hvilken ett l itet 
tungformigt utsprång från från det större ingTiper. Längd 25,  bredd 1 4, 
tjocklek 1 3  mm. 

Förekommer i lag med Act. subvent?·icoszts vid V.  Olinge, Bals berg , Opp

manna; i lag med JJ. muc1"onatr! vid Kjuge (där allmännast) och Gillaruna ; 
äfven funnen vid Åhus och troligen äfven vicl Ylsudden. 

1 1 . Terebratula Mobergi n. f. 
Taf. 3, fig. 8. 

Oval, bakåt afsmalnande ; större skalet något mera konkavt än clet m indre 

med stor, föga krökt, afsmalnande snabel, i:lOtn är snedt afskuren af en stor 
foramen. . Del tidium tydligt, mera högt än bredt,. midtelpartiet triangulärt, 

genom en vertikal fåra deladt i 2 stycken . Kommissuren rät med en mycket 
svag biplikation framtill . Läng·d 2 5--57 ,  bredd 1 4- 3 9, tjocklek 1 7 - 3 2  mm. 

Y n gr e exemplar äro plattare med nij_stan rak snabel , de äldre betydlig t 

bukigare. Genom sin stora, afsmalnande snabel och byggnarlen af sitt clelti
d imn skiljer sig denna fonn väl från andra (särsk ildt T. fa{lax). 

r yniJre k1·ita vid Limhamn och Annetorp ; säkert i Saltholmskalken, tro l .  
ock i Fctxelcalken och limstenen. 

Utom nu anföl'da m'ter, af hYilka så pass rikt och godt material för
:
cleg-at, 

att de k unnat mer eller mindre ful lst1indigt bcskrifvas, finnas flera 'andra 

former, som ej äro så väl bibehållna , att om deras förhållande till andra arter 
något kan med säkerhot utsägas. N ågTa af de mera i ög-onen fallande af dessa 

former må dock här omnämnas. 

Terebratu1a forma a. 

Fragmenter af en stor Tereumtuht , som eJ gäma k an hänföras t i ll  någon 
ar dc förut omtalta a l ' terna. Dimensionema växla rätt mycket, men synas 

hålla sig mellan ung. 2 1  och 3 8  mm. län gel ;  don är bukig·, glatt m�d föga 
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krökt snabel med konkav, nästan kanalformig area och stor foramen ; deltidium 
tydligt. Det är möjligen denna form som ScHLU'l'Eil. anfört gåsom T. curvi

rostris. Fr;agmenter vid Ignaberga och Balsberg. 

1 3. · Terebratula forma {J. 

En art; af hvilka blott fragmenter af låspartiet föreligga. Den liknar T. 

ciplyensis men är mycket större och har tydligare area och större, men mindre 
krökt, snabel. 

Hanaskog, DE GEE�t. 

14. Terebratula forma y. 

Medelstor, 1 yoket bukig med böjd snabel och stor foramen ;  möjligen fing 
1 det mindre sk Jet ett septum, i hvilket fall det ej skulle vara en äkta Tere

brafula utan tro igen en Waldheimia. V. Olinge. 

W ALDHEIMIA KING. 

l .  Waldheimia? suecica n. f. 
'l'af. 3, fig. 7. 

Aflång, längden betydligt öfverstigande bredden, liksom sammanb·ykt från 
sidorna. Större skaiet regelbundet hvälfdt med liten, spetsig snabel, som är 
starkt krökt, med mycket liten foramen. Deltidium doldt under 'den böjda 
snabeln. Mindre skalet något mera bukigt än det större isynnerhet vid lås
partiet. Kommissuren rät äfven framtill. På båda sidorna finnes i nä'rheten 
af låsregionen ett- riågot plattadt parti på bägge skalen, som afbryter deras 
annars regelbundna hvälfning. På några exemplar ser man på skalets utsida 
liksom spår af ett dorsalseptum på det mindre skalet och det är anledningen 
hvarför jag· hänför arten till slägtet Waldheimia. Då det emellertid ej lyckats. mig att preparera ut detta sept u m och det . ej häller synes utvändigt på alla 
exemplar, är artens generiska ställning osäker. Längd 40-42, bredd 24-28,  
tjocklek 23-24 rmn .  . 

W. ? suecica liknar mycket W. celtica MoRRis ( DAVIDSON : Oret. Brach. 
s. 73, t. 9, f. 32-· 35) men är större, ej afsmalnande framåt, ·har mera krökt 

.· 
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snabel och mindre forl'lmen. W? suecica företer också en viss likhet med den 
aflånga formen af · T. canzea (särskildt den sid. 55 omtalade i löst block) men 
är dock mycket mera aflång än äfven de längsta former af T. r;cwnPa, hvar
jämte den utmärkes gcn�m det plattade partiet å ömse sidor om låsregionen. 
Om den verkligen är e n Wttldheimia är ju dessutom likheten blott yttre. 

I fast klyft är W. suecica blott funnen inom Kristians tadsområdet och i lag· 
med Act. subvent,ricosus vid Oretarp (Riksmuseum) ocl1 Karlshamn � (Wx:r'r). 
MALn har tagit fragmenter af denna art vid Viby, förmodl igen i lösa block 
och D:R s. - A. TuLLBERG har funnit ett exemplar däraf i de lösa jordlagren 
vid Andrarum. 

TlUGONOSEMA KöNIG. 

1 .  Trigonosarna pulchellum NILssoN sp. 

'l'af. 2, fig. 14. 

Torebralula pulcltella 1827 NILssoN : Petr. Suec. Form. Cret., s. 36, t. 3, f. 1 4. 
" " 1 828 DALMAN : Kg l. Vet. Ak. Handl. f. 1827, s. 138, 
" " . 1837 HrsrNGER : Leth. Suec., s. 80, t. 23, f. 2. 
" " 1844 RoEMER : Verstein. d. norddeutschen Kreiclegebirges, s. 41, 

Fissu1·irostra 

Te1·ebratula 

" 
" 

t. 7, fig. 1 1 .  
1 850 D'OnnrGNY : Prodrome de Pal. strat. , vol. 2 ,  s .  259, n:o 974. 
1851 PuGGAARD : Möens Geologi, s. 83, fig. 29, 30. 

Bredt oval ; stöne skalet b ukigt med omkri ng 1 6  starka, enkla, radierande 
ribbor, som gå från kanten till spetsen ; vid främre kanten ser man andra, 
som skjuta sig in emellan dessa men ej nå spetsen ; i micHellinjen finnes en 
ganska djup och bred fåra ; snabel starkt böjd,  spetsig med mycket liten fora
men. Mindre skal konkavt isynnerhet på midten och vid framkanten ,  med 
omkring 1 6  enkla radierande ribbor, som synas gryniga genom tvärt öfver 
dem löpande tillväxtstrimmor ; endast hälften af dessa ribbor nå fram till lås
randen, de öfriga uphöra på kortare eller läugre afstånd från randen ; läng·s 
midtellinjen går en starkare ribba, motsvarande fåran i det större skalet. 
Kommissuren vid sidorna rät, bildande en svag· böjning vid främre kanten. 
Längd 6- 1 1 , bredd 6-\), tjocklek 2-5 mni. 

Jag har blott haft t il lfälle att undersöka några få exemplar från Sverge 
af denna art, hvaraf det ena sannolikt är Nn .. ssoNs originalexemplar ;  ett annat 

.· 
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något större har jag låtit afbi lda. Ekuru jag CJ känner braehialapparaten 
hänför jag arten till Trigonosema liksom DAvmsoN, SuEss, DEsLONGCHAMPS och 
VON HANS'l'EIN (se Brach. v. Oiply, s.  a l äfvensom om slUgtnamnets rätta form) 
på grund af dess l ikhet med pectiniforme och recurvum m. fl. NILssoN upgif
ver att ribborna dela sig, men i sjä lfva verket är det genom inskjutning som 
antalet ökas . 

. NILssoN anför T. pulr;hellum från trol. Charlottenlund ,  hvarest numera 
kritsystemets bärgarter ej gå i dagen i fast klyft och hvarest de troligen äfven 
förr endast förekommit i lösa block. Flera af dessa block hafva troligen till
hört Baltholmskalken (calcarium compactum pallide griseum NrLSSON s. 7) men 
säkerligen har här ock funnits skrifkrita ( creta alba NILssoN) och från denna 
bär g art angifver N ILSSON T. pulchellum, ehuru han ej är säker på lokalen. I 
skrifkritan är den äfven funnen vid Ulricelund nära Näsbyholm af J. JöNssoN 
( se Geol. För. Förhandl. 1 881, Bd 5 ,  s. 632). Den är mig ej bekant från 
Saltholmskalken, hvaremot den finnes i skTifk?·itan i Danmark (FoRCHHAMMER, 
PuGGAARD) och på Rligen (voN HAGENOW ). Ett exemplar föreligger från Åhus 
(Riksmuseum) . 

TEREBRATELLA D'OrmiGNY. 

l. Terebratella scanica. 

Taf. 3, fig. 13. 

Rundad, längd och bredd nästan lika ; talrika (omkr. 50), längsgående, 
enkla, säl lan delade ribbor, som korsas af skarpa, koncentriska strimmor. 
Större skalet något mera konvext än det mindre; längs midten löper en fåra, 
som vid framkanten bildar en något utdmgen sinus, som i form af en läpp 
griper in i motsvarande del af det mindre skalet. Snabeln föga krökt, mycket 
mera bred än hög, med stor forA men, nästan vertikal mot längdaxeln. Area 
och deltidium tydliga. Mindre skalet med en uphöjning längs midten, mot
svarande sinus i det större. Kommissuren rät vid sidoma, framtill bildande 
en liten båge. Längd 22-28, bredd 22--26 ,5, tjocklek 1 0- 1 6  mm. 

Endast två hela ex:emplat· föreligga af denna art och af dessa är därtill 
det ena ej synnedigen väl bevaradt, bägge äro samlade af professor A. W. 
MALM. Flera fmgmentel' höra dock sannolikt ock hit . Brachialapparaten 
obekant1 men på grund aJ öfverensstämmelse i yttre karakterer hänför jag den 
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till slägtet Tm·ebmtella. Från T. pectita skiljer T. suecica sig genom mindre 
bredd, från 1'. Menard-i genom det större antalet ribbor och från T. Co?"neti 
genom sin utpräglade sinus i större skalet ; den stora foramen, som är vertikal 
mot skalets längdaxel, utmärker äfven denna art från andra. 

T. scanica föreligger från Oppmanna (1\ifAr.M) ; troligen hithörande u·ag
menter från · Ig·naberga, V. Olinge, Bals berg; den är således hittills blott funnen 

Kristianstadsområdet och i l ag med Act. subventTicosus. 

2. Terebratella sp. 

Taf. 3, fig. 18 . 

Oval med omkring 40 längsgående ribbor, korsade af utpräglade koncen- i 

triska strimmor, som mot kanten stå hvarandra ganska nära. Större skalet 
regelbundet hvälfdt utan sinus ; snabel föga krökt, snedt afstympad af en stor 
foramen. Årea och deltidium nästan vertikala , tydligA . Mindre skalet iifven 
ledes jämt konvext, utan uphöjdt midtelparti ; kommissur rät äfven framtil l .  
Längd 29 ,  bredd 24 ,  tjocklek 1 8  mm. 

Endast ett exemplar föreligger och jag har därför icke velat gifva det 
något namn, ehuru det synes vara väl skildt och bilda en egen typ. , Genom 
högre deltidium, snedt afstympad snabel, skalens regelbundna hvälfning och 
rät kommissur, skiljer den sig tillräckligt från föregående. 

· Enda kända exemplaret , tillhör Marklinska Museet· i Upsala och härrör 
sannolikt från Kristianstadsområdet, ehuru lokalupgift ej föreligg·er. 

MAG AS SowERBY. 

l .  Magas pumilus Sow. 

'faf. l, fig. 24. 

Magas pumilus 1818 SowERBY : Min.  Conch. ,  vol. 2, s. 40, t. 1 19. 
" " 1847 o'OnBIGNY : Pal. FranQ., s. 54, t. 501. 
" " 1822 DAvmsoN : Cret. Brach., s. 19, t. 2, f. 1-12, 33. 
" " 1866 ScHLOENBACH : Krit. Stud. Kreidebrachiopoden, s, 30, t. 2, f. 1-3. 

Rund eller oval, glatt. Större skal starkt konvext med starkt böjd, fin 
snabel med liten foramen ;  deltidium doldt. Mindre skal plant eller· till och 
me(l konkavt. Längd 7, bredd 7, tjocklek 4 mm. 
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De få exemplar af denna art, som jag sett från Sverge hänföra sig alla 
till den typiska formen, och sådana former med nästan rät snabel och stor 
forameu, som afbildas af DAviDSON och ScHLOENBACH föreligg·a ej från Sverge. 

- Endast funnen i sk1'ijk1·itan i Malrpöområdet (Jordberga, Ulricelund). 
! A •; Yl Il· �:;� : u . ( . 

2. Magas Nilssoni n.  f. 
Taf. 3, fig. 19, 20. 

Rundad, föga bukig, något mera lång än bred, tjockskalig, '  glatt med 
tydliga tillväxtstrimmor. Större ska·let nästan utan snabel med mycket stor 
foramen, som begränsas af det mindre skalets böjda låsrand och en liten del
tidialplåt å ömse sjdor. Area tydligt skild. Mindre skalet ungefår . lika kon
vext som det större. Den inre apparaten består af septum och dentalskifva ; 
septum synes äfven på yttersidan och sträcker sig knapt öfver hälften. Den
talapparaten består af en skifva, som på hvardera af sina yttre kanter har en 
låsgrop för tanden i det större skalet. Midtelpartiet är genom en rygg deladt 
i 2 och hvardera af dessa afdelningar fortsättes framåt i en spets, hvars vidare 
fortsättning och förhållande t�ll septum jag ej lyckats iakttaga. 

�iiugd. 12 17 19 

Brodd. 12 16 18 

Tjocklek. 6 9 9 

Denna art liknar i afseende på form och snabelns byggnad ganska mycket 
former, som af DAviDSON och ScHLOENBACH föras till M. pumilus DAviDsoN, t. 
2, f. 5 och 10 ,  ScHLOENBACH, t. 1 ,  f. l ,  3) men skiljer sig därifrån genom 
betydligare storlek och_ dentalskifvans olika byggnad. Någon mellanform mellan 
denna och M. pumilus är mig· ej bekant och skilnaderna äro nog stora för att 
M. Nilssoni bör betraktas såsom en skiid art. Från Kingena lima DEFR. 

skiljer den sig genom. bristen på granulering, snabelns och de,ntalskifvans olika 
byggnad. Artens tillhörighet till slägtet Magas är däremot ingalunda säker. 
Magas Nilssoni är endast anträffad i Kristianstadsområdet vid Oppmanna och 
Karlshamn (lag med Act. subvent'ricosus); äfven finnas exemplar från Åhus 
(Riksmuseum). 

3. Magas pentagonalis n. f. 
Taf. ·3, fig. 9, 10. 

Rundad eller oftast femkantig, bredden störst vid eller något bakom 
rilidten, tunnskalig glatt med mycket otydl!ga tillväxtstrimmor, tämligen 
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platt. Större skalet med liten, föga krökt snabel ; foramen stor, begränsad af 
det mindre skalets böjda låsrand o.ch 2 skilda deltidialplåtar. Det . mindre 
�kalet visar vid framkanten en mer eller mindre starkt utp 1 ·äglad urhålkning, 

som motsvaras af en uphöjning i det större skalet; denna urhålkning sträc�er 
sig endast · ett mindre stycke bakåt. Kommissuren visar därför framtill 
en liten bugt. Af den inre apparaten har jag blott kunnat iakttaga median
septum och en tämligen svagt utvecklad dentalskifva. Groparne för emotta
gande af det större sk.alets tänder begränsas mot midten af en sned lamell, 
som fortsättes , i ett taggformigt utskott, men h vars vidare förhållande jag ej 
kunnat iakttaga. Det :n;tellan dessa lameller liggande kop.ka va partiet är på 
midten deladt, men icke så�orn hos föregående art af en åsformig uphöjning utap 
genQm en fin ränna. I skalets midtellinje finnes ett fint septilm som . räcker . : 
något framom midten och framåt tilltager i höjd.; bakåt är det förenadt med 
dentalskifvan på så sätt att det klyfves i 2 grenar af hvilka hvardera grenen 
fäster sig v�d hval'dera sidan af den i dentalskifvans midt liggande rännan. 

Längd. 
Bredd. 

• 'fjocklok. 

4 13 16 

3 14;5 17 

1,5 6,5 8 
Exemplar a� 1 2 - l r>  mm . . längd äro de vanligaste. 

M. pentagonalis har rätt mycken likhet med M. Geinitzi ScHLOEI!>BACH 

(Krit. �tudien iiber Kreide-Brachiopoden s. 32, t. 2 , . f. 4-8) och M. Nilssoni· 

Från, den förra arten skiljer den sig genom större dimensioner, det mindre 
skalets större pla,tthet och böjda låsrand . M. Nilssoni är större, ej femkantig, 
har mycket tjockare skal med grofva tillväxtstrimmor, kommissuren rät äfven 
framtill och olika bygd dentalskifva. . . , ' l ; .  

M. pentagonalis är blott an träffctd vitl Karlshamn (MoBERG) lag med 
Act. subventricosus. 

" 
4. Magas Schloenbachi n. f. 

Taf. 3, fig. 11, 14, 15. 

Tjockskalig, rundad, baktill tvärt afhuggen, glatt eller groft punkterad 
med särski ldt mot kanterna mycket tydliga tillväxtstrimmor ; största bredden 
vid eller något fJ,"am.om midten. Skalen oftast isolerade. Större skalet något 
litet mera bukigt än det mindre med �törsta konvexiteten baktill ; som det är 
tvärt afhugget baktill, finnes ingen snabel, men blott en mycket stor öppning. 
Mindre skalet starkare konvext än hos flertalet andra arter af slägtet, nästan 
lika mycket som det större ; konvexiteten närmare den främre kanten . , Kom-

9 

. .  
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missuren rät. Det större · skalets inre visar en tand på h vardera sidan ; den 
förtjockade kanten visar muskelintryckenas läge på t vå små hvalfl ika skifvor ; 
i mi d ten af denna förtjockade kant finnes en ur hål lening (ej såsom hos 111. 
spathulat·tts en konvexitet ) , och e t t  septum kan tydligen skönjas nästan ända 
fram till den främre kanten. Det mindre skalets i n re visar en dentalskifva, 
som iir sMd mot skalens längdaxel och som vid sidorna bär gropar för det 
större skalets tänder ; genom en svag förtjockning i mi d ten är dentalskifvan 
delad i två afdelningar och från hvardera af dessa har sannolikt en stilett
formig process utgått ; dessa taggar synas dock hafva varit mycket sköra och 
jag har blott sett svaga spår af dem utan att kunna vidare förfölja dem ; dessa 
tnggar hafva emellertid samma riktning som skalons längdaxel och äro följ
aktligen sneda mot dentalskifvan. Midtel septum iir lågt vid bakre kan ten,  
men höjer sig betydligt mot skalets midt, så att det nästan har utseende af 
en näsa (i profil fig. 1 1), af braehialapparaten har jag intet kunnat uptäeka. 

Lilngtl. 
B red el. 

n. b. c. 

8.6 1 1  9,6 
7 12 1 1  

'fjocklek. 5,o 

a) tvåskRlio·a exemplaret, b) större skalet, c) mm
dre skalet. 

Genom ofvannämcla karakteror synes förestående art väl skilja sig fr'ån 
aHa andra .  Ehuru brachialappnraton ej �ir bekant, torde den böra räknas till 
Ma,r;as, åtminstone om m a l l  dit räknar vV AllLENBr�RGS Anomites spathulatus. 
Jag känner blo t t  ett tvåskaligt exemplar, 2 större, 8 mindre skal, alla af D:r 
MoBEIW funna vid V. Olinge. Lag med Act. subventricosus. 

5. Magas
. 
Dalmani n. f. 

'l' af. 2, tig. :17, 28. 

Afiång, glatt med otydliga tillväxtstl'immor, största bredden framom 
midten, Större skalet mera konvext än det mindre och äfvcn något, fast obe
tydligt, l ängre, t värt afhugget vid bakre kanten och här nästan triangulärt i 
genomskärning, framåt mera jämt rundadt. ·Foramen mycket stor (såsom hos 
M. spatkulatus och M. Schloenbacki), med små deltidialplåtar Yid sidorna och 
begränsad af det mindre skalets räta låsrand. · Mindre skalet svagare, men 
regelbundet hvälfdt; största bukigheten vid bakranden som 'är rät, främre 
randen rundad. Kommissu ren rät. Äfv�n på det mindre skalets utsida synes 
mediansoptum tydligt ; dentalskifvan skiljer sig frlm den hos JJI. spathulatus 
därigeno� att i stället för den stora ·trekantiga förtjockning, som finnes hos 
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denna art, dentalskifvanR m idt hos M. Dalmani blott bär en ytterst sva,g köl 
och att de konkava partierna å ömse sidor om midten fortsättas framåt i 
divergerande stilettfonniga utsprång·, mellan hvilka dentalskifvans rand är gan
ska djupt urnupen. Det större skalets inre äfvoosom brachial�pparaten okända. 
Längd 2 1 ,  bredd 1 8, tjocklek 10 mm. 

Genom sitt starkt utvecklade rnedianseptum, som synes äfven på skalets 
utsida, och genom dentalskiEvans byg·gnad tillräckl{gt skild från M. spatkulatus 
den enda art m�d hvilken den företer någon större l ikhet. 

111. Dalmani är funnen vid Gil laruna, Blekinge, lag med B. mucronata 
och synes äfven där vara mycket sällsynt. 

G. Magas spathulatus vVAHLENBERG sp. 
Taf. 3,  fig. 12 , 16, 17. 

Anom:Ues spatkulatus 1821 WAHLENBEHG : Act. Nov. Reg. Scieutt. Soc. U ps., vol. 8 ,  
s .  62; t. 4,  f. 10,  ll .  

1'erebmtula spathulata 1 827 NILssoN ; Petr. Suec. Ji'orm. Cret., s .  35, t .  3 ,  f. 15 .  
" (Rhynchora) " 1828 DALMAN : Kg l. Vet. Ak. Handl. för 1827, s. 136. 
, " 

Argiope 

Magas spathulatus 
, " 

" 
, 

1 837 HisiNGER : Leth. Suec., s. 78, t. 22, f. 9 .  
1 854 BosQUET : Notice sur quelques nouv. Brachiopodes du Sy

steme Maestrichtien, s. 6 i Mem. de la 
CommiflSion ·pour la de�cription et la carte 
geol. de la Neerlaude, vol. 2. 

1856 StJEss : Classification de
'
n Brachiopoden von Davidson, s. 54. 

1864 SCHLOENBACH : Krit. studien, s .  35, t. 2 ,  f. 9-1 1 .  

Till den utförliga och förträffliga beskrifning öfver denna art, som SCI-ILOEN

BACH meddelat, har jag knapt något att tillägga. Smärre exemplar äro 
jämförelsevis bredare och sådana finnas hos hvilka det mindre skalets låsrand 
är större än skalets längd (erinrande om . �Mag as st1"iola1:is ScHLOENnACH : Die 

Brachiopoden der börnischen Kreide, t. 5, f. 4 i Jahrbuch . der k. k. geol. 
Reichsanstalt 1 868 .  Bd l �� häft. l). Det större skalets inre visar närmast 
låspartiet ett skarpt midtelseptum, som stl'äcker sig öfver ungefär en tredjedel 
af skalet ; detta septum for tsätte� framåt af ett lägre men bredare parti, som, 
dock altjäm t aftagande i bredd, sträcker sig nästan ända fram ti l l  främre 
randen ; på ömse sidor om den höga delen af detta septum är randen ' för
tjockad och visar 2 stora muskelintryck, som sträcka sig till låständerna. Det 
mindre skalets dentalskifva är på midten upsväld t i l l  en t rekantig förtjockning, 
som fortsättes framåt af ett lägre midtelsepturn .  Detta septum synes ej på 
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skalets yttersida. Exemplar med båda skalen ännu sammanhängande äro 1 
Sverge ganska sällsynta. 

Längd. 
Bredd. 
Tjooklek. 

6 6,s l 19 1 30 34 36 

6,s 11 i l5,s 25 30 29 

l 12 l 18 18 17 

De två sista kolumnerna angifva mått 
på större skal . 

I Sverge är Magcts spatkulatus endas l funnen inom Kristianstadsområdet, 
hvarest den däremot är n!ycket allmän, hufvudsakligen i lag med Act sub
ven

.
t1'icosus (lgnaberga, Oppmanna, V. Olinge, Balsberg, Oppmanna, Karls

hamn), oc.h deh kan nästan säg·as vara karakte1·istisk för detta lag ; den är 
dock äfven, om ock · sällsynt, funnen vid Mörby, som räknas t i ll laget med B. 
mucronata. Föreligger dessutom äfven från Åhus, Karstad och Yl sudclen. 
Sällsynt i Quadratenkreide i N. Tysk land . 

7. Mag as COStat'!lS W AHLENBERG s p. 

Anomites costatus 

Terebmtula costata 

" (Rhynchom) " 
" " 

Magas costatus 
" " 

" 

Taf. 2, tig. 20, 21. 

1 8 2 1  W AH LENBERG : Act. Reg. Scientt. Soc. U ps., vol. 8, �. 62, 
t. 4, f. 1 2 --. 1 4. 

1 827 Nu,ssoN : Petr. Suec. Form. Oret . ,  s. 37, t. 3, f. 1 3 .  
1 828 DAL�!AN : Kgl. Vet. Ak. Handl . för 1 827, s ,  1 36 .  
1 8 3 7  HrsrNG ER . Leth. Suec., s. 7 8 ,  t. 22,  f. 8.  
1 866 SCHLOENBACH : Krit. studien, s .  37, t. 2 ,  f .  1 2, 1 3 .  
1 870 ScHLUTEn : Neues Jalu·bucl1 s .  938. 

Till den fullständiga besl�··ifning· af denna art, ROJn ScHLOENBACI-I gifYit 
efter svenska exemplar, och hans utredning af dess g�neriska ställni�g, bar jag 
så godt som intet att ti l lägga . Hos små exemplar är det stön·_e skalets ,bakre 
kant tvärt afhuggen och detta T R kal skjuter föga eller alldeles icke öfver 
det mindrB skalet, hos Btörre exemplar skjuter däremot det större skalet 
mer eller mindre betydligt fram öfver det mindre och är äfven då mer eller 
m indre starkt krökt. . Mindre exemplar äro jämförelsevis bredare och vid fram
kanten sammantryckta; stör�e exempl n r  äro HingTe och mera bukiga isynnerhet 
vid framkante11 ; hos mycket stora exemplar äro de mindre s kalen vid l åskan
ten :tråg'dt u tv idg�de och liksom försedda med smit öron. 

Längd. 6,s  13 30 36 AIILENllERG hänf'öt· ti l l  denna art fig. 4 i 
B1·edtl. 6 lO,s 19 23 S·rOU.AEr Di · •. ep.-d Nummulo Bm,ttensbu1�fJe11si 
.. 
·rjocklek. 2,ö 4 16 21 hvilke't dock synes mig högst osannol ikt. 
MarJas cost(ttus är mycket utbredd i Kristianstadsområdet och där hufvud-

saklig·el1 lag; med Act. subverd1'icnsus såsom en bland hvars mest betecknande 

l 
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l 

\, 
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,f 
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forme1· den jämte föregående art får anses (Ignaberga, V .  Olinge, Balsberg, 

Oppmanna, Karlsha m n ,  Gropernöllan) ; den är dock ej utesluta nde i n skränkt 

til l detta lag u tan [i L' i1fven , om ock sälbyntare , fun nen i lng med TJ. 1nUC1'Q
nata (Mörby, Gill �runa) ; den är äfven funnen v id Ah u s.  .F rå n  Y s tadsområdet 
föreligger ett e;xemplar ,  men jag kan ej siikert upgifva o m  det är · funnet vid 

Tosterup eller Köpi n ge. 

Jag har i föregående framställning ej uptHgi t  _sliigtet Rhy nchora DALJliAN 
enär ingen af de karakterer,  h varigenom det skul le  skilja sig· frå n .1.lla,r;as, 

s åsom låsrand och area , äro konsta nta: Om Bhyuchom ·sk ulle erkän ne;; flåsom 

ett eget slägte, bör såsom dess typ tag-as 111. costatus, tiom ju i så mycket haL' 

ett från öfriga arter af sl ägtet Mag(tS afvikande utseende. JJ1. spathulatus s y nes 

mig ej gärna kunna skiljas från JJ1agas. 

.. 
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Förklåring öfver :figurerna. 

Tafian l. 

Lingula oretncon. u. f. (ung. 3 ggr föratornd). Uh·icelwtd. 
Ot•nnin spinuloaa Nilss., unelerskalet n) inifrAn, b) utifdu. Oppmtmnn, 

J) Il ,, , 
,, ,, , , 

Il tl'l\WIVOl'Sll. n. f., 

,, 
öfversknlet 
underskalet 

öfve1·skalet 
undet·aknlet 

Il Annotorp (S. G. U.). 
l) 

" 
·, 

, 

l) 

antiqua Doft·. 
ptu·isieuais Doft·. 

" 

., " 
" Maltcsbolm. 

, Il obekant lokal. 
" ,, 

" Ignabol'gousis Rot,z. 11 utifrån. ,, 
, , var pa.uoicostntn. uudo'l:aknl utift·åu. Oppmnima . 
,, oomoso. Dos<!. ttnde1·sknl itrift·!\u. (Riksmuseum). 
,. , öfvcrskn.l, a) inifrän, b) utifi·ån, nitm dubbelt· föt·storadt. Igunbergo.. 
, StobMi n. f., öfvot·ska.l iuifl'lm. Balsbet·g (R\ksmuseum). 
,1 Bt•omelli n. f.1 ,, , , 
.,, quadt·angularis n. f. , a) ,1 b) utifrån. Karlshamn (S. G. U.) . 

1, Ret;�ii n. f. ,. 11 V. Olinge (8. G. U.). 
, ,. , , , (8. G. U.) . 
, tubet·oulata Nilss., tuldet·skul. inifl'fw. l11· löst block. 
" 11 ,, öfv.et•skal, utifl'fm. ,, ,, 1, 

,, ? PYJ'I\midnta, öfverskal, utifrAn. Orotorp (Riksmuseum). 
, omnioln.t·is L., unclot•slcal, n.) inift·ån, b) utifrån. Oppmannn.. 

R11ynohouolla retrach� Roemor, a) från det mindre skale-t, b) från det större .skalet, 
c) ft·An sidan, d) ft·nmift·fau. Jordbergn. 

Magas pumilus Sow., ung. dubbelt föt'l!totad, n) ft·ån det mindt·e sknlet, b) J't-ån 
sidan. Jordbot·gn.. 

Uhynchonelln. spectabilis v. Hag., ft·amift•lln. Karlshamn (Witt). 

, , mindre skalet. Karlshamn (Witt) . 

,, ,, &töuo skn.let. Karlshamn· (S . . G. U.). 
, l:{agenowi u. f., t�) ft·Au· el e� miudto, b) fr&n det större sk11.let, 

" 

c) ft·amitl'll.n. Köpinge. 
plict�tilis Sow., ft·ån det mindt•e 11kn.let. Köpings. 
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Rhynchonella plicatilis Sow., från det större skalet. Köpingc. 
, , 

,, 

" 

" 

" 

, , 

, 

" 

, , · a) från det mindre, b) från det större skalet, c) från 
sidan. Köpinge. 

limhata v. Sch1oth. ,  a) från det mindre, b) från det större skalet, 
c) från sidan, d) framifrån.  Köpinge. 

triangolaris Wahl. ,  från det mindre skalet. Balsberg ? 
, , från det större skalet. Balsberg (Malm). 

fiustracea v . Schloth. ,  ung. dubbelt förstorad, a) från det mindre 

,., 

b) från det. större skalet, c) framifrån. Annetorp. 
ung. dubbelt förstorad, a) från det mindre, b) från det 

större skalet, c) frän sidan. Aunetorp . 

, ,  framifrlin. , 
ala Markl. ,  a) från det mindre, b) från det större skalet, c) från 

sidan, d) framifrån. 
cf. t riangularis Wahl., a) från sidan, b) 

d) f� ån det mindre 

Taftan 2. 

framifrån, c) från det större, 
skalet. Söndraby (Malm). 

Rhynchonella Angelini n .  f. , a) framifrån nat. stor l.,  b) f din mindre skalet för
storad ung. dubbelt. Balsberg (Malm). 

forma Cl, a) från mindre skalet, b) från sidan . Oppmanna. 

" W ahlenbergi, a) från det mindre,
. 

b) från det större skalet, c) från 
sidan, d) fl'amifrån. Oppmanna . 

forma (l, a) från det mindre, b) från det större skalet, c) från " 
sidan, d) fret mifrån. Oppmanna. 

Thecidium cf. digitatum Sow., mindre skalet inifrån ung. dubbelt 
förstorad. Sissebiick. 

" cf. vermiculare Schloth., exemplar med bägge skalen 

" 

sammmanhängaude, sedt från det 
.mindre skalet, ung. dubbel för
storing. Sissebäck. 

större skalet inifrån, ung. dubbel för
s
.
toring. Sissebäck. 

Riksmuseum. 
" 

" " 

" " 

mindre skalet inifrån, ung. dubbel för
storing. Sissebäck. 

mindre skalet inifrån, ung. dubbel för 
storing. Sissebäck. 

, Sch luteri n. f., större skal inifl':'m, ung. 3 ggr 
, ,  , ,  större skal inifrån, " , 
,, , mindre skal inifrån, , , 

förstoring. t 
' '  Karlshamn. 

f , 
,, , mindre skal . inifrån, , . , , 

Trigonosema pulchellum Nilss . ,  n) från det mindre, b) från 
c) framift•ån. Åhus. 

det större skalet, 

Terebratulina cf. rigida Sow., från mindre skalet, ung. 3 ggr fiirstorad. 
,, striata Wahl.,  från större ·skalet, ung. 3 ggr förstorad. 

" 

,, . från mindre skalet, ung. dubbP-lt förstomd. 
cf. gmcilis v . Schloth., större skalet. Jorilbergu. 

Köpinge. 
Ignaberg·a. 
Annetorp. 
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Torobmtulinr1 cf. gmcili s v .  Schloth.,  minch-e slml_ct. JonllJorga . 
l\1agas .Co8tatus \Vald., a) fr:\n det m i  nu re, L) fdm det stöne skalet. Dals berg. 

, , , bakifrån. V. Olingc. 
Terebratula. longirostris ·w ah l, a) från sidan, L) från mindre skalet , c) frnm

, ,  

" 

ifrl\,n. V. Olinge (8 .  G. U.).  
carnea Sow. ,  a) fri'm mindre skalet, h) från si dan, c) framifn'Ln. 
praolustris v. Hag . , a) från mindre skalet, b) fl"i\,n sidan , 

ifrå n .  Oppma.nna. 

,, curvi rostri s Ni lss. ; fmmifrån. Köpinge. 

J{öpinge . 
c) fram-

, . , a) fdm si dan , b) från minch-e sindet e) framifrån. Köpinge. 
Jlilagas Dalmani n. f. , a) frhn min dre , b) från större skalet, c) bakifrån . Gi llanma. 

, ,  , ,  , minch·u skalet inifrån. Gillarmu1. 
Terebratula l ens Nilss . a) från sidan, b) fl" ån det mindre skalet, c) framifrtm. Limham11. 

Ta:flan 3. 

TerbratuJa fallax n .  f., fdm siclau . Annetorp. 
, .  Malmi v. Hag., a) fu\n det mindre, b) fn\n det större skalet, c) från 

" 

sidan, d) framifrån . Sönclraby (Malm). 
fft!la x  n. f., från miuche skalet.. Limhamn (Riksmuseum). 
rhomboid8.lis Nilss., a) frå n  �idan, h) fri\ n mindre skalet, c) fram

minor Nilss . , 
ciplyensi s v. 

ifrån. Mör Ly.· 
tt) från mindre s kalet, b) från si dan, c) framifrån. Oppmanna.  
ILLllstein, a) från mindre s \wi e  t, b) · från sidan, c) fram

ifrån. Dretorp (ltiksmuseum). 

7. · "\Valdheim ia 'r suecJCa n .  f. , a) från mindre skalet, b) från sidan , c) framifrån. Ore
tarp (Riksmuseum). 

�. T erehratula Mobergi n. f. , a) fn) n  mindre skalet, b) från sidan. Limhamn (Riks
museum) : 

9. Mag as pentagomdis n .  f., a) fdtn det mindre,  b) fri\ n det stön P. skalet, c) fmm-

10. 
1 1 .  
1 2 .  
1 3 .  

L4.  
1 r> . 
l li .  
1 7 . 

1 8 . 
H l. 
:w: 

" 
M agas 
.M agas 

if1·ån. Karlsham 11 . 
, minclre simJet inifdn . Karlshamn .  

Schloenlmchi n. f. , min<lre skalet� m�diauseptmn fl'i'tn sidan . V. Olinge . 
spatlndatus ·w ah l . ,  tt) framifrån, b) bakifrån .  1\Ius. Marldin .  

Terebnttella scanica n .  f. , a )  framifrån, b) från m indre, c) frå n större skalet, 
el) h·nn sidan. Söndrab,v (Malm). 

M agas Schloenb:.whi n. f., mindre skalet, ft) utifrån, b) inifrå n: V .  Olingc. 
, , ,  större skalet, n.) utifri\.n, b) inift· i\n .  V.  Oliuge. 

s pftthulatus vVahl. ,  stöne skalet inifrån. Karlshamn. 
" , ,  miuch·e slmlets den ta lde!, tt) Laltifl"i\n, b) inifdn. Dals-

Lerg (Hiksmuseum). 
Tere bratollrt S]J . ,  a) fdt.n mindre skalet, b) från si uan, c) frn'mifdm. :Mus. Markl. 
Mu g<LS Nilssoui n .  f. , mnHl1·0 .-.ilwl ini fd\.n .  

, , a) fdtll  mimln•, L) 
lllHlll\a . 

Oppnmnua . 
fri\ n s tiil"l"e s�alet, c) frt111 sidan. Opp-
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