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Bidrag till W estergötlands Geologi.
Af J. G. o. LINNAHSSON.
l\feddcladt Uen 13 Januari 1868.

Efter att af Kongl. Vetenskaps-Akademien hafva erhållit
underst öd för auställande af geologiska och paleontologisk�
undersökningar i vVestergötland, afreste jag
lidne

J uni

i

bö1jan af sist

månad till min bestämmelseort och återvände i slutet

af August i till Stockholm.

Resans hufvadsyfte var att söka

noggrannare, än hittills skett, utreda lagringsförhållandena inom
W estergötlands

siluriska bildningar, och utbytet af petrifikater

blef derför mindre, än det antagligen un der andra förhållanden
sk ulle blifvit.

Då jag hoppas snart komma 'i tillfälle att of

fentliggöra en fullständigare beskrifning öfver samma bildningar,
går jag nu endast att i största korthet redogöra för de vigtiga
ste resultaterna af mina undersökningar.
Det understa sedimentära lagret i \Vestergötland, liksom

i

de flesta andra landskap, som iunehålla siluriska afiagringar,
utgöres, som bekant, af sandsten, i hvilken förut inga andra
spår af organismer !tnträffat s än aftryck af lllaskar och alger,
hvaraf den erhållit benämningen Fucoidsandsten.

I

tanke, att

inga fynd hiir vore att göra, sysselsatte jag mig högst obetydligt
med undersökningar af detta lager; kort före slutet af resan
träffade jag emellertid i detsamma, i "Djupadalen" nära Karleby,
ett par exemplar af en Lingttla, hvilket alltså äfven i Sverige
.
är det äldsta kända Brachiopodslägte.
Mera tid egnades åt det nästföljande alunskifferlagret, dels
för att i allmänhet närmare lära känna de olikheter i afseende
på faunan, som lagrets särskilda afdelningar förete, dels för att
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om icke den del af primordialzonen,

ANGELIN

som Professor

särskiljt under benämningen regio Conocorypharum,

äfven här förefunnes. - Att lagret vid olika nivå innehåller
olika försteningar och sålunda på paleontologiska grunder skulle
kunna indelas

i

flera underafdelningar, finner man snart, ehuru

några af dessa endast på få ställen äro tillgängliga.

Den full

ständigaste genomskärning, i hvilken man lätt kan erhålla till
träde till alla lagrets afdelningar, finnes i den förut nämnda
"Djupadalen", der en bäck genomskurit hela lagret och dess
utom i den öfre delen flera brott äro anlagda.

Som bekant är

det nästan endast i den alunskiffern åtföljande orstenen, som
man har tillfälle att lära känna lagrets fauna, då de petrifika
ter, som träffas i skiffern, vanligen genom hoptryckning äro så
otydliga, att de ej kunna med säkerhet bestämmas.

I

den lägre

delen af lagret förekomma här, så vidt jag funnit, inga sam
manhängande orstensskikter, men sferoider äro spridda här och
der och innehålla vid olika höjd olika försteningar, på grund
hvaraf

3

underafdelningar skulle kunna m·skiljas. Den öfre delen

af lagret innehåller jemte sferoider åtskilliga sammanhän gande
skikter af orsten och kan på grund af sina försteningar indelas
i

2

underafdelningar.

Följande försteningar har jag på detta

ställe funnit i lagrets 5 underafdelningar:
l

( den lägsta): Paradoxides Tessini, Conocephalites sp. , Lio

st1'acus sp. , Agnastus pisiformis aff. och Theca sp.
2: obetydliga fragmenter af en Pa1·aäo.Ticles (?) med granule
radt skal, samt åtskilliga Brachiopoder af slägtena 01'this
och Orbicula.
3: Agnastus lcevigatus, Leperditia sp. , Lingula sp.
4: Agnastus pisiformis, Olenus gibbosus, Ol. spinulasus, 01'this
lenticula1'is och Olenus latus.
5: Olenus alatus och Ol. scarabceoides.
Samm a ordningsföljd synes förekomma i hela mellersta vVe
stergötland (på Kinnekulle och Falbygden), ehuru gränsen mel
lan några af afdelningarne ej är så skarp, att icke et.t eller
annat petrifikat förekom mer inom tvänne afdelningar. Af lagrets
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lägre del har jag emellertid icke på något annat ställe än det
förut n ämn da lyckats erhålla någon fnllständig gen omskärn ing.
Afdelnin gen

l

h ar jag endast funnit i "Djupadalen ".

2

h ar jag

träffat i dagen på Kinnekulle i ett dike n ära Hellekis, der jag
jemte samme Brachiopoder, som på det förut n ämn da stället,
funnit några Trilobiter af sliigtena Pamdotcides, Conocephalites
och Agnostus, hvilka dock alla äro sällsynta och merendels en 
dast träffas i mindre fragmenter.

Vid hemmanet Lund i Gud

hems socken har jag bland stenar uppkastade omkring en n y
gräfd brunn funnit en orsten innehållande de för denna afdel
ning karakteristiska förstenin garn e.

-

3 träffas oftare blottad,

t. ex. vid Hön säter och Hellekis på Kinnekulle, vid Carlsfors
på Billingen och vid Gudhem. Ofverallt är den utmärkt af
samma försteningar som i Djupada len, ofta äfven af Liostmcus

costatus.

Vid Carlsfors har jag dessutom jemte <lessa fun n it

åtminstone en af de Brachiopoder, som eljest utmärka den
näst föregående afdelnin gen. De båda öfversta afdelningarn e
( 4 och 5) äro tillgängliga på en män gd ställen, såsom vid Rön 
säter, Carlsfors, Kafvelås, Oltorp, och in n ehålla öfverallt de
förut angifna försteningarne.

På Halle- och Hunn eberg finnes

ingen fullständig gen omskärning af alunskiff'erlagret, och till vissa
delar af detsamma har jag ej lyckats skaffa mig tillträde; men
i allmän het visar sig der samma utveckling af faunan som i
mellersta Westergötland.

Den lägsta delen af lagret är blottad

i Byklef på Hunneberg och in nehåller ett par orstenshvarf och
ofvan dessa en och annan sferoid.

I

orsten en förekomma äfven

h är arter af slägtena Pamdo.rides, Conocephalites, Liostntcus,
Agnastus och Theca, således öfverh ufvud samma faun a som i
lägsta delen af Kin n ekulles och Falbygdens alunskifferlager.
Omedelbart på den na del af lagret hvilar vid Byklef trapp, utan
att dock petrifikatema i de orsten sbollar, som äro i kon takt
·
med denn a, blifvit förstörda. Den mellersta delen af lagret är,
så vidt jag känner, icke heller på något annat ställe tillgänglig.
Den öfre deremot brytes allmänt för kalkbrän nin g och h ar der
för blifvit blottad på en mängd ställen, såsom vid Mossebo,
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Nygård och Tun hem på Hunneberg samt vi d Grytet och Skytte
klef på Halleberg.
sten;

Öfverallt urski ljas 4 s. k. "fiokor" af or

de båda öfversta, "påflokan " och "körtelflokan", hvilken

sen are endast ·utgöres af tätt liggande bollar, in nehålla städse

Olemts scambceoides och alatus; den 3:dje, "stora flokan ", inne
håller i sin öfre del Olenus latus, i den undre Olenus spinulasus
och 01"th·is lent·icularis, hvilka båda sistnämda äfven förekomma
i den 4:de, "bottenflokan".
orsten.

Längre ned brytes sällan någon

En dast vid Tunhem har jag sett ett femte orsten �ski k t

brytas, i hvilket jag endast funni t några få otydliga exemplar
af en Agnostas (pisiformis eller någon närståen de) och en Bey
r·ichia. - Af det föregående vi sar sig, att en ej obetydlig
olikhet förefin n es emellan faun an i n om lagrets öfre o�h nedre
del.

I

den nedre saknas n ämligen det för den öfre så karak

teri stiska slägtet Olenus och ersättes af slägtena Paradoxides,
Conocephalites och Liostracus. På grund häraf tvekar jag icke
att anse den lägre delen af \Vestergötlands alunskifferlager som
en, om också fatti g, represen tant af Professor

ANGELINs

regio

Conocorypharum, hvilken då är att betrakta som äldre än regio
Olenorum.

Huruvida vVestergötlands alunskifferlager har n ågra

Tri lobi tarter gemen samma med den typiska regio Con ocoryph a
rum från An drarum, kan jag på grun d af de få och ofullstän
diga specimina, som jag hi tti lls träffat, och i brist på origi n al
exemplar till jemförelse, för närvaran de ej med säkerhet af
göra; men öfveren sstämmelsen i afseende på slägten a syn es i
och för sig vara ett ti llräckligt skäl till deras sammanslående.
I

Professor

ANGELINs

4:de region, reg. Ceratopygarum, som

omedelbart öfverlagrar regio Olenorum, är pri mordi alfaunan re
dan utdöd och ersatt af slägten, som tillhöra den andra faunan.
Denn a region ,

som hittills i nom Sverige en dast blifvi t funnen

på IJunneberg, lyckades jag nu an träffa äfven på Ki n n ekulle, i
grannskapet af Helleki s ocl1 vi d Brattfors, der den liksom på
Hunneberg en dast har n ågra fots mäkti ghet. Bergarten utgöres
piL Kin n ekulle af en blå- eller grön grå kalk, som ofta in nehåller

svartgröna korn.

De försten in gar, som i den samma an träffades,
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voro Euloma ornatum, Ceratopyge forjicula, Symphysw·us n. sp. ,
fragmenter af l�Iegalaspis och Niobe, samt en Orthis.
Ofvan Ceratopygekalken li gger såväl på Ki nnekulle som på
Hunneberg en ski ffer, som motsvarar den af Kjerulf i Norri ge
urski ljda "undre Groptolitbskiffern., , och h vars mäkti gh et synes
uppgå ti ll omkrin g :30 fot.

Ski ffern är på Ki nnekulle mjuk,

m ereneleJs grön, pa Hunneberg hårdare, vanligen svart.
båda ställena i nne'håller den

i

På

mängd Graptoli ther af slägtena

Phyllog1·aptus, Didymogmpsus, Tetragrapsus

m.

fl.

För öfri gt

träffas sparsamt några få Brachi opoder af slägtena Orthis, Lep

tama och Lingula.
i

Det enda spår af någon Tri lobi t, som jag

detta lager träffat, är ett hoptryckt och otydli gt fragment,

s om synes hafva ti llhört en Niobe.
De båda sistnämnda lagren saknas på Falbygden, der alun 
ski fferlagret omedelbart öfverlagras af Orthocerati tkalk, ti llhö
ran de regio Asaphorum. Den liigsta Orthocerati tkalken på Fal
bygden är gråRkti g och i nnehåller _grönakti ga korn af ett
chlori tartadt mi neral samt skärfvor af orsten; dess mest ka
rakteri stiska försteni ngar äro J.l{egalaspis planilimbata och Sym
phyTus

På Kinn ekulle är den lägsta Orthocerati t

brevicep:>.

kalken röd, men i nn ehåller en liknande, ehuru fatti gare, fauna.
Högre upp li gga så väl pa Ki nnekulle som Falbygden vexlande
lager af grå och röd kalk, med hvi lkas undersökande jag dock
denna gång föga sysselsatte mi g.
Ofvan Orthocerati tkalken kunna 3 hufvudlager urski ljas,
som efter si na mest utmärkande försteni ngar kunna ben ämnas
Trinuclei dski ffer, Brachi opodski ffer och Ö fre Graptoli thski fi'er,
och af hvi lka de

2

första i Pal<:-eontologi a Scandi navi ca bli fvit

om nämnda och hän förda det förra ti ll regi o Tri nucleorum, det
s enare ti ll regi o Harparum.
fessor ANGELIN särski ljt

2

-

I

regi o Tri nucleorum har Pro

underafdelni ngar, och ett af hufvud

ändamålen med mi n resa var att erhålla närmare kännedom

om

elen del af regi on en, som bli fvit benämnd D a, men häri lycka
des jag ej komma ti ll något ti llfredsställande resultat. På i ntet
ställe har jag funni t sjelfva gränsen mellan Orthocerati tkalken
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och Trinucleidskiffern i dagen, men många omständigheter tala
för, att det lägsta lager jag funnit ofvan Orthoceratitkalken,
hvilket utgöres af en grå, stundom grön- eller blåaktig, ofta
kiselartad kalk och en grågrön lös skiffer, omedelbart öfverlagrar
Orthoceratitkalken. Genom bergartens beskaffenhet närmar sig
detta lager - som efter en af sina mest karakteristiska förste
ningar kan benämnas Beyrichiakalk - till Orthoceratitkalken,
genom faunan till Trinucleidskiffern. I h vad förhållande Beyri
,
chiakalken står till Professor ANGELINs regio D a, har det,
såsom förut blifvit antydt, ej lyckats mig att utröna. Den
innehåller visserligen några Trilobiter, som blifvit uppgifne från
regio D a, såsom Arnpyx costatus och rostratus och måhända
Ptycopyge glabrata, men de1jemte åtskilliga, som eljest tillhöra
regio D b, såsom Lichas 6-spinus, Cybele n. sp., och Agnostus
ylabratus, samt åtminstone en, som på andra ställen förekom
mer i Orthoceratitkalken, nämligen Phacops conicophthalrnus.
Under sådana förhållanden är det, utan att ega tillgång till
prof af den bergart, i hvilken de af Professor ANGELIN från
regio D a uppgifna Trilobiterna varit inneslutna, ej möjligt att
afgöra, huruvida Beyrichiakalken är identisk med regio D a.
Beyrichiakalkens fauna är temligen rik; utom de förut nämnda
Trilobitslägtena förekomma i densamma Staurocephalus, Acida
spis, Remoplew·ides, Calymene, Blcenus. Af Mollusker före
komma slägtena 01'thoceras, Lituites, Conularia, Bellerophon,
Euomphalus, Pleurotomaria , Leptcena , Orthis och Lingula.
Bland de mest karakteristiska försteningarne äro för öfrigt
Echinosphcer·ites aurantiwn och en Beyrichia.
De skiffrar,
som närmast öfverlagra Beyrichiakalken, tillhöra otvifvelaktigt
Professor ANGELINs regio D b. På Kinnekulle och Billingen
ligger dock mellan Beyrichiakalken och den egentliga Trinucleid
skiffern en lös svart skiffer, i hvilken jag ej funnit några Trilo
biter, och som hufvudsakligen är utmärkt af en Leptcena och
en Orbicula, men denna skiffer öfvergår småningom i den öfver
liggande. Den egentliga Trinucleidskiffern, som utgöres af en
röd eller grön mergelskiffer, karakteriseras af Trinucleus Wahlen-·

.
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bM·gii, Ampyx tetraganus, Cybele verrucasa, Dianide euglypta
m. fl. Öfverhufvud är den ganska rik på petrifikater, isynnerhet
Trilobiter, hvilka här· träffas talrikare och fullständigare är. i
något annat lager. De märkligaste paleontologiska fynd jag
dels under denna dels under förra årets sommar gjort i detta
lager, utgöras af representanter af de ej förut inom Skandina
vien anträffade slägtena Dindymene, Phillipsia (i den utsträck
ning detta tages af BARRANDE) och Stygina. De bäst bibe
hållna petrifikater har jag funnit vid Kongslena på Fårdala
berget, en lokal, som äfven är anmärkningsvärd derför, att nå
gra af de eljest allmännaste arterna här saknas och ersättas af
andra arter af samma slägten, under det att faunan eljest är
särdeles likformigt spridd inom detta lager. Så förekomma vid
Kongslena, i st. f. de allmänna arterna Trinucleus VVahlenbe1·gii,
Cybele verrucasa och Remapleu1·ides 1·adiaus, BARR. (R. 4-linea
tus ANG.), Trin. n. sp., Cyb. n. sp. och Remapl. darsa-spinifer·
PoRTL. - Ofvan den fossilförande Trinucleidskiffern ligga van·
!igen lerskiffrar af vexlande färg utan petrifikater.
Öfvergången mellan Trinucleid- och Brachiopodskifferlagret
bildas merendels af en af grönt och svart spräcklig skifi'er, som
innehåller bådas faunor blandade, men nästan icke har några
egendomliga försteningar. Så förekommer der T1·inucleus Wahlen
bM·gii och Agnastus glabratw; tillsattJmans med Calymene Blu
menbachii, Phacaps mucranatus, Acidaspis granulata och Staura
cephalus clav�frans. Då emellertid denna skiffer omedelbart öf
vergår i den egentliga Brachiopodskiffern och innehäller de fle
sta af dennas Trilobiter, kan den med skäl sammanslås med
den. Ehuru af en obetydlig mäktighet är Brachiopodskiffer
lagret till bergartens beskaffenhet och ät"ven till faunan i hög
grad vexlande. På Kinnekulle utgöres det till största delen af
en grönaktig kalkhaltig skiffer med Phacaps muc1·anatus, Ha
malanatus platynotus, Brachiopoder, Km·aller o. s. v. samt en
hård grå kalk med talrika Bmc!tiopoder. På Billingen och de
öfriga bergen i norra delen af Falbygden utgöres hufvudmas
san af en svartaktig lerskiffer, hufvudsakligen karakteriserad af
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Calymene Blumenbachii, Acidaspis gmnulata och en Leptama.
I

södra delen af Falbygden är en ljusgrå kalkhaltig skiffer med

Phacops mum·onatzts, Calymene Blumenbachii, Homalonotus pla 
tynotus, Bmchipode1·, Lamellib1·anchiater, K01·aller o. s. v. van
ligen öfvervägande.
Det sistnämnda lagret har allmänt blifvit uppgifvet som
det högsta sedimentära lagret i Westergötland. Den öfre Grap
tolithskiffern,

som alltid öfverlagrar detsamtlla, har dock en

ganska betydlig mäktighet, som på vissa ställen måhända upp
går till omkring 100 fot. Bergarten utgöres vanligen af en
svartaktig tunnskiffrig lerskift'er. Bland petrifikatema äro Grap
tolitherna vida öfvervägande, men de tillhöra helt andra typer
än de som karakterisera den undre Graptolit hskiffern.

Alla

Graptolither, som jag funnit i den öfre Graptolithskiffern, till
höra nämligen slägtena Graptolithus (sen su strictiss. ) , Diplog1·a

pstts, Ilastrites och Retiolites.

Utom Graptolither träffas på

vissa ställen, isynnerhet på Mösseberg, ymnigt Orthocer·atite1·;

på Kinnekulle saknas dock dessa senare.
temligen sparsamma.

Öfriga Mollusker äro

Högst sällsynta äro

trilobiter;

jag har

endast funnit fragmenter af Calymene Blwnenbacltii och en

Chirtw·us (bimucronatws ?).
Såsom af det föregående synes, kunna inom Westergötlands
siluriska bildningar

8

eller 9 hufvudlager urskiljas, som i all

mänhet äro i palceontologiskt afseende väl skiljda från }war
andra, ehuru gränsen dem emellan (t. ex. mellan Trinodeid
och Brachiopodskift'erlagret, Professor ANGELINs regg.
D E) icke alltid är så skarp, som förr blifvit antaget.

D

och
Hela

serien förekommer emellertid endast på Kinnekulle. På Falbyg
den saknas, såsom redan blifvit nämdt, det 3:dje och 4:de lag
ret, på Halle och Hunne-berg alla de öfre från och med det
5:te.

De båda sistnämda bergen synas varit utsatta för en

betydlig denudation redan innan den trappbädd, som nu betäc
ker dem liksom de öfriga bergen, bildades.

Ofta saknas näm

ligen der ett eller flera af de öfre lagren, så att trappen till
och med stundom omedelbart öfverlagrar sandstenen. På Kinne-
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kulle och Falbygden saknas deremot aldrig något af de öfre
lagren, utan
fern.

trappen hvilar alltid på den öfre Graptolithskif
För lättare öfversigts skull meddelar jag här nedan ett

schema öfver lagerföljden inom alla de siluriska bildningarne i
W estergöt land.
Kinnekulle.

Falbygden.

I-Iunneberg.

Enl. Prof. ANGEI,JN.
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