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För några år sedan påträffade D:r N ATHORST i Skåne 
vid Kiviks Esperöd, der en stor del af de äldre kambriska 
lagren äro blottade på stranden, ett kalklager med en förut 
·delvis obekant fauna. I en beskrifning öfver de paleo
zoiska lagren vid Kiviks Esperöd omnämnde han såsom före
kommande i detta kalklager Paradoxides Tessini, P. cfr. 
Hicksii, Selenopleura sp. och ett par arter Conocoryphe 1). 
Efter den allmännaste försteningen, som står mycket nära 
den spanska art, hvilken BARRANDE och VERNEUIL beskrifvit 
såsom Conocephalites coronatus, gaf han kalken namnet coro
natuskalk. J ag anser numera, att den ursprungliga, böh
miska O. earonatus är till arten skiljd både från den spanska 
och den svenska, och att måhända äfven de båda senare böra 
skiljas från hvarandra. Enligt denna åsigt är namnet coro
natuskalk icke längre lämpligt, men j ag har dock i det föl
jande för korthetens skull provisoriskt bibehållit deV). År 
1877 besökte Herr G. v. ScHMALENSEE Kiviks Esperöd och 
gjorde, för Sveriges Geologiska Undersöknings räkning, be
tydliga samlingar såväl i coronatuskalken som i andra lager. 
Enligt hans anteckningar och N ATHORSTS ofvan citerade upp
sats börja de kambriska lagren vid Kiviks Esperöd med sand
sten. Denne öfverlagras af gråvackeskiffer,  säkerligen till
h örande zonen med Paradoxides ( Olenellus) Kjerul(i, h vilken 
åter upptill öfvergår i en mörkgrå lerskiffer, innehållande 
ett band af "fragmentkalk" . I lerskiffern hafva blott träffats 
några få sparsamma försteningar, såsom Paradoxides sp., 
Conocoryphe Dalmani ANG., Acrothele intermedia n. sp. och 
en annan brachiopod, som åtminstone till skulpturen snarast 

1) NATHORST, Om de kambriska och siluriska lagren vid Kiviks Esperöd 
i Skäne, jemte anmärkningar om primordialfaunans lager vid Andrarum. 
Geol. Fören. Förhand!. Bd. III, sid. 264, 1877. 

') Ett annat skäl mot användandet af namnet coronatuskalk ligger äfven 
deri, att man förut betecknat en afdelning inom jura-formationen med 
ett liknande namn . 
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kan jemföras med Trematis pannnlns White1). Den öfverlag
ras af coronatuskalken, som här är en hård, spröd, grå, knapt 
bituminös kalk. Något högre upp i serien kommer, efter en 
liten lucka, en kalksten med "Andrarumskalk ens" vanliga 
försteningar, således tillhörande zonen med Paradoxides Forch
hammeri. 

Redan år 1870 hade N A.THORST i en mergelgrop mellan 
Rögle och Sandby funnit en svartaktig kalksten med samma 
försteningar som coronatuskalken vid Kiviks Esperöd 2). Blott 
lösa stenar lågo uppkastade vid sidan af den vattenfyllda gro
pen,_ men under sådana förhållanden, att kalken af N. ansågs 
faststående. De insamlade försteningarne lemnades till Lunds 
museum, och Adjunkten B. LUNDGREN hade till en början för 
afsigt att besluifva dem, men öfvergaf sedan tanken derpå 
och uppmanade mig att bearbeta dem i samband med de sam
lingar från andra lokaler, som funnos i Sveriges Geologiska 
Unelersöknings museum. Då jag icke med säkerhet känner, 
på hvacl omrficle elen ifrågavarande kalken träffades, har jag 
i det följande uppkallat fyndorten efter elen i närheten be
lägna välkända silurlokal en Fågelsång. 

Vid Gislöf, söder om Simrishamn, träffas cle äldsta kam
briska lagren, sanelstenen och gråvackeskiffren, fastståencle. 
De öfre hafva ej träffats fasta, men att de finnas på djupet, 
kan man sluta af cle talrika block, som äro uppkastade på 
stranden. Bland dessa förekommer äfven coronatuskalken, 
i hvilken Herr v. ScH:MALENSEE funnit talrika och väl bibe
hållna försteningar. 

slutligen har Herr v. ScH:MALENSEE äfven funnit coro
natuskalken vid Andrarum, mest i lösa block, men äfven 
faststående under alunskiffer med Paradoxides Tessini. 

Af försteningarne framgår, att coronatuskalken sj elf måste 
räknas till zonen med Paradoxides Tessin-i. Lagringsför
hiillanclena visa, att elen tillhör lägre delen af denna zon. 
De arter som hittills äro kända från coronatuskalken äro 
följande: 

Paradoxides Tessini Brongn. 
Hiclcsii Salt. , var. pa lpebrosus. 

1) Report upon Geographical and GeologicaJ Explorations and Surveys 
west of tl1e One Hundredth )Ieridian. Part I, Vol. IV, Paleontology, 
p. 36, t. I, fig. 4. 

2) Jfr. 'NATHORST, anf. st., sid. 265, noten. 



Liostrac·ns aculeatus Ang. 
Selenopleunt parva n. sp. 
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Conocoryphe exsulans n. sp. ( = C. cororw ta Nathorst). 
'' tenuic·incta n. sp. 

Dalmani Ang. 
impressa n. sp. 

Agnastus gibbus Linrs. 
» fallax Linrs. 

fissus Lundgren mscr. 
Metoptoma Ban·andei n. sp. 
Hyolitlnts sp. indet. 
Lingulella sp. indet. 
Acrothele inte ·rmedia n. sp.  
Obolella sagitta l?'s Salt. 

Af de ofvan uppräknade trilobitarterna äro ätminstone 
fyra, Par·aclo.rides Tessini, Liostracus aculeatus, Agnastus gib

lncs och Agnastus falla.r, sedan gammalt kända frän zonen 
med Pamcloxides Te.�sini, der denna har sin mest typiska 
form, säsom pä litskilliga ställen i V estergötland och N erike 
samt pli Öland. Ingen af dem förekommer deremot, såvidt 
kändt är, vare sig i zonen med Par·adoxides Kjerulfi eller 
i den med Pamdoxides For·chhammer·i. Väl uppgifver ANGE
LIN Conocoryphe Dalm ani från Andrarumskalken, men det 
beror utan tvifvel blott på en gissning; efter all sannolikhet 
har äfven hans original härstammat från coronatuskalken. 
Mindre afgörande vitsord hafva molluskerna , alldenstund 
samma eller närstående former förekomma både i äldre och 
yngre lagrer. 

Af coronatuskalkens försteningar äro högst få kända 
utom Skandinavien. I Böhmens etage C förekomma en del 
närstående former, men nästan inga med säkerhet identiska. 
- Äfven från Englands kambriska lager känner man nästan 
inga arter, som kunna sägas fullkomligt öfverensstämma med 
coronatuskalkens . Det kan dock möjligen bero på det otill
fredsställande skick, i h vilket de engelska primordiala förste
ningarne vanligen träffas, hvilket i många fall gör en identi
fiering med engelska former omöjlig. Snarast har man att 
söka motsvarigheter till coronatuskalken i gränslagren mellan 
Menevian Group och Longrnynd Group, såsom dessa affucKs 
begränsas. - Anmärkningsvärda äro de analogier coronatus
kalkens fauna visar med den kambriska fauna, som BARRANDE 
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och VERNEUIL beskrifvit från Spanien 1). Den senare är alltså 
antagligen af, åtminstone i det närmaste, samma ålder. 

Efter denna inledning öfvergår j ag till att beskrifva de 
försteningar, som hittills träffats i coronatuskalken. 

Paradoxides Tessini BRONGN. 

Taft. I, fig. 1-4. 
1821. Entomostmcites paradoxissimus W AHLENB. Petrificata tellm·is sue

canae, p. 34, t. I, fig. l. 
1822. Paradoxides Tessini BRONGN. Histoh·e naturelle des crustaces fossiles, 

p. 31, t. IV, fig. l. 
1826. Otemts Tessini DALM. Vet. Akad. Handl., p. 254, t. IV, fig. l. 
1851. Paradoxides Tessini ANG. Palaeontologia Scandinavica, t. l, fig. 1-3. 
1878. BRöGGER. Nyt Mag. for Naturvid. Bd. 24, p. 

43, t. II, fig. 6, t. IV, fig. 9. 
var. lYahlenbe1·gi ANG. Pal. Scand. Appendix, 
p. 94, t. Irt, fig. l. 
var. Oelandicus ANG. Pal. Scand. Appendix, 
p. 94, t. la, fig. 2. 

Pannan tilltager jemnt och långsamt i bredd. Största 
bredden, som är omkring hälften större än den vid basen, 
uppnås först långt fram, nära hufvudets kantfåra. Främre 
konturen är trubbigt rundad. Sidofårorna äro två par, som 
möta hvarandra på midten. Framom dem ses stundom; isyn
nerhet hos lmga exemplar, svaga antydningar till två korta 
fåror på hvardera sidan. Kanten framom parinan är ytterst 
smal, riktad nästan rätt nedåt, knappt genom någon fåra 
skilj d från pannan ; utåt vidgar den sig småningom och be
gränsas der af en tydlig kantfåra. Palpebralloberna äro 
endast på några mindre exemplar bibehållna. Hos dessa är 
deras längd större än halfva pannans, och de nå nästan 
till hufvudets bakre kantfiira. Af exemplar, från V estergöt
land synes man kunna sluta, att, såsom BRöGGER 2) påpekat, 
deras. relativa storlek aftager under tillväxten, och att på 
samma gång afståndet från kantfåran relativt ökas. Några 
unga exemplar visa en skulptur fullkomligt analog med den 
som förut beskrifvits hos P. ölandicus SJöGR. 3) , men svagare. 
Pannan bär oregelbundna, här och der afbrutna, upphöjda. 
strimmor, samt i midten och bakre delen en fin granulering; 

') Bull. Soc. Geol. Fr., tom e XVII, 1860: S�tr l'existence de la faum: 
primordiale dans la chafne cant1tbrique, par l\L CASIANO DE PRADO; 
suivie de la lJescription des fossiles, par l\Bl. DE VERNEUJL et BA�RANDE. 

2) BRöGGER, anf. st., sid. 43. 

3) LINNARSsON, Geol. Fören. Förhand!., Bd. III, sid. 355. 
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den senare ornamenteringen är äfven synlig på de fasta kin
derna. Hos de större exemplaren ser man blott några strim
mor i pannans främre del. - Den största hufvudskölden har 
en längd af omkring 40 m.m. 

Pygidiet är spadformigt, småningom tilltagande i bredd. 
Längden är alltid något, men vanligen blott obetydligt, större 
än största bredden. Siclokantema äro nästan raka, tills de 
i pygidiets bakre del, midt emot eller något framom spetsen 
af rachis, göra en tvär böjning. Den bakre konturen är än 
nästan j emnt rundad, än bildande en mer eller mindre ut
präglad vinkel. Rachis , som upptager åtminstone tre fjerde
delar af pygidiets längd, är konisk, baktill småningom sän
kande sig. Den består af 4 eller 5 leder, af hvilka dock 
vanligen blott de 2 eller 3 första äro mera skarpt skilj da. 
Sidoloberna äro mycket smala ; deras kanter äro i den främre,  
raka delen starkt nedböj da; i den bakre minskas denna böj
ning, tills den vid spetsen vanligen är försvunnen. Skalet är 
glatt, utom på ett något afvikande exemplar, der det å rachis 
är något granuleradt. 

I tillägget till andra upplagan af Palmontologia Scan
clinavica har ANGELIN anmärkt, att under namnet P. Tessini 
sammanförts fiera former ; han anser dem sannolikt utgöra 
skiljda arter,  men inskränker sig, i följ d af bristande ma
teri�l, till att beskrifva dem blott som varieteter. Åt de tre 
beskrifna formerna gifver han namnen P. Tessini genttinus 
samt var. Wahlenbergi och var. Oelandicus. Onekligt är, 
att i vissa fall temligen betydliga olikheter ega rum, men 
cle af ANGELIN anförda karaktererna torde knappast kunna 
läggas till grund för en fördelning, då han allt för uteslu
tande tagit hänsyn till enstaka exemplar. I Geologiska Un
dersökningens samlingar finnas talrika exemplar, isynnerhet 
från V estergötland (Oltorp , Lovened och Hunne berg) , men 
äfven från Nerike (Hjulsta och Vinala) , Öland (Borgholm) 
och Skånes alunskiffer (Andrarum).  Tyvärr utgöras de med 
ytterst få undantag blott af isolerade hufvud- och stj ertsköldar. 
I afseende på hufvudsköldens byggnad har jag ej kunnat 
upptäcka några anmärkningsvärda skilj aktigheter, annat än 
sådana som bero på olikhet i ålder. Pannan är hos somliga 
exemplar något mer vidgad framåt, men några i detta af
seende konstant skiljda former synas ej finnas. Säkert är 
att på ett och samma ställe, t. ex. vid Oltorp, träffas exem-
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plar både med nästan j emnbred och med starkt vidgad panna. 
Sidofårornas förlopp är hos alla detsamma. Det främre paret 
är vanligen svagare på midten, men kan dock alltid på väl 
bibehållna exemplar urskilj as äfven der; särskild t är detta 
fallet med alla i Geologiska Undersökningens samlingar be
fintliga exemplar från Oltorp, fyndorten för var. Wahlen
bergi, hos hvilken de främre sidofårorna enligt ANGELIN ej 
skola nå öfver pannans midt. · Hos P. Tessini genuinus, som 
äfven härstammar från Oltorp, skall pannans främre kontur 
bilda en vinkel. Något exemplar med sådan byggnad har 
j ag aldrig sett, vare sig från denna eller någon annan lokal; 
man torde kunna antaga, att den vinkliga konturen ej är 
ursprunglig, utan uppkommit under eller efter förstenings
processen . Af större vigt är väl den stora bredd, som ut
märker denna form, och hvarigenom det ursprungliga Tes
sinska exemplaret synes skilj a  sig från alla andra kända 
exemplar. De exemplar från Nerike och Skån e med bibe
hållet thorax, som finnas i Geol. Undersökningens samlingar, 
hafva alla thorax betydligt smalare, till och med smalare 
än å ANGELINs figur af var. TVahlenber,qi. Sidoloberna äro 
hos dem alla märkbart smalare än rachis . De största va
riationerna visar stj erten. Den är än längre, än kortare, än 
tillspetsad, än afrundad eller tvärhuggen, eller till och med 
urringad ; på rachis kan än ett större, än ett mindre antal 
leder urskiljas o. s. v. Hittills har jag ej med säkerhet 
kunnat finna några konstant skilj da former, ehuru j ag ej vill 
bestämdt förneka tillvaron af sådana. Säkert är, att i många 
fall olikheterna äro skenbara. Då pygidiet ligger i kalk 
och har sin naturliga relief fullt bibehållen, med nedvikna 
kanter, är det j emförelsevis smalt och spetsigt. Dä det blir 
nedtryckt, således i allmänhet då det ligger i skiffer, blifva 
de i sitt naturliga tillstånd nedböj da kanterna mer eller 
mindre utvikna och tillplattade, och derigenom blifva sido
loberna skenbart bredare och den bakre konturen mera run
dad eller afstympad. Snarast skulle j ag vilj a från P. Tessini 
afsöndra nägra korta och trubbiga eller urnupna pygidier 
med kort och fåledad rachis, som vid Oltorp och Lovened 
förekomma tillsamman med andra, som likna de här afbil
dade och beskrifna. Deremot anser jag de af ANGELIN upp
ställda formernas sjelfständighet ganska tvifvelaktig. I riks
museum finnes en större skifferskifva med åtskilliga aftryck, 
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hvilka efter all sannolikhet legat till grund för ANGELINB 
restaurerade figur af var. fV ahlenbe1·gi. Endast ett af dem 
har stjerten i behåll. Det är på figuren ej fullt troget åter
gifvet. Ungefär midt emot spetsen af rachis äro hos origi
nalet sidakanterna vinkelformigt böjda, blott längst bakåt 
är konturen, såsom på figuren, transversal och tvärhuggen. 
Rachis,  som i diagnosen säges vara "medium scuti attingens", 
upptager mer än två tredjedelar af längden. 

I Norge har P. Tessini enligt BRöGGER blifvit funnen 
på ett par ställen. Enligt BRöGGERS beskrifningar och fi
gurer synas de no1;ska exemplaren stämma rätt väl med de 
svenska. Liksom dessa variera de mest i afseende på stj er
tens byggnad. - Den stora likheten mellan P. Tessini och 
P. Bohemic�ts BoEcK har ofta blifvit påpekad, och senast har 
BRöGGER bestämdt uttalat sig för deras identifierande. Den 
största olikheten synes mig ligga i stjertens byggnad : hos 
den böhmiska formen äro racl1islederna mer markerade och 
sidoloberna större och mera rundade. Denna olikhet torde 
dock knappt behöfva föranleda deras åtski�jande som olika 
arter, åtminstone om de skandinaviska formerna fortfarande 
betraktas som en art. Antalet thorakalsegment hos de senare 
är ännu ej fullt utredt. 

I coronatuskalken är P. Tessini funnen vid Fågelsång, 
Andrarum, Gislöf och Kiviks Esperöd. 

Paradoxides Hicksii SALTER. 

var. palpebrosus. 

Tafl.. I, fig. 5-11. 
Cfr. Pamdoxides Hicksii (SALT.) HrcKs, Quart. Journ. Geol. Soc., Vol. 

XXV, p. 55, t. III, fig. I ···10, 1869. 

Hufvudets främre kontur vinkelböjd.  Pannan päronfor
mig, framtill spetsigt afrundad; största bredden, som är nå
got mer än hälften större än den vid basen, nås redan obe
tydligt framom midten. Pannans hvälfning är baktill tern
Iigen svag och fortsätter der nästan utan afbrott i de fasta 
kinderna; framtill är den starkare. På hvardera sidan 4 fåror, 
af hvilka inga nå till pannans midt och blott de bakre till 
dorsalfärorna. Deras riktning är i det närmaste transversal; 
dock äro de bakre riktade svagt framåt och de främre ofta 
svagt bakåt. Pannan når sin största bredd mellan tredje och 
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fj erde sidofåran. I närheten börjar palpebralloben, som bakåt 
sträcker sig till närheten af kantfåran; dess längd är om
kring 2/5 af pannans och omkring 3 gånger större än afstån
det från hufvudets bas. Suturen böjer sig framom ögat starkt 
utåt, bildande en spetsig vinkel mot palpebralloben. Innanför 
och nästan paraHelt med henne löper en upphöjning, som 
blott är svagt antydd å fig. 7. De fasta kinderna hafva vid 
basen ungefär samma bredd som pannan. Hufvudets kant 
är vid pannans spets smal, vidgar sig utåt ; dess konturer 
äro nästan rätliniga. Endast under förstoring kan man å 
pannan urskilj a en ornamentering, bestående af täta, ytterst 
fina, oregelbundna. upphöjda linier, som ofta, isynnerhet längs 
medellinien, äro så afbrutna, att strieringen öfvergår till gra
nulering. De fasta kinderna äro grundt och oregelbundet 
gropiga. N ackringen bär på mi d ten en liten knöl. De största 
hufvudsköldarne hafva en längd af 45 m.m. 

Af thorax föreligga blott ett par enstaka pleurm (fig. 
8, 9). De äro sabelformiga, med den främre konturen j emnt 
rundad, konvex, den bakre bestående af två konkava delar. 
Utanför midten tilltaga de betydligt i bredd. Det mindre 
och starkare böj da exemplaret (fig. 9) har tydligen tillhört 
bakre delen af thorax. 

Stj erten är rundadt fyrkantig, bredden större än läng
den, störst något bakom midten. Siclokanturerna äro run
dade, bakre konturen tvärhuggen eller svagt konkav. Rachis 
upptager omkring 2Ja-3/4 af längden. Dess första led är 
genom en tydlig och fullständig fåra skilj d från den bakre 
delen, som är triangulär och blott visar svaga antydningar 
till ledning. Denna triangulära del är ofvantill temligen 
platt; utåt öfvergår den genom ett sluttande parti utan skarp 
gräns i sidoloberna. Dessa hafva innanför kanten en svag 
fåra och innanför denna vanligen en antydning till en upphöj d 
ribba. De flesta exemplaren äro utan skal. Hos de få som 
hafva det i behåll visar det i främre delen en fin granule
ring, i den bakre oregelbundna, afbrutna, upphöj da, mer eller 
mindre transversala linier. Några stjertar mäta : 

l. II. III. IV. 

Längd _ ______ 17 m.m. 13 m.m. 11 m.m. 8 m.m. 
Bredd __ ______ 22 1 8  » 13 » 10 » 

Den i coronatuskalken förekommande formen öfverens
stämmer ej fullt med den engelska, sådan den af HrcKs be-
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skrifves. Den största skilnaden �ynes mig ligga deri, att 
palpebralloberna, och således äfven ögonen, äro större och 
bakåt sträcka sig till närheten af hufvudets kantfåra. Enligt 
HrcKs skall pannan vara "very flat" och stundom sträcka sig 
öfver hufvudsköldens kant, karakterer, som icke heller åter
rinnas hos den svenska formen. Äfven s�jertens byggnad 
synes, att döma af figurerna, icke vara fullt densamma. De 
båda segment med fria pleurm, hvilka HrcKs räknar till py
gidiet, höra dock utan tvifvel till thorax. Oaktadt dessa 
olikheter har jag tills vidare ej velat uppställa den svenska 
formen som annat än en varietet. 

Närstående arter äro P. spinostts BoECK och P. Sjögreni 
LINRS. Den förra har hufvudsköldens främre kontur mera 
j emnt rundad, pannan mindre päronformig och dess bakre 
fåror nående öfver midten, pleurm mera j emnbreda o. s. v.  
Mindre skilj d är P. Sjögreni, af hvilken dock blott ett ringa 
material ännu erhållits. Äfven hos den fortsätta pannans 
bakre fåror öfver midten, ehuru der betydligt grundare; hela 
hufvudet har en likformig ornamentering, o. s .  v. 

Förekommer vid Andrarum, Gislöf och Kiviks Esperöd. 

Liostracus aculeatus ANG. 

Tafl. I, fig. 12-15. 
1851. Ca(tJ1nene antleat1� ANG. P al. Scand., fasc, I, p. 23, t. XIX, f. 2. 
1854. Liustracns acnleatus ANG. Pal . Scand., fasc. II, p. 27. 

Endast hufvudets medelsköld funnen. Den är tem1igen 
konvex, framtill begränsad af en nästan plan, ej förtjockad,  
tillbakaviken kant. Pannan. som upptager omkring "/8 af 
längden, är till omkretsen nästan trapezoidal, lindrigt af
smalnande framåt, med främre konturen trubbigt afrundad 
eller nästan tvärhuggen. På hvardera sidan svaga antyd
ningar till tre sidofåror, af hvilka den eftersta är riktad snedt 
framåt och utåt, de främre nästan transversala. Dorsalfå
rorna äro nästan raka, temligen djupa. Der ögonlisterila 
nå dem, blifva de grundare; framom pannan återfinnas de i 
form af en smal och grund, men temligen markerad fåra, 
som begränsar hennes främre rand. N ackringen bär på mi d ten 
en tagg, som på alla exemplaren är afbruten nära basen. 
De fasta kinderna hafva baktill ungefär samma bredd som 
pannan, ehuru de å en figur, såsom sedda i förkortning, sy
nas smalare .  Palpebralloberna äro små; en väl utpräglad 
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list (på figurerna ej nog markerad) sträcker sig mellan dem 
och dorsalfårorna. Framom denna list stupa kinderna, lik
som pannan, starkt framåt. Mellan pannan och hufvudets 
tillbakavikna kant är ett plattryckt fält. Det fortsätter äf
ven framom kindernas inre del, men aftager der hastigt i 
bredd. På skalet kan vanligen ingen skulptur urskiljas.  Ett 
exemplar visar dock en ytterst fin, tät punktering samt några 
spridda, något gröfre, intryckta punkter. Några exemplar 
visa följande dimensioner: 

I. II. III. 

Hufvudsköldens längd _________ 10 m.m. 8 m.m. 7,5 m.m. 
» bredd _________ 15 1 1 , 5  » 1 1  » 

Pannans längd ------------------ 6 5 » 4,5 >· 

» bredd ------------------ 5, 5 » 4,5 » 4, 5 » 

Arten beskrefs af ANGELIN från Borgholm på Öland. 
Jag har der i en sandig kalksten insamlat exemplar, som 
till alla delar fullkomligt öfverensstämma med dem som träf
fats. i coronatuskalken. I riksmuseum finnas några hufvud
sköldar i liknande bergart, hvilka säkerligen äro ANGELINs 
original till L. aculeatus. Uppfästad tillsamman med dem 
är der en stjert, hvilken också tydligen tj enat som original 
till den af ANGELIN afbildade. Den har granuleradt skal 
och kan således ej höra till denna art. 

Innan j ag sett några exemplar från Öland, identifierade 
jag med ANGELINs L. aculeatus en art som förekommer i 
V estergötlands alunskiffer tillsamman med Paradoxides Tes

sini. BRöGGER har senare funnit samma art i Norge och sökt 
visa, att den är ski�id från den äkta L. aculeatus, samt gif
vit den namnet L .. Linna·rssoni 1). Emellertid har han äfven 
funnit en form, som han anser tillhöra L. acule.atus. Hans 
diagnoser på båda arterna lyda: 

Liostracus aculeatus ANG. crusta loovi, capite modice 
convexo, fronte integra, annulo occipitali aculeato; 

L. Linna?·ssoni n. sp. crusta impresso-punctata, capite 
valde convexo, fronte conica utrinque sulcis obsoletis 3, an
nulo occipitali mutico, puncto elevato orn ato. Pygidium len
ticulare paulum, rachi convexa e segmentis 5, apice binodoso, 
sulcis lateralibus 3 distinctis. 

1) BRöGGER, Om paradoxidesskifrene ved Krekling,. Nyt l\Iag. for Naturvid., 
Bd. 24, sid. 47, t. JII, fig. 4. 
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Herr BRöGGER har välvilligt sändt mig till påseende det 
afbilclade exemplaret af L. aculeatus samt åtskilliga exemplar 
af L. Linnarssoni. Det förra är nedtryckt och krossadt, så 
att dess karakter er ej kunna väl urskiljas. J ag anser mycket 
tvifvelaktigt, att det tillhör ANGELINs typiska form. Fältet 
framom pannan tyckes vara bredare och mindre nedtryckt, 
än det brukar vara hos elen senare, och pannans främre kon
tur mera rundad. Den norska L. Linnarssoni är tydligen 
samma form som den jag upptagit från V estergötland under 
namnet L. aculeatus. Hvad beträffar dess förhållande till 
den typiska ölä.ndska formen, så är det onekligt, att vissa 
konstanta olikheter finnas, men dessa äro temligen obetyd
liga, så att jag anser det något tvifvelaktigt, huruvida L. 
Linncwssoni förtj euar att betraktas som en sjelfständig art. 
På cle af BRöGGER uppställda karaktererna kunna de båda 
arterna ej skiljas ; ty den typiska L. aculeatus har hufvudet 
minst lika konvext som L. Linnarssoni, pannan försedd med 
tre par fåror och skalet, fltminstone efter hvad somliga exem
plar från coronatuskalken gifva vid handen, fint punkterad t; 
L. Linncwssoni åter har i verkligheten, lika väl som L. acu
leatus, en tagg å nackringen. Säkert är i alla händelser, 
att en sådan tagg finnes på exemplar frän V estergötlancl. 
Hos cle flesta är den afbruten nära basen, hvarför den lätt 
kan förbises, men exemplar finnas, å hvilka den är bevarad 
till omkring 2 millimeters längd. Förmodligen skall elen äf
ven kunna iakttagas på norska exemplar ; några aftryck från 
Krekling synas antyda detta. 

De verkliga olikheterna mellan L. aculeatus och L. Lin

ltarssoni synas mig hufvuclsakligen ligga deri, att hos den 
senare fältet framom pannan icke är platt och nedtryckt, 
utan hvälfdt och sluttande, pannan mera oval, ej så tvär
huggen framtill, samt kinderna framtill mindre starkt slut
tande. 

L. Linnarssoni förekommer äfven vid Andrarum till
samman med Paradoxides Tessini. Ett exemplar frän Vrana 
i N erike synes, om också icke fullt typiskt, snarare böra 
hänföras till L. aculeatus. 

I coronatuskalken är L. ac��leatus funnen vid Fågelsäng, 
Anclrarum, Gislöf och Kiviks Esperöd. 
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Selenopleura parva n. sp. 

Taft.. l, fig. 16--19, 20? 
Caput confertim minute granulatum et gra.nulis ma.lu

sculis sparsis ornatum. Frons ovata, sulcis lateralibus ob
soletis, genas altitudine valde s\l.perans . Sulci dorsales au
gusti, nec profundi, frontem arcte circumscribentes. Costm 
faciales nullm. 

En liten årt, hvars hufvudsköldar ej öfverstiga 10 m.m. 
i längd. För att tillhöra detta slägte, äro de ej synnerligen 
konvexa. Pannan upptager omkring tvä tredj edelar af läng
den och när framtill nästan till kantfåran. Hon visar mycket 
svaga antydningar till tre par fåror. Dorsalfårorna äro smala 
och föga djupa, slutande sig tätt intill pannan, framför .h vars 
spets de blott genom ett mycket smalt fält äro skiljda från 
den smala och ej synnerligen djupa kantfåran. Hufvudets 
kant är framom pannan vidgad på midten, ej synnerligen 
konvex. N ackringen bär på midten e11 liten knöl. De fasta 
kinderna äro betydligt lägre än pannan, deras bredd vid 
basen lika med hennes. Ögonen äro små, belägna på ungefär 
lika afstånd från främre och bakre kanten ; deras afstånd 
från pannan är något mindre; ingen list förbinder dem med 
henne. Skalets ornamentering utgöres af en tät och fri gra
nulering samt spridda, nägot större gryn. Några exemplar 
visa följande dimensioner : 

I. II. III. 
Medelsköldens längd _ _ _ __ . 9m.m. 8m.m. 6m.m .  

bredd _ _ ___ _ 14 )) 12 8 
Pannans längd _ _ _ _ _ _ _ _____ _ (j 5,5 )J 4 

» bredd - - · ---------- 5,5 >> 5 3,:; >> 

Närstående arter äro 8. holometopa ANG. och S. cristata 
LINRS. Den förra öfverensstämmer deri, att pannan når nä
stan till hufvudets kantfåra och är otydligt fårad. Den är 
betydligt större och mera konvex samt försedd med ögonlist 
o. s. v. Den senare liknar den nu i fråga varande arten i 
storlek, i j emförelsevis ringa konvexitet och i pannans otyd
liga fåror. Den skilj er sig hufvudsakligen derigenom, att 
dorsalfårorna ej böja sig omkring pannan, utan fortsätta till 
kantfåran, samt deri att skalets ornamentering blott utgöres 
af en fin granulering. 
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Till denna art hör möjligen den fig. 20 afbildade stj er
ten. Den är linsformig, med bredden dubbelt större än läng
den. Rachis och sidaloberna hafva ungefär samma bredd. 
Den förra är trubbig och består af 4 leder. De senare äro 
starkt sluttande och hafva hvardera ett par otydliga ribbor. 
Ornamenteringen utgöres af en tät och fin granulering. -
Denna stj ert skulle dock äfven kunna tillhöra en Conocory
phe. Den liknar mycket nära s�j erten af O. emarginata LINRS. 

Förekommer vid Andrarum, Gislöf, Kiviks Esperöd och 
Fågelsång. 

Conocoryphe exsulan8. n. sp. 

Tafl. II, fig. 2 1, 22. 
? 1860. Couocepkali.tes co1·onatu.1 BARR. & VERN. Bull .  Soc. Geol. France, 

2 Ser. , tom. XVII, p. 527, t. VII, fig. 7-12. 

Scutum capitis centrale semicirculare,  undique margina
tum; fronte conica, antrorsum emirrentia rotunda ta, margine m 
attingen te au'cta; genis extrorsum rotundato-convexis. 

Hufvadsköldens kontur nästan regelbundet halfcirkelrund . 
Pannan, som upptager nästan jemnt hälften af hufvadsköl
dens längd och mellan tredj edelen och �jerdedelen af dess 
bredd, är konisk, starkt och j emnt afsmalnande framåt, med 
nästan rätliniga sidor. På hvardera sidan tre djupa fåror, 
de eftersta med mycket sned riktning, de främsta korta, 
nästan transversala.  Dorsalfårorna breda ocl]. djupa. Vid 
pannans spets dela de sig. De inre grenarue begränsa pan
nans främre kontur, de yttre fortsätta, med en lindrig böj 
ning, framåt till hufvudets kantfåra och omsluta j emte denna 
en rundad upphöjning, som har ungefär samma höj d  som 
pannan. Kinderna äro obetydligt lägre än pannan; deras 
yttre del är starkt nedböjd eller till och med inböjd,  men 
dock genom en j emn hvälfning, ej genom en skarp kant, 
förenad med den inre delen, som är j emförelsevis platt. Hela 
hufvudskölden är omgifven af en kant, hvilken inåt begränsas 
af en fåra utom vid den fasta kindens hörn, der ett mycket 
kort afbrott eger rum. Den bakre kantfåran på kinderna är 
bred och djup; nackfåran smalare,  utåt fördjupad, något böjd.  
Den främre kantfåran är smal och grund. Sj elfva kanten 
är bredast rätt framom dorsalfårorna; mot hufvudets hörn 
afsmalnar den j emnt och oafbrutet; äfven framom pannan 
smalnar den något. N ackringen bär på midten en liten knöl. 
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Skalet är tätt och fint granuleradt och bär dessutom spridda 
gröfre gryn, som på pannan företrädesvis uppträda längs mid
ten, på kinderna äro temligen glesa inåt och tätt ställda utåt. 
På exemplar utan skal kan man svårligen urskilj a  den finare 
granuleringen . Hos dem ser man deremot vanligen temligen 
tydligt en upphöjd list, som börj ar vid dorsalf&rorna midt 
emot pannans spets och derifrån sträcker sig i riktning mot 
hufvudsköldens hörn. Närmast dorsalfårorna är denna list 
förtjockad; utåt afsmalnar den småningom. Från främre si
dan utsänder den en mängd nätformigt förgrenade ådror. 
Då skalet är i behåll ser man blott svaga antydningar till 
dessa lister och ådror. Några exemplar visa följande di
mensioner: 

I. 
Hufvudsköldens längd ___ ___ 19 m.m. 

,, bredd .. --- 36 

Pannans längel -----------· ___ 10 » 

bredel _______________ 11 

II. 
17 m.m. 
30 )) 

9 )) 

9 )) 

III. 
7,5m.m. 

13 
4 
4 

Denna art står mycket nära elen· böhmiska Conocepha
lites coronatMs BARR. J ag har dock ej ansett mig kunna 
identifiera dem, hufvudsakligen emedan de svenska exempla
ren konstant sakna hvarj e antydning till cleJ;J. skarpa kant, 
som hos elen böhmiska alltid omgifver kinclenia, såväl enligt 
BARRANDEs beskrifningar och figurer, som enligt alla de ori
ginalexemplar jag sett. Med O. co1·onatMs hafva BARRANDE 
och VERNEUIL förenat en art, som förekommer i provinsen 
Leon i Spanien. Äfven hos den saknas emellertid, så väl 
enligt deras alla ofvan citerade figurer, som enligt de 
spanska exemplar, som finnas i riksmuseum, den skarpa kan
ten, och den synes mig vida mer än den böhmiska öfverens
stämma med den svenska arten, så att de måhända ej böra 
specifikt skiljas, ehuruväl några olikheter finnas. Den spanska 
formen synes mig- att döma af de, visserligen ej rätt till
fredsställande, exemplar jag haft tillfälle att j emföra - skilj a  
sig från elen svenska i följ ande afseenclen. Mellan hufvudets 
kantfåra och kinderna finnes en liten, låg och smal valk, 
som äfven tyckes vara antydd på ett par af BARRANDEs fi
gurer (11, 12). Pannans basallober tyckas vara mera ut
vecklade och hafva en benägenhet att sträcka sig öfver clor
salfårorna. Hufvuclets kant är, åtminstone framtill, mera 
jemnbrecl, och ornamenteringen tyckes vara gröfre. För ett 
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mera, bestämdt afgörande af förhållandet mellan den svenska 
och spanska formen vore det behöfiigt att hafva tillgång till 
ett rikare j emförelsema terial. 

Den närmast beslägtade bland svenska arter är Elyx 
laticeps ANa . ,  Pal. Scand. , t. V, fig. 2, 3. Den öfverensstämmer 
så nära i alla väsentliga delar af sin byggnad, att det icke 
kan komma i fråga att hänföra den till ett annat slägte än 
C. e.xsulans, ehuruväl de till arten äro väl skilj da genom 
flere i ögonen fallande karakterer, framför allt genom huf
vurisköl dens rektangulära form hos Elyx htticeps. C. coro
nata, cxsulans och laticeps bilda således, tillsamman med 
den amerikanska O. 111atthewi HAwr'l' (DAWSON, Acadian Geo
l ogy, ed. 2, p. 646, fig. 24) och den engelska O. solvensis 

HrcKs (Quart. Journ. Geol. Soc., Vol. XXVII, p. 400, t. XVI, 
fig. 8) ,  en naturlig grupp, hufvuclsakligen utmärkt genom elen 
framom pannan befintliga upphöjningen. Den står så nära 
elen grupp, för hvilken O. Sulzeri är att betrakta som typ, 
eller slägtet Oonocoryph?; i alclra inskränktaste bemärkelse, 
så som det begränsats af ConnA, att de ej synas böra för
delas på olika slägten. Skulle man vil ja från Oonocoryphc 
afsöndra O. coronata och dess närmaste samslägtingar, så 
borde de betecknas med det af CoRDA uppställda slägtnamnet 
Ctenocephalus, hvilket har prioritet framför ANGELINs Elyx. 

Ehuru jag ej anser det lämpligt att fördela det ursprung
liga slägtet Conocephalus på så många och så trångt begrän
sade slägten , som man enligt ConnA måste göra, så synes det 
mig å andra sidan ingalunda riktigt att bibeUlla det ode
ladt, såsom BARRANDE och många andra författare yrka. 
Särskilrit böra de med ögon försedda arterna skiljas från 
dem som sakna ögon. Det är isynnerhet den stora olikheten 
i suturens förlopp som synes mig göra detta nödvändigt. De 
ögonlösa och de med ögon försedda Conocoryphidcrna bilda 
två j emnlöpande serier, hvardera in11ehållande flera grupper, 
till hvilka analogier finnas i den andra serien. Analog med 
C. coronata är bland de med ögon försedda Conocoryphiderna 
Selcnopleura? stenomctopa ANG . Den senare ar, såsom exem
plar från Andrarum visa, icke en verklig Sclcnoplcura; ty 
de rörliga kinderna hafva förlängda hörn . 

(). exsulans förekommer ymnigt vid Fågelsång, Andra
rum, Gislöf och KivikR :Esperöd. 
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Conoc01·yphe tenuicincta n. sp .  

rrafi. II, fig. 23-25. 

Sentum capitis centrale modice convexum, subsemicircu
lare,  angulis a sutura oblique truncatis, margine angusta, 
baud incrassata. Oculi nulli .  Crusta confertim minute gra
nnlata et granulis majoribus sparsis ornata. 

Hufvudets medelsköld måttligt konvex, nästan halfcirkel
formig, men med hörnen snedt afskurna af suturen , vid hvil
ken inga ögon funnits.  Pannan oval, med bredd och längd 
ungefär lika, på hvardera sidan försedd med tre grunda filror. 
Dorsalfårorna temligen djupa och breda, böj a  sig omkring 
pannan utan att sända några grenar framåt. De fasta kin
derna måttligt konvexa, harn om pannan förenade genom en 
temligen bred,  limlrigt konvex val k .  I sin frHmre del, i nvi < l  

< lorsal filmn ,  biLr hvanlera en oval knöl ,  friln hvi l kcn , i rikt
ning mot lmfvmlets hörn , ntgitr en svag nppltöjd l in ie , som 

i sin orclning ntsämler ännu svagare,  förgrewule och ana
stomosera.ml C' l inier, < le senare knappast syn l iga annat än piL 
exPmplar utan skal . På fignren har hlott den ovala knölen 
kunnat utmärkas. Hnfvndets kant är smal , kn appt märk

bart förtjoelmil framom pan n an .  Nackringen bär på midten 
Pil l iten Jmöl. Ornamenteringen [l skalet utgöres af en tät 
och fin granulering samt spridda gröfre gryn. På pannans 
sidofåror är denna ornamentering afbruten. I andra fåror 
finnes den fina granuleringen i behåll, men der ännu finare 
än på de öfriga delarne. På exemplar utan skal kunna van
ligen blott de gröfre grynen urskilj as.  De visa för öfrigt 

ytterst fina och täta, blott vid starkare förstoring synliga, 
intryckta punkter. Ett par exemplar v1sa följande dimen-
s w ner : 

I. II. 

Medelsköldens längd _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  20 _ _ _ _ _ _ _ _ _  17. 
» bredd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  37 _ _ _ _ _ ___ _ 30. 

Pannans längd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 1.1 _ _ _ _ _ _ ___ 10. 
» bredd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 11 _ _ _ _ _ _ _ _ _  10. 

Närstilende arter äro O. Dalmani ANG . ,  O. ernar_qin ata 
LINH.S. och O. Sulzc1·i ScHWTn. De båda förstnämnda hafva 
en fnllkomligt analog byggnad , men skilj as lätt genom lmf
vnrlets fortj oekade kant och den smala valken framom pan-
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n an ,  U Du lmrmi äfven genom större konvexitet o.  s .  v.  C. 
SulzcTi har hufvudskölden hel och hållen omgifven af en 
kant, hvil ken icke afskäres af suturen. 

Förekommer vid Andrarnm, Gislöf och Kiviks Esperöd . 

Uonocoryphe Dalmani ANa .  

Taft. II, fig. 26 - ·  28. 
1 8�1i . Trilomtes (As,tph�ts ?) Sul:eTi DALM. Vet. Akau . Hand! . ,  p .  2GO, t .  

VI, fi g .  2 .  
1854. Conocoryplw Dalmani A N c . ,  PaJ . Scand . ,  t .  XXXIII,  fig. 1 6 .  

Sentum capitis centrale valde convexum, subsemicircu
lare,  angulis a sutura truncatis, margine antrorsum angulato
incrassata. Oculi nulli. Crusta confert1m minute grannlata 
et granulis maj uribus sparsis ornata. 

Hnfvudets meclelsköld starkt konvex, nästan h alfcirkel
formig, mon med hörnen afskurna af suturen, vid h vilken 
inga ögon funnits .  Pannan konisk, med längd och bredd 
ungefär lika, på hvardera sidan försedel med tre temligen 
tydliga fåror. Dorsalfårorna äro djupa och breda, böj a  sig 
omkring pannan och sämla inga grenar framåt. De fasta 
kiwloma äro starkt hvälfda, vid basen något litet bredare 
än pannan. I frilmre delen ,  invid dorsalfåran, bär hvardera 
en afl:'lng knöl, fdln h vilken man stundom , isynnerhet n exem
plar nt;:w skal, kan se utgå, i riktning mot hufvudsköldens 
hörn, en svag upphöj d  linie, som i sin ordning utsänder ännu 
svagare, förgrenade och anastomoserancle linier, allt detta 
emellertid så otydligt, att det ej kunnat utmärkas på figu
rerna. Framom pannan sammanhänga kinderna blott genom 
ett mycket smalt f�tlt, betydligt lägre än omgifningama. 
Hnfvn(lets kant är framom pannan starkt, vinkol form igt fiir
tj oekad. Nackringen bär på miclten en knöl. Ornamente
ringen å skalet utgöres af en tät och ternligen fin granule
emg samt spridda gröfre gryn. Dimensioner : 

I .  II . 

Hufvuclsköldens längd . .  _ _ _ _ _  - - - - - - 17 _ _ _ _ _ _  · - - 13. 
'' breclcL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  29 _ _ _ _ _ _ _ _  24. 

Pannans längd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 _ _ _ _ _ _ _ _ _  7 .  
» bredd - - - - - - - · - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  10 _ _ _ _ _ _ _ _ _  7 . 

Att elen nu i fråga varande arten verkligen är ANGELINs 
C. Dalmani, framgår otvetydigt af det i Lunds museum be
fintliga originalex cmplaret. A ANGELINB fignr är pannan nå
got för smal. 
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En mycket närstående art är C. emarginata LINRS. 1) från 
skiffern med Pa ro doxicles ölandicus. Den har hufvudets kant 
mindre förtjockad, och ornamenteringen består blott af en 
fin granulering. 

Närstående eller möjligen identisk är äfven C. buf'o 
HrcKS �). Den tyckes,  att döma af beskrifningen och figuren, 
öfverensstämma fullkomligt nästan i alla afseenden. HrcKS 
säger, att C. bnfo har ögon ; men då suturen hos densamma 
synes hafva samma förlopp som hos C. Dalmani, torde detta 
vara ett misstag. På figuren synas icke heller några spår 
till palpebrallober. C. bufo förekommer vid St. David's i 
de gråa lager, som af HrcKs betraktats än som basen af 
"Men evian Group", än som öfversta delen af "Longmynd 
Group" , således på ungefär samma nivå som C. D almani, men 
snarast något lägre. 

Ej fullt så nära beslägtad är C. temticincla. Äfven den 
öfverensstämmer i alla de vigtigaste delarue af sin byggnad, 
men skilj es lätt genom de ofvan anförda karaktererna. 

C. te nuicincta, em arginata, Dalrnrtni och bufo bilda till
sammans en naturlig grupp, som afviker från de mest ty
piska arterna af slägtet Conocoryphe deri, att hufvudets främre 
kant afskäres af suturen, hvarigenom m edelskölden ej blir 
regelbundet halfcirkelformig utan får hörnen afstympade. För 
öfrigt öfverensstämma de nära med dem, och det har derför 
icke synts mig lämpligt att afsöndra denna grupp under ett 
särskildt slägtnamn. Sannolikt finnas många andra arter, 
som tillhöra samma grupp, ehuru den utmärkande karakteren 
ej blifvit observerad. 

Förekommer vid Fågelsång, Andrarum och Kiviks Esperöd .  

Conocoryphe impressa n. sp .  

Taf:L. II, fig. 29, 30. 

Sentum capitis centrale modice convexum, semiellipticum , 
margine anteriore applanata, angulis a sutura truncatis ,  sulcis 
dorsalibus subobsoletis. Oculi nulli. Crusta lawigata, creber
rime et tenuissime impresso-punctata. 

Hufvudskölden lindrigt och likformigt hvälfd, halfellip
tisk, med hörnen, liksom hos de båda föregående arterna ,  

' )  Gcol . Fören . Förhand! . ,  Bd .  UJ , p. 366 , t .  15 ,  tig .  2 � 4. 

2) Qnart. Juurn . Geol . Soc . ,  vol . XXV, p. 52 ,  t. J r ,  tig.  8. 
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afstympade af suturen , som är nästan rak och parallel med 
kroppens längdaxel. Den främre kanten är plattad, bredast 
midt för pannan, långsamt och regelbundet afsmalnande mot 
sidorna, tills  den afskäres af suturen. Inåt b egränsas den 
ej af någon fåra. Pannan, som upptager hälften af hufva
dets längd, är nedtryckt konisk, med längd och bredd unge
fär lika. På hvardera sidan tre par sidofåror, hvilka dock 
äro blott svagt antydda, så att de ej kunnat återgifvas på 
figuren. Nackfåran grund, isynnerhet på midten. Nackringen 
på midten försedd med en liten knöl. Dorsalfårorna smala 
och grunda. De fasta kinderna lindrigt och likformigt slut
tande åt alla sidor, framom pannan sammanflytande med 
hvarandra. Liksom hos de föregående arterna bära de hvar
dera invid dorsalfåran en aflång knöl, från hvilken utgår en 
upphöjd linie, båda dock vanligen mycket otydliga och derför 
ej synliga på figuren ; på en del exemplar äro de emellertid 
tydligare än på det afbildade.  Framom den upphöj da linien 
synas på exemplar utan skal upphöj da, nätformigt förgrenade 
udror. Skalet är glatt, med täta, fina, intryckta punkter. 
Några exemplar visa följ ande dimensioner : 

Medelsköldens längd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

>> bredd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pannans längd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
» bredd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I .  II. III. 
13, 5 - .  _ _ _ _  9 - - - - - - 9 
18, 5 - - _ .  13 _ _ _ _ _ _ 12 

7 5 - - - - - - 4, 5 
7 - - - - - - 4, 5 - - - - - - 4 

Denna art är vida skilj d från alla andra, åtminstone 
svenska, arter af slägtet Conocoryphe. Med C. Dal11 1ani  och 
tenuicincta iifverensstämmer den i afseende på suturens för
lopp , men den skilj er sig vida från dem genom den platta,  
ej af någon fåra begränsade främre kanten, genom de svagt 
utvecklade dorsal fårorna och genom det glatta, blott med 
intryckta punkter ornerade skalet. Genom dessa karakterer 
visar elen åter en tydlig analogi med slägtet Liostracns.  C. 
impressa intager således samma ställning bland de ögonlösa 
Conocoryphiderna som slägtet Liostracus bland de med ögon 
försedda. Då man afsöndrar Liostnwus som ett särskildt 
slägte, skulle derför konseqvensen fordra, att ett nytt slägte 
bildades för inrymmande af C. impressa .  Då jag emellertid 
är obenägen att bilda nya slägten, der ej ett fullständigare 
material föreligger, så vill jag, ehuru onekligen derigenom 
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begtiende en inkonseqveus, ti l l s vidare låta uppshillandct af 
ett nytt shigte anstå. 

Bland utländska arter skulle O. Lyellii HrcKs 1 ) , som 
förekommer i Longmyn<lgruppen vid St.  David's ,  om m an 

finge sluta af figurerna, kunna misstänkas vara besl ägtad 
med O. 'tmpre ssa, men beskrifningen strider mot ett sådant 
antagande. 

Förekommer vid Fågelsång, Andrarum, Gislöf och Kivi ks 
Esperöd. 

A gnostns gi bbus LrNRS. 

'fafl. Il, fig. 31,  i32. 
l SGO . -cl_rtuo:;tn� yii J /w s  LrNns . Om V estergötlands camuriska uch s i i Ul· i ska 

aflugri ngar (K . Sv. Vet Akail . Hanill . ,  B il .  8,  N : o  2) ,  p .  81 , t .  II ,  
Hg. 52 , 53 .  

1878 . Agnastus gi1,1Jus  BnöooEn,  Nyt 1\I a g .  for Naturviil . ,  B i l .  2 4 ,  p .  62,  
t . VI, fig. 11. 

Öfverensstämmer till alla delar fullkomligt med den i 
V estergötland förekommande formen. Då jag förut utförligt 
beskrifvit den senare, synes det mig ej behöfl.igt att nu lemna 
en ny beskrifning af arten. Figurerna i31 och i32 äro ej all
deles så lyckade,  som j ag skulle önska. Insnörningarne il 
pannan äro något för starkt markerade,  och de främre lederna 
på pygidiets racltis hafva gjorts något för små i förhållande 
till den eftersta. 

Förekommer vid Fågelsång, Gislöf och Andrarum i coro
natuskalken och är för öfrigt allmän i lagren med Para
doxide s 1'essini i olika delar af Sverige samt äf'ven träffad 
i Norge. 

Agnostus fallax LINRB. 

Tafl.. II, fig. i3i3. 
1869 . Agnostus jitllax LINRS, l .  c. , p. 81, t .  H,  tig .  54, 55. 
1878 . DnöoGER,  l. c . ,  p .  64, t. VI, Hg. l .  

A f  denna art föreligger blott hufvudskölden. Äfveu den 
öfverensstämmer så fullkomligt med exemplar från V ester
götland, att j ag anser det onödigt att göra en ny beskrif
mng. 

BRöGGER har, till en del på grund af ANGELINB egna be
stämningar, uttalat den åsigten, att ANGELINB A. planicattda 
är identisk med A. fa llax - eller rättare den förres pygi-

1 )  Quart. Joul'IL Geol . Soc . ,  vol. XXVII,  p. 399, t .  XVI , ti g.  1-7. 



t l ium med den senares 1 ). I verkligheten är doc].;: . l .  ]!lu u i
cauda skilj d från A.  f'alla.r, ehuru de i:Lro nära beslägtade.  
Den förre är ,  bland annat, utmärkt derigenom , att pygidiet 
bakom spetsen af rachis bär en transversal upphöj d  linie ,  
hviiken äfven finnes antydd på ANG ELINB figur, som visser
ligen för öfrigt är ganska otillfredsställande. 

I coronatuskalken är A. fct lla.r sällsynt och blott funnen 
vid Andrarum. För öfrigt är den temligen allmän i lagren 
med Pamdo.ridcs l'csl)ini, .icl;: e  blott i V estergötland utan 
i:ifven i Nerike, Jemtland och Skåne. Den art som före
kommer i lag-ret med Par. öla ndicus �) är niigot afvilmnde. l 
Norge förekommer, enligt BRöO GER, som lemnat goda afbild
ningar, på flera ställen sitväl den typiska formen som andra, 
något afvikande.  NärsHLm1de arter finnas i Amerikas "Aca
dian Group" och möjligen i England , men efter de beskrif
ningar och figurer som hittills lemnats kunna mga identifi
kationer göras.  

Aguostus fissus LuNDGREN mscr. 

'l'afi. Il, fig. 34. 

Under ofvanstiLemle namn har BnöGG Ell., utan Leskrif
ning, omnämnt en art som i alunskiffern vid Andrarum fö
rekmumer tillsamman med Pa'rado.rides l'essini a) .  Af samma 
art hafva äfven några m hnfvndsköldar träffats i coronatus
kalken vid Andrarum och Gislöf. Den står nära Agnosttts 
punctuosus ANu . ,  från hvilken den skilj er sig hufvudsakligen 
derigenom, att pannans främre led bär en longitudinel fåra. 
Kinderna bära radierande fåror, hvilka docll: i all mänhet äro 
ganska otydliga, h varför de ej · framträda å figuren. Genom 
båda dessa karakterer skilj er sig arten från den äfvenledes 
nära hesl ägtade A. gihlms. Huruvida några bland de, utan 
tvifvel många, engelska arter, som sammanförts under nam
net A. princeps SALTElt, iiro identiska med dessa svenska 
arter, kan i brist på j emförelsematerial för närvarande ej 
afgöras. 

1 )  DnöGGEU, Geol.  Fören . FörhaB{ll . ,  lld II,  p .  578 . 

2) Se LINNARSSON, Gcol . Fören . Förhan d! . ,  Bd III, p. 371 , t. 15 ,  fig .  7 .  

3 )  Buö G G EH, Nyt I\Tag . for Naturvid . ,  lltl 24, sid . 67.  
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Metoptoma Uarrandei n. sp. 

rrafl. III , fig. 35--37. 
Ufr. Capnlns indct.  BARR. & VERN. Bull. Soc.  Geol.  Fr. , ser. 2, vol . 

XVII , p. 531 , t. VIII , fig.  3, 3 a, 3 h. 1860. 

'l'esta patelliformis, oblique conica, irregulariter concen
trice sinuata et costulis tenerrimis radiantibus ornata, am
bitu elliptico, apice obtuso, pone marginem anteriorem sito. 
Longit. 12, latit. 9, altit. circ. 5 mm. 

Af denna art har blott ett enda någorlunda fullständigt 
exemplar träffats ,  vid Kiviks Esperöu, och då beskrifningen 
alltså måste grundas endast på detta, är det mycket möj 
ligt, att den icke kommer att väl passa in på arten i dess 
helhet. 

Skalet har formen af en låg sned kon. Omkretsen är  
vid basen elliptisk, med främre och bakre hälften nästan lika, 
sidorna på midten föga böjda. Spetsen är trubbig, belägen 
något bakom främre kanten. Skalets längd är en tredj edel 
större än bredden, och höj uen är mindre än halfva längden. 
skulpturen utgöres af mycket talrika, svaga, radierande, upp
höj da linier samt oregelbundna, koncentriska valkar och in
snörningar, af vexlande grofiek, men alla med ringa relief. 

Ett litet fragment från Andrarum hör antagligen till 
samma art. Det är för ofullständigt att visa skalets all
männa form. I afseende på skulpturen skilj er det sig något 
dm·igenom, att de koncentriska insnörningarne äro mera ut
präglade. Här och der förgrena de sig. Af den radierande 
skulpturen synas blott högst obetydliga spår. 

En närstående form har Herr v. SenMALENsEE funnit i 
"gråvackeskiffern" vid Gislöf, således vid en ännu lägre nivå, 
alldenstund "gråvackeskiffern" tillbör zonen med Parado.xides 
( Olencllus) Kjen�lfi. Exemplaren från Gislöf äro J ock ej i 
sådant skick, att artkaraktererne kunna konstateras .  

Närstående och möjligen identisk är äfven den art som 
BARnANDE och V ElWEUIL enligt ofvan stående citat beskrifvit 
och afbildat från Spanien. De afbildade exemplaren visa 
temligen stora olikheter i afseende på den allmänna formen. 
Fig. 3 a och 3 b äro högre och hafva spetsen mera framåt
böj d, fig. 3 liknar till formen ten1ligen nära exemplaret från 
Kiviks Esperöd. Alla hafva de koncentriska insnörningarne 
mer utpräglade än detta, men i detta afseende visar frag
mentet från Andrarum ett narmande till dem. 
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Hyol ithus sp. i ndet. 

Från Andrarum föreligger ett enda exemplar, af 19 mil
limeters l ängd. Det visar ej skalets skulptur, och äfven 
Jess form kan ej meJ noggrannhet iakttagas. Det har der
för ej kunnat afbildas, än mindre till arten bestämmas. 

Lingul ella sp. imlet. 

Tafl.. III , fig. 38,  39. 

Skal litet, ovalt, obetydligt vidgadt framtill, lin drigt och 
likformigt hvälfdt. Främre konturen trubbigt rundad, sidorna 
nästan parallela,  blott lindrigt böj da, småningom öfvergå
encle i den rundadt tillspetsade näbben. Slmlet slätt, blott 
visande koncentriska tillväxtlinier. En stenkärna (fig. 39) 
visar en longitudinal insänkning, gående från n äbben till 
midten. I bottnen af denna insänkning löper en trådsmal 
upphöj d  ribba. Längd 4, bredd 3 mm. 

Förekommer temligen sparsamt viJ Kiviks Esperöd och 
milhända vid Andrarum. Till samma art höra utan tvifvel 
flertalet af de små Lingulella: som träfi'as i Andrarums
kalken. 

Acrothele intermedia n. sp. 

Tafl.. III, fig. 40· -44. 

Testa rotundata, paullo latior quam longim·, obsolete 
concentrice lineata, hand granulata. Valvula ventr·alis sub
applanata prope apicem magis elevata, apice margini poste
riori approximato. Valvula dursalis paullum convexa, linea 
longitudinali mediam valvulam attingeute impressa, margini
bus in parte posteriore retrofl.exis.  

Skalen äro nästan cirkelrunda, dock med bredden något 
litet större än längden. 

Ventralskalet är nedtryckt, endast i närheten af umbo 
något starkare upphöj dt. En profil från umbo till främre 
kanten är derför mer eller mindre konkav, ett förhållande 
som dock föga framträder på det afbildade exemplaret. Umbo 
är belägen helt nära bakre kanten ; dess afstånd från den 
främre är många gånger större. Som spetsen på alla exem
plar är mer eller mindre skadad, kan formen af det hål , 
hvaraf den är genomborrad, ej tydligt urskilj as,  der det ut-



mymHLr ; <let är i all a hän Jelser mycket litet. På ventraJ
skal ets in siJa kan man på några exemplar tydligt se detta 
hål. Det är der runclt och mycket litet. Framom hålet löpa 
två lindrigt böjda valkar, hvilka på yttre sidan utsända fina 
radierande ådror, af hvilka h var och en består af två yt
terst fina fåror, mellan hvilka löper en lineär upphöj ning. 

Dorsalskalet är obetyJligt och temligen likformigt h välfel t, 
med största höj Jen på niidten. Kanterna äro i bakre hälf
ten något tillbakaböj da, hvilket icke nog tydligt visar sig 
å figuren. Från bakre kanten till midten löper en lineär 
insänkning. Intet exemplar finnes som visar dorsalskalet 
från insidan, men af en, för öfrigt tem ligen otydlig, sten
kärna visar det sig, att den nämcla insänkningen i det inre 
motsvaras af en lineär upphöjning. Efter hvacl det tyckes, 
finnes på hvarclera siclan om denna en mindre, lineär upp
höj ning, görande mot den förra en mycket spetsig vinkel. 
I detta afseende öfverensstämmer således denna art i bygg
naden af det inre med Obole lla sagittalis. 

De inre skallamellerna äro släta och glänsande ,  den yt
tersta mera opak, brunaktig, med talrika fina, koncentriska 
rynkor, utan granulering. 

Några exemplar visa följ ande dimensioner : 
Längd . 

VentralskaL _ _  . . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  8 .  
)) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. 

Dorsalskal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  9.  

l3rcdtl . 
9, 5 .  
7. 

11. 
A. intenn edia står nära A .  coria cca LINRs. och A .  granu

la t (t LIN H.s. 1 ) ,  m en då den icke fullt öfverensstämmer med 
någondera, har j ag sett mig nödsakad att uppställa en ny 
art. Den öfverensstämmer i afseende på den allmänna for
men närmast med A. gran ulata , men i afseende på skulptu
ren närmare med A. coriac c a .  Några ventraJskal af samma 
art hafva af Herr v. ScnMAJ�ENSl!.:E träfi'ats i alunskiffer med 
Paradoxides 1'es .>1:ni vid Lovened i V estergötland. De äro 
plattryckta, med umbo belägen mycket n H.ra kanten, dimen
sionerna 10 mm. längd och 12 mm. bredd. I earonatus
kalken har arten träffats vid Andrarum, Gislöf och Kiviks 
Esperöd. 

1) LINNARSSON, O n  the Brachiopoda of  the Paradoxides Beds of Swedcn . 
.Ilihang t .  K. Sv. Vet. Alwd . Hantll . ,  Btl .  3, N : o  1 2 .  
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Mr. ::-5. vV. B'on.I> , som tyckes ha glömt ett ti digare utta
lande, h vars tillämpning på honom sj elf hi:ir ligger mycket nära 
tillhand s 1 ) ,  har i en uppsats , "On certain Forms of Brachio

poda oconrring in the Swedish Primordial" 2) ,  sökt göra tro
ligt, att slägtet Licrothele grundats på mycket heterogena 
element, såsom dorsalskal af Lingulicler och lock af Hyolithi
der. Jag anser mig ej behöfva upptaga denna insinuation 
till vederli:tggning. Ingen som sett de af mig beskrifna ar
terna tord e kunna betvifia, att de föremål, hvillm jag tolkat 
som dorsal - och ventraJskal af samma art, verkligen höra 
tillsammans och äro hvall de förklarats vara. Det vore en 
högst egendomlig tillfällighet, om två helt och hållet olik
artade föremrU skulle sft fullkomligt öfverensstämma i afse
ende på storlek, form, skulptur o.  s .  v .  Till yttermera visso 
kan j ag nämna, att jag eger ett exem plar af A. cor'incea 
med sammanhängamle dorsal- och ventralskal. Slägtet har 
träffats äfven i Amerika, ty D : r  C. A. WurrB har i href 
meddelat mig, att hans Acrot·reta ? subs-idu a  a)  är en otvifvel
aktig A crothcl  e .  

O boleJ i a  sagit.tal is  (SAur. ) DAv. 

'l'afl. III,  fig. 45---4\.l. 
.l i'Su8. Of)(J/ella srt!Jittalis DAv.,  Geol . Mag. , Vol . V, p. 30!J , t. XV, li g .  

1 7 - 24 .  
187 1 .  DAv., 1\Ionograph of British Silurian Braeltio

poua, p. 339, t .  L . ,  Jig .  1 -1 4 .  
187u . LINHS . ,  On the Brachiupoda of the l'aradoxides 

Beds ot' Swetleu , p. HJ, t. UJ, fig. 3G-41 . 

Nästan cirkelrund, obetydligt bredare il n lång, bredast 
vid eller obetydligt framom midten. Ytan glatt, med svaga 
koncentriska insnörningar. 

V entralskalet - af hvillwt ej mer än ett väl behållet 
exemplar finnes - temligen staritt konvext, med största höj 
tlen ett stycke framom näbben . Ni:ihhen s petsig, bakftthöj d, 
belägen rätt ofvanför eller straxt bakom skalets bakre rand, 
genomhorrad af ett ytterst fint, blott vid starkare forstoring 
urskiljbart hål. 

1 )  " Were his eonclnsions ::tllll conj cctnres suppurtetl uy a uetter array 
of faets tlrawn from his own special field of observation thcy woultl 
pussess greatcr fitncss and valne" ,  S .  vV. Fonn, Amer . .Tourn . of Sci
ence a!Hl Art.s ,  vol . XV, Fcur. 1878, p. 1 30 ,  noten . 

2) Amer. Jonrn .  of Sc .  ttllll Arts , vol. XV, llfay 1878 . p .  :364 o .  f. 
3) WHnB, Rep . HJ>Oll Geogr. and Gcol . Explor. anu Surv. loVest of the One 

Humlredtlt 1\Ieritliau,  l'art I ,  vol . IV, Palcoutology, p. 34, t .  I, - fig. 3. 



28 

Dorsalskalet lindrigt och likformigt hvälfdt. Exempla
ren från coronatuskalken visa blott insidan, och äfven denna 
mer eller mindre otydligt. :B"'rån bakre kanten till midten 
löper en lineär upphöjning, och på hvardera sidan om denna 
ser man stundom en svag antydning till en mindre sådan. 
De bakre muskelfästena äro, såsom man kan se af stenkär
norna, upphöj da ;  af de främre kunna hvarken på dessa eller 
på sjelfva skalet några spår urskiljas.  

Förekommer vid Andrarum, der den äfven är temligen 
allmän i Andrarumskalken eller zonen med Pamdoxides 
Forchhammeri. 



Förklaring af figurerna. 

Ulls .  Uriginalen forvaras i Sveriges Geologiska Umlersöknings museum.  

F i g .  l .  
)) 2 . 

3.  
4 .  

Fig.  5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
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1 1 . 

Fig.  1 2 . 
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1 4 .  
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)) 1 8 . 
)) 1 9 .  
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Taft. I. 

Pamdoxides Tessini BRONGN . 

H ufv u d ,  n at. stor! . K i v i k s  Esperöd . 
Detsa m m a, frå n sidan . 
S tj crt, förstorad (2 diam.)  A n d rn ru m .  

» n nt.  storl .  K i v i k s  E s p crö d .  

Paradoxides Hicksii SALT . ,  var .  palpebrosus. 

H ufv nc l ,  n at . stor! . And raru m .  
Detsa m m a ,  från s i d m 1 .  
H u fv u d ,  1 1at .  s t o r ! .  Kiv iks  Espcröd .  
P leu ra , nat .  storl.  Kiviks  Espc röd . 

" från bakre delen af thorax,  n a t. 
Stj e rt , n a t .  storl . G i slöf. 

)) )) )) )) 

Liost1·acus aculeatus ANG. 

l-l u fv u d ,  I lat .  storl .  Kiviks  Esperö d .  
Detsamma, fii r storadt (2 d i n m . ) .  

frå n  s i d a n .  

stor l .  

H n fv ud,  förstoradt (2  d i a m . ) .  A nd raru m . 

Selenoplew•a parva n .  s p .  

H u fv u d ,  nat .  stor! . ,  u C1got rcstaureradt .  G i s l iif. 
D e ts a m m a, f'örstora d t  (2 d i a m . ) .  

" » s c d t  från s idan . 
» » » fram i från . 

S tj cr t ,  fö rs torad ( 2  d i a m . ) .  K i v i k s  Espcröd .  

Gislöf. 
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Taft. II. 

ConocOJ•yplw e.t·sulans u. s p . 

F i g. 2 1 .  Hu fvuJ, n at . stor! . G i slöf. 
" 2 2 .  D e t s a m m a, sedt framifrån. 

Fig.  2i} . 
)) 2 4 .  
" 2 5 .  

F i g .  2 G-. 
)) 2 7 .  
l) 2 8 .  

l<' ig- .  2 !) .  
" :Jo .  

Fig .  :31 .  
)) :3 2 .  

Fig.  :1:3 .  

Co7WC01'!Jphe tenuicin cta n .  s p .  

Il u fv n d ,  u at . stor! . G i slöf'. 
l)ctsa m m a ,  frfm s i d a n .  
Ett sty c k e  af  skalet ,  förstor .  

ConoC01'!Jphe Dalmani 1\l'IG . 

H u l'v 1 1d,  u at. sto r! .  A n d raru m . 
D ctsa 1u m a ,  från s i da 1 1 .  
liufv u d ,  u at. sto r ! .  K iv i k s  Es periid . 

Co7WC01'!Jphe imp 1·essa. n .  s p . 

1-l ufvnd , nat .  stor! .  K i ri k s  J•j s p eröd . 
Dctsan11na, fri'1 n s ida n .  

Agnaslus giblms Lnm�.  

H u fv utl , fiirstor.  (4  d i a n1 . ) .  fl i s k> f. 
Stj ert, fö rst .  (4 d iam . ) .  G i slöf. 

Agnastus fallax LINltS .  

ll u l'v u t! ,  förstor . (4 diam.) .  A n d raru m .  

Agnastus fissus LUN DGit .  rn s e r .  

Fig.  :34 . ll u fv u d,  förs to r.  (·1 dia m .) .  n i s l ö f. 

Fig .  35.  
)) )Hi .  

)) 3 7 .  

F i g .  B S .  
n i) 9 .  

'l'afl. UJ. 

Metoptoma Bar1·an dei n .  s p .  

E tt i spetsen stym p a cl t  skal,  s e d t  o f'va n i frå n ,  n :1t .  s t.orl .  
Detsam m a, sedt från s i d a n  (sp etse n restaurerad m ed t i l l 

hjel  p af aftry ckct) . 
Del af ska let, förstora d .  

Lingulella sp. indet . 

Ett s k a l ,  fiirstor.  (4 d i a m . ) .  
S t. cnk ii.rn n ,  förs to r. ( 1  d i a m . ) .  

E s p crii d .  
J•j s 1H , r ii d .  



Fig.  40. 
) )  4 1 .  
)) 4 2 .  
)) 4::l .  
)) 44.  

F i er ,., 45 .  
)) 4 li .  
)) 4 7 .  

4 8 .  

)) 4 D .  

Acrotlwle intel'media 11 . s p .  

Ventral 8kal, förstor . ( 4  d iam .) . K i v i k s  Esperö d .  
Detsam m a ,  fr;l n  s i da1 1 . 

3 1  

Ventral skal ,  s tenkärn n ,  fö rstor.  ( 4  d i a m . ) .  K i v i k s  Esp eröd . 
Ventral s k al,  i ure  s i d a n ,  fö rstor. (4 d i a m . ) .  K i v i k s  Esperöd.  
Dorsalska l ,  fö rstor.  (4 diam.) .  Andrant nl . 

Obolella sagittalis SA L T .  

Vent.ralskal,  fö rstor.  (4 d iam . ) . A u d ra rn m .  
Detsn m m a, fr;'\ n  sida11 . 
Ve ntralskal ,  ste n k ärna, förstor.  (4 d i am . ) .  And raru m .  
D orsabkal , n » .. , 

(ti l l h ör s am m a  e x .  som förcg- . ) . 
D o rsal s k al ,  i u re s i d ;m ,  oty d l ig t  v i d  b a k re kante n ,  förstor. 

(4 d i a m .) .  Andrn r u m .  
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Af Sveriges Geologiska Undersökning äro hittills utgifna 

Ser. A.  Kartblad med beskrifningar. 

a) i skalan l :  50000 : 
l. Westeräs, 2. Arboga, 3. Skultuna, 4. Södertelge, .. 5. Eskilstuna, 6. 
Stockholm, 7 .  Enköping, 8. Fänö, 9.  Säfstaholm, 10. Angsö, 11.  Köping, 
12. Hellefors, 13.  Lindholm, 14.  Lindsbro, 15. Skattmansö,  16. Sigtuna, 
1 7 .  Malmköping, 18.  Strengnäs, 19. Ramnäs, 20. Wärgärda, 2 1 . Ulrice
hamn, 22. Eriksberg, 23. Nyköping, 24. Tärna, 25. Sämsholm, 26 . . �ala, 
27. Ränäs, 28 . Boräs, 29. Leufsta, 30. Eggegrund, 31.  Upsala ,  32. Orby
hus, 33. Svenljunga, 34. Åmäl, . 35. Baldersnäs, 36. Wingershamn, 37. 
Upperud, 38. Degeb erg, 39. Rädanefors, 40. Wenersborg, 41 . Wiskafors, 
42. Engelsberg, 43. Salsta, 44,. Rydboholm, 45. Hörningsholm, 46. 
Ridd arhyttan, 47. Linde, 48. Orebro, 49. Segersj ö, 50. Årsta, 51. 
Nynäs, 52. Trosa, 53. Bj örksund, 54. Riseberga, 55. Latorp, 56· Nora, 
57. Stafsj ö ,  58 & 59. Sandhamn & Tärnskär, 60. B ästad, 61.  Hessle
holm, 62. Claestorp, 63. Brefven, 64.  Gottenvik, 65 & 66. Landsort & 
Källskären, li7.  Herrevadskloster, 68. Linderöd, 69. Hjulsj ö ,  71 .  Norr
köping och 72. Möja .  
Pris för kartbladen N :o � O ,  :16 ,  6 il  & 66 och 72  med beskrifningar 

» » )) 34, ss, 5 1 ,  53 och 58 & 59 » >) 
)) alla öfriga blad )) 

b) i skalan l : 200000 : 

. . .  1 , 00 kr . 
. . 1 ,50 kr. 

. . .  2,00 kr. 

l .  Huseby, 2 .  Ljungby, 3. Vexiö, 4 .  Lessebo och 5. Ölmestad. 
Pris f ö r  hvarje kartblad m e cl  beskritning l ,f>O kr. 

Ser. B. Öfversigtskartor. 

l . Bladindelning för det geologiska kartverket, jemte teckenskema. 
Pris 0, 5 0  kr. 

2. ERDMANN, A .  Karta öfver Glaciallerans utbredning inom södra delen 
af Sverige. Skala l : 1000000. 1863. Pris 2 kr. 

3 .  Karta öfver bergarterna pä östra Dal.  Skala l : 200000. 1870. P ris 
l , 5 o  kr.  

Ser. C.  Afhandlingar och uppsatser. 

l. ERDMANN, A .  Bidrag till kännedomen om Sveriges qvartära bild
ningar, text och atlas med 14 kartor. 1868. Stor 8:o .  Pris 8 kl' .  

2.  ERDMANN, A. Expose des form ations quaternaires de la SuCde, texte 
accompagne d'un atlas . Edition abregee pour l'etranger. 1868. 
Stor 8:o. Pris 8 kr. 

3. ERDMANN, K B eskrifning öfver Skänes stenkolsförande formation, 
med karta och 4 taflor. 1872. 4:o.  Pris 6 kr. 

4. ERDMANN, E. Samma arbete ätfölj dt af en resume pä franska. Pris 
10 kr. 

5. BöRTZELL, A. B eskrifning öfver Besier-Ecksteins kromolitografi och 
litotypografi. 1872. 4:o.  Pris 1 , 5 0  kr. 

6.  TöRNEBOHM, A .  E;, Geognostisk profil öfver den skandinaviska fj ell
ryggen mellan Ostersund och Levanger. 1872. 8:().  Pris 0, 5 0  kr.  

7 . GuMlELIUS, O .  Bidrag till kännedomen .. om Sveriges erratiska bild
ningar, samlade ä geo!.  kartbladet Orebro, med 4 taflor. 187 1 .  
8:o . Pris O ,  7 5  kr .  

8. HuMMEL, D .  Öfversigt af de geologiska förhållandena vid Hallandsäs, 
med 2 taflor. 1872. H:o. Pris 0, 7 5  kr. 

9.  TÖRNEBOHM, A. E. Ueber die Geognosie der Schwedischen Hoch· 
gebirge, mit einer Karte. 1873. 8:o.  Pris 1 , 5 0  kr. 



Ser. C. Afhandlingar ooh uppsatser. 

10. LINNARSSON, J. G. O.  Om nägra försteningar frän Sveriges och Norges 
primordialzon, med l tafla. 1873. 8:o. Pris 0,25 kr. 

11 .  GmllELIUs, O. O m  mellersta Sveriges glaciala bildningar. I. Om 
krosstensgrus, med 3 taflor.  1874. 8:o.  Pris 0, 7 5  kr.  (Se N:o 16.) 

12. HUMMEL , D .  O m  rullstensbildningar, med 2 taflor. 1874. 8:0. Pris 0, 7 5 kr. 
13. GuMJELIUS , O .  Om malmlagrens åldersfölj d  och deras användande 

säsom ledlager, med l karta. 1873. 8:o.  Pris 1 , 5 o  kr. 
14. TöRNEBOHM, A. E .  Geognostisk b eskrifning öfver Persbergets grufve

fält, med 1 karta. 1875. 4:o. Pris 5 kr. 
15. HuMMEL , D .  Om Sveriges lagrade urberg, j emförda med sydvestra 

Europas, med l karta . 1875. 8:o.  Pris l , s o  kr.  
16 .  GuMJELIUS , O .  Om mellersta Sveriges glaciala bildningar. II.  Om 

ru!lstensgrus, med l karta.  1876.  8:o.  Pris 0, 7 5  kr.  (Se N:o 1 1 . )  
1 7 .  SANTESSON, H. Kemiska b ergartsanalyser, sammanstäida o c h  bear

betade. I .  Gueis, hälleflintgneis ("eurit") och hälleflinta. 1877. 
8:o .  Pris l krona. 

Hl. ToRELL,  O.  Undersökningar öfver istiden . 1 873. 8:o.  
19. NATHORST, A .  G.  O m  en cykadekotte frän den rätiska formationens 

l ager vid Tinkarp i Skåne. 1875. 8:o. Pris O,s o  kr. 
20. NATHORST, A. G. Nya fyndorter fö r arktiska växtlemningar i Skäne.  

1877.  8:o.  Pris 0, 5 0  kr 
21 .  LINNARSSON, G. Öfversigt af Nerikes öfvergängsbildningar. 1875. 

8:o. Pris 0, 7 5  kr. 
22. LINNARSSON, G. Om faunan i l agren med Paradoxides ölandicns. 

1877.  8:o Pris O, 7 5 kr. 
23. Underd . berättelse o m  malmfyndigheter inom Norrbottens län, med 

bilagor och 5 kartor. 1877. 4 :o . Pris 5 kr. 
24. Samma berättelse med fransk resume .  Pris 5,5 o kr. 
25. SvEDMARK, E. Halle- och Hunnebergs trapp. 1878. 8:o. Pris 0, 7 5  kr. 
26. ToRELL, O .  On the eauses of the the glacial phenomena in the north 

eastern portion of North America, with a map. 1878. 8:0. Pris 0,5 0  kr. 
27. N ATHORST, A. G.  Om floran i Skänes kolförande bildningar. I. 

F l oran vid Bjuf. F örsta häftet, med 10 taflor. 1878. 4:o.  Pris 
5 kr. (Se N:is 29 och 33.) 

28. LINNARSSON, G. Om de palreozoiska bildningarna vid Humlenäs, 
med l karta 1 878. 8:o .  Pris O, s o  kr. 

2H. N ATHORST, A .  G. Om floran i Skänes kolförande bildningar. II. 
F loran vid Höganäs och Helsingborg, med 8 taflor. 1879. 4:o.  
Pris 3 kr. (Se N:is 27 och 33.) 

30. ToRELL, O .  Sur les traces les plus anciennes de l'existence de 
l'homme en Sucde. 1876. 8:o.  Pris O.so  kr. 

31. LINNARssoN, G .  Iakttagelser öfver de graptolitförande skiffrarue i 
Skäne, med l tafla. 1879. 8 :o .  Pris 0, 7 5  kr. 

32. BLOMBERG, ALn. och LINDSTRÖM, A. Praktiskt geologiska under
sökningar inom Herj edalen och Jemtland, med 2 k artor. 1879. 8:o .  
Pris l kr. 

33. NATHORST, A. G.  Om floran i Skänes kolförande bildningar. I. 
Floran vid Bjuf. Andra häftet, med 8 taflor. 1 879. 4:o . Pris 3 
kr. (Se N:is 27 och 2H. )  

34 .  LINDSTRÖM, A .  Praktiskt geologiska iakttagelser under resor p ä  
Gotland, med l karta och l tafla. 1879. 8 : o .  Pris l kr. 






