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Om några försteningar från V estergötlands
sandstenslager.
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1869.]

.Framfö r alla andra delar af Skandin avien erbj uder Vester
götland med sin ovanligt fullständiga och orubbade, i många
naturliga genomskärningar blottade lagerserie rika tillfällen att
lära känna de äldsta fossilförande aflagringarna och deras för
hållande till hvarandra. Af dess hufvudlager äro de båda lägsta,
som utgöras af sandsten och alunskiffer, att hänföra till det
cambriska systemet, då m an , såsom LYELL, SALTER m. fl.
föreslagit, utsträcker detta öfver nprimordialzonenn, hvilken ge
nom sina organiska lemningar är tydligt skiljd från de öfver
liggande siluriska aflagringarna. Sandstenslagret har länge varit
bek ant som det äldsta lagret i Vestergötland näst grundfjellets
gneiss. Aftryck af alger träffades redan af våra äldre geo
loger i detta lager, och det erhöll på grund deraf den ännu
allmänt brukliga benämningen Fucoidsandsten. Samtidiga aflag
ringar finnas spridda iuom en stor del af Skandinavien, och
af Professor ANGELIN, som i likhet med sina föregångare funnit
dem utgöra den äldsta delen af hela Sk andinaviens JJöfvergångs
formationn, betecknades de tillsammans, då ätinu inga andra för
steningar i dem blifvit funna, såsom regi o Fucoidarum. N ors k a
författare hafva efter den i Norge rådande bergarten, som
ännu icke befunnits innehålla några försteningar, föreslagit be
nämningen Sparagmitetage, hvilken äfven Prof. TORELL upptagit.
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Kännedomen om de organiska lemningar, som finnas bevarade
aflagringar tillhörande regio Fucoidarum har hittills föga ökats.
Utom alger träffades redan för flera år sedan inom denna
region gångar efter maskar, men att n ågra andra försteningar
förekomma i densamma har varit alldeles okändt. Man har an
tagit som gifvet, att öfverhufvud högst fa försteningar skulle
vara att finna i ett lager af Fucoidsandstenen s höga ålder, och
att dessutom sj elfva bergarten ej vore egnad att i nog tydligt
.�kick bevara lemningarna af de organismer, som möjligen lefvat
vid tiden för dess bildande. Af denna orsak hafva ända till de
sista åren nästan inga undersökningar blif'vit riktade åt detta
håll. J ag hade derföre ej stora förhoppningar om nya. fyhd,
innan j ag för två år sedan i Vestergötlands Fucoidsandsten
lyckades erhålla en Lingnla. En tid derefter offentliggjorde
Pro f. ToRELL sin genomförda, såväl geognostiska som paireonto
logiska beskrifning öfver alla de samtidiga aflagringarna i Sv e
rige 1), hvarigenom han betydligt ökade våra kunskaper om .dem.
Isynnerhet märklig är den af honom sj elf och Dr J. A. W ALLIN
gj orda upptäckten af en j ernförelsevis högt organiserad växt,
Eophyton Linnrnanum TORELL, i dessa gamla bildningar.
Sedan genom Prof. TORELLS vigtiga undersökningar en
förtjent uppm ärksamhet blifvit riktad på den äldsta sandstens
etagen i Skandinavien (Sparagmitetagen eller regio Fucoidarum),
torde det för hvar och en synas önskligt att kunna med, nog
grannhet bestämma dess ålder i förhållande till andra l änders
aflagringar och föret rädesvis till de engelska, hvilka blifvit lagda
till grund för den brukliga periodindelningen inom den palreozoi
ska tiden . För närvarande kunna icke n ågra säkra slutsatser
dragas af de organiska Iemningarna, då dessa ännu äro så ofull
st ändigt kända. Man måste derför hufvudsakligen stödj a sig
vid lagringsförhållandena, hvilka i V estergötland mer än på något
annat ställe med lätthet och säkerhet kunna iakttagas. MURCHI
SON, som räknar >>primordialzonen>> till det undersiluriska syste
met, hän för till detta icke blott Vestergötlands alunskifferlager,
1) Bidrag till Sparagmitetagens geognosi och paleontologi.

Lund

1868.

LIN:\TARSSON, FÖRS'l'ENINGAR FR. VESTERG. SANDS TE:<'SLAGElt. 339

hvilket tydligen tillhör primordialzonen, såsom den af BARRANDE
pa grund af sin Trilobitfauna blifvit begränsad, utan äfven dess

sandstenslager 1). I likhet med Prof. TORELL 2) anser jag dock
sistnämnda lagret m otsvara den engelska Longmyndgruppen,
som äfven af MURCHISON betraktas som cambrisk, och hvilka
enligt LYELLS indelning utgör den lägre afdelningen af det cam
briska systemet i England. Vestergötlands sandstenslager så
väl som Longmyndformationen hvilar på gneiss, hvilken m an har
alla skäl att anse vara af laurentisk ålder. Den ofvan sand
stenslagret liggande alunskiffern motsvarar p å det n ärmaste
"Lingulaskifferm>, som i England öfverlagrar Longmyn dformatio
nen. I Sveriges alunskifferlager liksom i elen engelska Lingula
skiffern finner m an två hufvudafdelningar, hvilkas väl karakteri
serade faunor först af Pro f. ANGELIN blifvit urskiljda och gifvit
anledning till benämningarna regio Conocorypharum och regio
Olenorum. Den äldre af dessa, regi o Concorypharum, karakteriseras
hufvudsakligen af slägtena Parado.-rides och C onocoryphe (C ono
•:ephalites), under det att Olenus först s enare uppträder ; den är
således tydligen eqvivalent med Englands >>lägre Lingulaskiffern
eller >>Menevian group». Då alltså de lager, som upptill och
nedtill begränsa Vestergötlands sandstenslager, äro eqvivalenta
med dem, som begränsa Longmyndformationen, har man åtmin
stone en ganska stor sannolikhet för, att dessa bildningar till
höra samma tid, och att regio Fucoidarum i sin helhet bör anses
som en representant af det cambriska systemets lägre afdelning.
Om detta icke inrymmes, m åste man antaga, att regio Fucoida
rum ej har någon motsvarighet i England, och att Sverige sak
nar alla aflagringar från den äldre cambriska tiden . Till ett
sådant antagande kan m an emellertid ej anföra något giltigt
skäl. De p åträffade växtlemningarna kunna icke anses som ett
sådant, åtminstone så länge man icke känner n ågonting mot
svarande från det ö fra cambriska systemet, och Brachiopoder
hafva numera blifvit funna äfven i Longmyndformationen. Då
det

1) Russia iu Europa and the Ural Mountains, Vol. I, sid. 16*.
3) Anf. st., sid. 2.
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Longmyndformation en till och med skall hafva en elle r måhända
flera Brachiopodarter gemensamma med Lingulaskiffern 1), finner
man, att luckan mellan dessa bildningar ej kan vara så synner
Iigen stor, och har deri ett nytt skäl att åt den cambriska
p erioden gifva en längre utsträckning, än MURCHISON antagit.
Denna omständighet och den utpräglade olikheten mellan den
öfre och den lägre Lingulaskifferns faunor har föranledt några
Engelska författare att til l det undra cambriska systemet hän
föra i cke blott Longmyndgruppen utan äfven den lägre Lingula
skiffern 2). Enligt denna indelning skulle äfven den svenska
regio Conocorypharum hänföras till det undra cambriska syste
met. Den stora likheten i geognostiskt hänseende mellan regio
Concorypharnm och regio Olenorum gör det dock lämpligast att,
om man ej vill b esluta sig för en tredelning af system et (i en
undre, en mellersta och en öfre afdelning), hänföra dem båda
till den ö fra afdelnin gen, åtminstone så l änge intet närm are
palreontologiskt samband, än man hittills kunnat p åvisa, upp
täckts mellan den förra och regio Fucoidarum eller mellan den
lägre Lingulaskiffern och Longmyndformationen. Under det att
j ag således med LYELL hänför de båda först af Prof. ANGELIN
uppställda afdelningarna af >>primordialzonen» till det öfra cam
briska systemet, anser jag deremot Trem adocformationen böra
uteslutas ur detta system, och j emte sin närmaste eqvivalent i
Sverige, Prof. ANGELINs regio Ceratopygarum, betraktas som
den lägsta länken i det undersilnriska.
Vestergötlands sandsten slager tillhör sm helhet regio Fu
coidarum ; men i andra delar af Skan dinavien finnas sandstens
artade afiagringar äfven från den yngre cambriska perioden.
Så utgör i :Norge »Hoifjelds-Kvartsen» en del a f p rimordialzonen,
KJERULFS etage 2 3). På Ö land ligger vid basen af alunskiffer
lagret en »kalkhaltig qvarzskiffen> 4), i hvilken man funnit prim or1) Jfr DAV!DSON, On the Earliest Forms of Brachiopoda etc., Geol. Mag. 1868.
2) Jfr 'l'H. BE L 'r , On the nLingula l•'lagsn, or >>Festiniog Groupn of the Dolgell)·
District. Geol. Mag. 1867, sid. 493 o. följ.
3) KJERULF, Stenriget och Fjeldlreren, sid. 212.
4) A. S.rÖGREN, Antecknirtgar om Öland. Ö fversigt af Kgl. Vet. Akad. l<'örhand1. 1851.
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dialfaunans äldsta Trilobitslägten, o ch som på grund af sina för
steningar af Prof. ANGELIN blifvit hänförd till regio Olenorum,
men snarare bör räknas till regio Conocorypharum. I Vestergöt
land uppträda samma former först i den lägsta delen af alun
skifferlagret, med hvilken alltså den öländska qvarts-skifferu är
eqvivalent.
Såväl på geogn ostiska som palmontologiska grunder kan
man inom Vestergötlands s andstenslager urskilja två hufvud
afdelningar. I den l ägre, som nästan aldrig träffas i några na
turliga genomskärningar, är bergarten hård, vanligen tunnskifvig ;
i den öfra, som på en mängd ställen är blottad och företrädes
vis gifvit anl edning till benämningarna Fucoidsandsten och regio
Fucoidarum, är han lösare och ofta tjockskiktad. Vid sjelfva
gränsen till de närmaste lagren har sandstenen en afvikande
sammansättning. Vid gränsen till gneissen är han konglomerat
artad och innehåller äfven fältspatskorn. Den öfversta, omedel
bart un der den lägsta alunskiffern liggande sandstenen har en
stor halt af svafvelkis och stundom, såsom på Hunneberg, äfven
af lera. Dessa afvikande delar af lagret hafva en obetydlig
mäktighet, knappast öfverstigande en eller två fot.
Den lägre afdelningen af sandstenslagret har, ehuru icke
förbisedd af äldre författare, först genom Dr WALLINS under
sökningar och Prof. TORELLS beskrifningar öfver de af honom
insamlade försteningarna ådragit sig en större uppmärksamhet;
och det var deras arb eten, som föranledde mig att göra mig
närmare bekant med den.
Lugnåsberget erbjuder det bästa tillfälle att lära känna
sandstenslagrets lägre afdelning och dess gräns mot den under
liggande gneissen, således gränsen mellan det cambriska och
det laureutiska systemet. Af denna orsak har detta ställe
blifvit besökt af många geol oger, men deras tankar om läget af
denna gräns hafva varit delade. Sedan gammalt har man ut
efter bergets fot i stor skala brutit qvarnstenar af en bergart,
som innehåller granitens och gneissens beståndsdelar, men hvari
Öfvers.

aj K. Vet.-Akad.

Fö1·h.

Årg. 26.

N:o 3.

10

342

ÖFVERSIG'f, AF

K.

VE'fENSK.-AKAD.

FÖR�L\NDU;..<G.\R,

l 8 6 9.

fältspaten till en del öfvergått i kaolin. Enligt några förfat
tare är denna bergart en vittrad granit eller gneiss och såsom
sådan att hänföra til l det laureutiska systemet (>mrbergetn eller
»grundfj elleb> ). Andra åter hafva ansett honom såsom en genom
en granit- eller gneissartad bergarts mekaniska sönderdelning
och delarrres derpå följande hopläkning uppkommen arkos ; enligt
denna åsigt skulle han utgöra den lägsta delen af sandstenslagret,
och således tillsammans med den öfverliggande sandstenen till
höra det cambriska ( respective siluriska) systemet eller den
lägsta delen af » Ö fvergångsformationen». HisiNGER vacklar mellan
dessa båda åsigter ; stundom kallar han bergarten en multnande
granit eller gneiss 1), stundom åter förklarar han, att »qvarnstens
bädden kanske rättast bör betraktas som ett lager af en grani
tisk öfvergångs-arkos, som troligen skiljes från urberget eller
gneissen med ett tunnt qvartsartadt lager» 2) . MURCHISON be
traktar bergarten som en silurisk arkos, utgörande den lägsta
delen af sandstenslagret 3). Dr WALL IN har emellertid i sin
utförliga och noggranna beskrifning öfver Lugnåsbergets lager4)
tillfullo ådagalaggt, att qvarnstensbergarten endast är en genom
fältspatens delvisa förvittring uppkommen förändring af den i
denna trakt vanliga gneissen, och ingalunda, såsom den verkliga
arkosen, en sandstensartad bergart. Då j ag sistlidne höst be
sökte qvarnstensbrotten vid Lugnås, kände jag mig nästan vid
första ögonkastet ö fvertygad om riktigheten af Dr WALLINS
åsigt. Man finner ofta glimmerfjällen ordnade i tydliga skifvor,
som vanligen hafva en nästan lodrät stupning och gifva berg
arten en mer eller mindre utpräglad gneiss-struktur. Dessutom
tilltager bergarten, såsom Dr WALLIN anmärkt, mot djupet
alltjemnt i hårdhet och likhet med den oförändrade gneissen i
grannskapet.
Det är således först ofvan qva.rnstensbädden som den äldsta
cambriska bildningen vidtager. Det i det aldra närmaste
1

)

Jfr Anteckningar i Physik och Geognosi, häft. IV, sidd. 48, 49.

)
)

Russia in Europa etc., Vol. I, sid. 16'.

2) Anteckn., häft. V, sid. 67.
3

4

Siluria, ed. 4, sid. 347.
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vågräta sandstenslagret öfverlagrar olikformigt qvarnsten sgneis
sens starkt stupande skiktet-. I brotten är endast dess lägre
afdelning genombruten. Bergarten är, såsom redan anmärkts,
nedtill konglomeratartad, i det att det sandstensartade binde
medlet innesluter större och mindre afrundade qvartsstycken samt
kom af fältspat ; den sistnämnda har stundom, liksom i qvarn
stensgneissen, delvis ö fvergått i ett kaolinartadt pulver. HisiN
GER har i fjerde häftet af sina Anteckningar 1) gifvit en temli
gen noggrann beskrifning af detta konglomerat, men i de senare
uppgifver han oriktigt, att qvarnstensbädden omedelbart ö fver
lagras af en finkornig sandsten 2). Konglomeratet är vanligen
sammanväxt med qvarnstensgneissen, men gränsen faller dock,
såsom m an af bergarternas olika natur, och framför allt af den
olikformiga lägringen kan vänta, genast i ögonen. Några för
steningar hafva ännu icke i detsamma påträffats.
På den tunna konglomeratbädden följ er, ofta utan någon
synnerligen skarp gräns, hufvudmassan af den lägre sandstenen,
som är finkornig, hård, gråaktig, men vid luftens tillträde rod
nande, och, utom aldra nederst, helt tunnskiktad. Dess skikter
mellanlagras af tunna hvarf af gröngrå skifferlera. Stundom får
sandstenen genom upptagande af en större m ängd glimmer(jäll
skifferlik struktur. Redan HISINGER 3 ) och MURCHISON 4) be
skrifva denna sandsten och den med honom vexlande skiffer
leran (nblågrå lera)) HISINGER, ))greenish-grey shal e)) MURCHISON) .
Dr vVALLIN har icke blott p åpekat all a hans petrografiska egen
domligheter utan äfven anmärkt, att han innehåller en egen
lethrea, och af denna orsak, på förslag af Prof. TORELL, kallat
honom Eophytonsandsten, under det att han inskränkt benäm
ningen Fucoidsandsten till den öfre, lösare sandsten en. Det är
isynnerhet i de djupa och talrika brotten vid bergets nordöstra
sida, som man har genomskärningar af Eophytonsandstenen.
' ) Sid. 49.
2) Hiift. V,

sid.

G7; hiift. VI,

sid.

GO.

") .�nteckn., häft. IV, sidd. GG, G7 m. ft. st.

4)

Russia etc. ,

VoL I,

sid.

16•.

344 ÖFVERSIGT

,\F

K.

VE TEKSK.-.\ KAU.

FÖRHANllLIJSGAR,

l

8 6 9.

Gränsen till den egentliga Fucoidsa.ndstenen är dock här aldrig
blottad och har ej heller på n ågot annat ställe blifvit observe
rad. Mäktigheten har derför ej kunnat utrönas ; Dr WALLIN
har funnit den uppgå åtminstone till 30 fot.
Det var i Lugnåsbergets Eophytonsandsten, som D r WALLIN
sommaren 1867 upptäckte Eophyton Linnceanum TORELL och
följande år Arenicolites spiralis TORELL. Sistlidn e höst besökte
jag Lugnås, och ö fver de då iusamlade försteningarna går j ag
nu att meddela en förteckning jemte afbildningar och beskrif
ningar af n ågra bland dem. Genom sin finkornighet har sten
arten varit i stånd att bevara ganska tydliga aftryck af de
växter och djur, som bebodde eller nedsvämmades i det vatten,
hvari han afsattes, så att ofta de minsta detaljer kunna m e d
noggrannhet urskiljas. Detta oaktadt blir den kunskap, som a f
d e t hittills erhållna m aterialet k a n hemtas om dessa förstenin
gar, l ångt ifrån nöj aktig, och tolkningarna måste i många fall
blifva osäkra. Emellertid har jag ansett det lämpligt att ej
uppskjuta offentliggöran det a f min a iakttagelser, då hvarje bi
drag till kännedomen om denna afiägsna period torde mottagas
med intresse.
ARENICOLITES SPIRALIS

TORELL.

Den mask, som af Prof. TORELL med detta nam n beskrefs
vid det sista naturforskaremötet i Christiania, är en af de allmän
n aste försteningarna, isynnerhet i skifferl eran. Den spiralformigt
hoprullade formen, som gifvit anledning till namnet, är lätt
igenkän nlig och särdeles konstant. I hvad förhållande den står
till de talrika maskgångar, som träffas j emte den, är vanskligt
att afgöra. I afseende på grofieken -- n ästan den enda karak
ter, vid hvilk en man i detta fall har att stödj a sig - öfverens
stämma de senare ofta med den spiralvridna formen.
LINGULA (?) MONILIFERA

n.

sp. Taft. VII, f.

l,

2.

Af denna art fan n j ag, utom ett i det närmaste fullständigt
och särdeles tydligt at'tryck af det ena skalets yttre sida, endast
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några mindre fragmenter. De inre delarne äro ej synliga p å
något exemplar, och genusbestämningen kan derför ej vara säker,
men genom storleken och den allmänna formen sam t framför
allt genom skalets skulptur skiljes arten lätt från alla mig
bekanta Brachiopoder. På aftrycket är sjelfva spetsen ej synlig,
och m an kan ej afgöra, om det bild ats af dorsal- eller ventral
skalet. Det visar, att musslan varit oval och starkt nedtryckt,
utom närmast sp etsen, der sidorna äro mera sluttande. Längden
och bredden äro omkring 22 millimeter. Skalet är prydt med
ytterst täta och fina longitudinela, föga divergerande, p erlbands
lika linier, af hvilka man kan räkna omkring fem på en milli
meters bredd. Tillväxtlinier synas en dast nära främre kanten.
Att döma af de lösa stenars tjocklek , i hvilka denna art
träffades, syr:.es den uppträda redan i Eophytonsandstenens lägsta
skikt, och torde således vara den äldsta hittills kända Mollusk.
I ett stycke af skifferlik sandsten fann jag en Brachiopod,
som till skalets skulptur något liknar föregående art, men för
ö frigt, såvidt af de otydliga fragm enten kan slutas, är vida
skiljd. På stenskifvans yta ligga två skal, af hvilka endast
kanterna, och äfven dessa ofullständigt, äro bibehållna, under
det att midten är al ldel es förstörd. Konturen syn es hafva varit
n ästan cirkelrund med en diameter af omkring 50 millimeter.
Skalet bär, liksom hos Lingula monilifera, upphöjda, perlbandslika
linier, men dessa synas här riktade mot skalets medelpunkt; i
närheten af periferien är deras afstån d från hvarandra föga
mindre än en millimeter. På grund af skalets form kan man 1
denna art s narast förmoda en D·iscina eller Trernatis.
EOPHYTON LINN.iEANUM ToRELL.
Bidr. till Sparagm. geogn. o . paleont.,

p . 36, t . II, f . 3 , t . III, f . 1-i:l.

Man torde kunna hoppas, att Prof. TORELL snart skall
meddela ytterligare iakttagelser angående denna märkliga, men
ännu ej tillräckligt utredda fonn. U n der tiden må det tillåtas
mig att göra några anmärkningar. Att gifva en egentlig art
beskrifning är med det material, som jag hittil ls erhållit, knap-

346

ÖFVEKSIGT AF

K.

VETENSK.-AKAD.

FÖRHA�DLINGA.R, 1 8 6 9.

past m öj ligt, och jag m åste derför inskränka mig till att be
skrifva n ågra af de insamlade exemplaren.
Tafl. VII, fig. 3 visar en stuff med två parallelt och tätt
vid hvaran dra liggande exemplar. Det venstra öfverensstämmer,
s åvidt j ag kan erinra mig, nära med de af Prof. ToRELL sj elf
förevisade exemplar, som j ag hade tillfälle att se vid det sist a
naturforskaremötet i Ohristiania. Det är ett j emnbredt o ch all
deles rakt, regelbundet kullrigt 1) stamfragment med en l ängd af
170 och en bredd af o m kring 25 millimeter. Utefter hel a sin
längd bär det ett stort antal, o mkring 35, regelbundna refflor,
hvilka hafva ungefär samma bredd som de mellan dem löpande
upphöj d a listerna. eller nerverna(?). Mot sidorna äro såväl
refflor som lister öfverhufvud något gröfre; särskild t märkes
n ågra få millimeter från kanten en bred och dj up fåra. Dess
utom löpa på temligen regelbundna afstånd från hvarandra några
lister, som höj a sig öfver de öfriga. Til l största delen äro dessa
högre lister parvisa, skiljda af en j emförelsevis grof reffla. Ett
sådant par löper längs midten, och fl era andra kunna mer eller
mindre tydligt urskiljas på den högra sidan, under det att denn a
anordning p å d e n venstra framträder mindre tydligt ; d e lister
och refflor, som löpa mellan de gröfre, äro ytterst fina och hafva
derför icke alla kunnat fullt tydligt framställas på figuren, lik
som de på sjelfva originalet til l en del endast med svårighet
kunna urskiljas. All a refflor och lister äro raka, utom aldra
längst fram (vid a), der de mellersta äro lindrigt böj da isär,
måhända i n ärheten af fästpunkten för en gren. Vid stamm ens
sidor synas, vid b o ch c , två syllika bihang; det är ovisst, om
de stått i n ågot organiskt samband med stamme n .
Det högra exem plaret ä r pl att-tryckt o c h stympadt o c h ej
synligt i hela sin bredd, hvilken måste hafva varit ganska be
tydlig, då den bi behållna delen är mer än 25 mill im eter bred.
Lister och refflor äro hos detta exemplar betydligt gröfre och
mindre regelbundet anordnade. På venstra sidan äro de j em
förelsevis likformiga och små, men dock gröfre än hos det förra
1} P& figuren visar sig den högra sidans inre del mera plattad än hos originalet.
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exemplaret. Längre åt höger hafva refflorna en vida större
bredd, som hos uågra uppgår ända till tre millimeter. Listerna
äro al ltid flerdubbelt smalare, de gröfre blan d dem ofta klufna
at en fåra. Ä fven hos detta exemplar äro de i det hela raka,
men p å venstra sidan b öja sig de yttre p å ett ställe (vid d)
utåt ; sannolikt har der en gren varit fästad. Närmast ofvan
det ställe, der böjningen försiggår, är skulpturen utplånad ; då
refrlorna högre upp åter framträda, löpa de alldeles rakt.
Figuren 4 på samma tafla visar ett exemplar, som är något
vittradt, och hvars konturer ej äro fullt tydliga. Dess synliga
bredd är omkring 15 millimeter. I främre delen utlöper en gren
eller ett blad(?), hvars bas i form af en valk går snedt öfver
nästan hela stammens bredd. Dess fria del är böjd nästan rätt
framåt, paraHelt med stammen, men afbruten så nära basen, att
man ej kan sluta sig till dess form.
De longitudinela refflorna
pit stammen äro täta och fina, men i följd af förvittrin gen
stundom mindre tydliga. I nedersta delen äro de lindrigt och
oregelbundet b öjda, sedan raka, tilldess de straxt nedom valken
plötsligt böja sig i samma riktnin g som denne ; framom honom
äro de alldeles raka. Det appendikulära organet visar ingen
reffling, men detta beror möjligen dels p å förvittringen, dels
derpå, att stenmassan här är mera grofkornig, hvarigenom skulp
turens framträdande förhindrats. Detta exemplar öfverensstäm
mer i många afseende med det högra på fig. 3, och på det att
likformigheten i afseende på refflornas lopp skall mera falla i
ögonen, har det p å fig. 4 a tecknats omvändt vid sidan af det
analoga på fig. 3. Vid d på fig. 4 a, liksom vid d på fig. 3,
äro refflorna på venstra sidan b öjda utåt ; närmast ofvan detta
ställe finnas på intetdera exemplaret några refflor, och då de
ännu högre upp åter vidtaga, äro de p å båda rak a ; refflorna på
högra sidan deltaga ej i böjningen, ,utan fortlöpa oafbrutet. Ehurn sannolikt icke sammanhörande med denna förstening för
tjenar omnämnas en liten konisk knöl, a p å fig. 4, som höjer
sig i sj elfva kanten af stammen, omgifven af en ringformig upp
höjning.
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Tafl.

VIII

framställer

en

stuff med åtskilliga större och

mindre fragmenter af stammar.

De skilja sig alla från de före

gående genom sin mindre bredd, hvilken endast är fyra till sex
millimeter.

Refflorna äro hos dem alla temligen likformiga och

fina, dock gröfre än flertalet hos det först beskrifna exemplaret.
Afven denna sten har synbarligen länge legat i luften och börjat
vittra,

hvarför

tydligt.

skulpturen

pä vissa ställen ej framträder fullt

Till reliefen äro de särskilda exemplaren hvarandra tern

Iigen olika; några af dem äro platt-tryckta, hos andra åter är
höjden

öfver stenskifvans yta nästan så stor som bredden; de

mera konvexa äro ofta kantiga.

Det största exemplaret har en

längd af omkring 100 millimeter.
grenar,

Det delar sig i två lika stora

som göra en vinkel af omkring 40°, och hafva samma

bredd som den gemensamma stammen.

Den venstra grenen sy

nes afsmalna något, men detta beror utan tvifvel derpå, att han
småningom

sänker

sig

i stenmassan.

grenarue sträcker sig ett fragment,

Snedt emellan de båda

a,

hvars ändar synas tvärt

afskurna vid beröringen med grenarne.

Från förgreningspunkten

utgår en långsträckt, oregelbunden, upphöjd massa, b, som dock
saknar hvarje spår af struktur.

Hufvudstammen är lindrigt böjd,

och dess bakre del sänker sig i stenen; men i hans fortsättning
ligger

ett

starkt

upphöjdt

stamfragment

af liknande form,

c.

Under dettas främre del framskjuter ett plattadt fragment, d, med
mera obestämda konturer.
kan

man

ej se, då en formlös massa döljer det ställe, der de

mötas. - Bhnd

de

särskildt påpekas.
Dess

Om de sammanhänga med hvarandra

öfriga exemplaren förtjena de följande att
Vid

e

synes ett kort men grot't fragment.

bakre afskärning visar små fördjupningar, som på regel

bundna

afstånd

stå trappstegslikt

snedt öfver hvarandra; de

skulle kunna tolkas som antydningar af en inre struktur, men
äro måhända tillfälliga. - Till höger ligger ett längre och sma
lare

fragment,

f,

som

möjligen sammanhängt med ett annat,

y, af hvilket endast en liten del är bibehållen i sjelfva kanten.
Båda böja sig här, liksom om de skulle varit förenade utanför
stenens nuvarande kant.

Vid sidau af dessa ligger ett exemplar,
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På detta liksom på
några andra visa refflorna stundom en svag antydning till en
transversel ledning, liksom o m hvarj e reffla bestode af en rad
små fördjupningar, men detta beror måhända endast på stenens
förvittring. - Vid i synes ett fragment, som är utmärkt genom
sin starka konvexitet o ch sin utpräglade kantighet. -En oregel
bunden upphöjning, k, s o m är utmärkt genom två paralleJa
rader af p unktformiga knölar, är sannolikt af organiskt ursprung,
måhända antydande tillvaron af landtdj ur.
Åtskilliga ej afbildade stuffer innehålla exemplar af Eo
plq;ton Linnceanum, men de äro alla föga upplysande. En af
dem har nästan hela ytan betäckt af stamfragmenter, af hvilka
några äro greniga, men den långt framskridna förvittringen har
gjort dem för otydliga att kunna beskrifvas.
Det synes ännu för tidigt att söka närmare angifva denna
förstenings affiniteter, då den visar så ringa likhet med förut
kända former ; ett vida rikare material erfordras utan tvifvel för
att i detta afseende komma till ett säkert resultat. Dess orga
niska ursprung kan ej sättas i fråga, och knappast kan man
betvifta, att den tillhör växtriket. O m den icke skulle vara af
vegetabiliskt ursprung, så vore det ej möjligt att tolka den på
annat sätt än som spår af något djur. Ett sådant antagande
vederlägges emellertid bland annat af dess grenighet ; man kan
ej tfinka sig, att ett spär antagit en sådan form, som t. ex.
taft. VII, fig. 4 utvisar. Ä fven om man bortsåge från grenig
heten skulle man, i b etraktande af den karakteristiska reff lingen ,
.wårligen kunna antaga en sådan förklaring ; åtminstone har j ag
aldrig funnit några spår b eskrifna, m e d h vilka denn a förstening
kan j em föras. Om Eophytons växtliga natur inrymmes, så åter
står svårigheten att afgöra, till hvilken grupp det bör hänföras,
en svårighet, som ökas af de äldsta formationernas brist på
växtlemningar, hvilka kunde tjena till utgångspunkt för en jem
förelse. Från hela det carnbriska och större delen af det silu
riska systemet känner man hittills inga lemningar efter andra
växter än alger. Att Eophyton ej kan hänföras till denna klass,
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är dock påtagligt . Flera framstående kännare af de algartade
växterna hafva tagit denna förstening i skärskådande, och de
hafva enstä m migt och med den största bestämdhet förklarat , att
den med dem ej kan hafva n ågon frändskap. Det blir då bland
kärlkryp t ogamerna och monokotyledo nerna, som man får söka
Eophytons slägtingar. Professor TORELL hänför den till de se
nare, och onekligt är, att den till sin allmännare habitus i många
afseenden erinrar om dem, om man också icke ännu kan an se
sig hafva kommit till ful l vissbet om dess fanerogama natur.
På samma gån g förmodar han dock en närmare frändskap med
Cordaites, hvilket slägte af flera författare anses tillhöra Lyc o
podiaceerna. Denna senare förmodan grundar sig p å den likh e t ,
som Prof. TORELL tro t t sig finna m ellan bladen hos Cm,daite8
och Eophyton. D et är dock tvifv elaktigt, om de såsom blad
tolkade organerna hos Eophyton verkligen äro sådana. Att
döma af de af Prof. TORELL med d elade figurerna, synas de vara
samma delar som de, bvilka j ag i det föregående beskrifvit som
stamdelar, då j ag, i betraktande af deras grenighet, som ej liknar
de sam m ans a.tt a bladens, deras ofta starkt konvexa form o. s. v.,
ej kunnat anse dem som blad. Enligt DAWSONS restauratio n 1)
har Cordaites mycket korta stamleder, och om denna är riktig,
har man m i n d r e skäl att antaga en nära slägtskap mellan Co1·
tlaites och Eophyton, då åtminstone hos de hittills funna exem
plaren sta mm en ej visar några leder. Om alltså ännu s t or ovisshet
ra der a ngående Eophytons plats i systemet, kan man dock svar
Iigen betvifia, att den står vida högre än all a växter, som förut
äro kända från de äldsta a fiagringarne.
Hvad sj elfva försteningss ättet angår, så är det sannolikt,
att de i vattnet nedsänkta växtdelarue gjort intryck i slammet
pa dess b ot t en, och att, sedan sj elfva växterna blifvit upplöst a.
dessa intryck uppfylldes af sand. På detta sätt förklaras den
omständigheten, at t ett exemplar ofta är tvärt liksom afskuret
vid beröringen med ett annat. Man får då tänka sig, att d e t
a fstympade exemplaret först bildat ett in t r y ck, och att det an') Acadian Geology, ed. 2, pag. 458.
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dra exemplaret sedan laggt sig öfver dett a intryck och deh-is
utplånat det.
EOPIIYTON TORELL! n. sp.

Ehuru det är ganska ovisst, om denna art står i något när
mare förhållande till den föregåen de typiska arten af slägtet
Eophyton, har j ag ansett det lämpligt att beskrifva den under
samma slägtnamn . Ännu äro omfattande undersökningar af Eo
phytonsandstenens växtlemningar af nöden, innan några säkra
slägtkarakterer kunna uppställas, och det är derför skäl att
tillsvidare för dem alla bibehålla n amnet Eophyton.
Eophyton Torelli är betydligt sällsyntare än E. Linncea
num; åtminstone har jag ej funnit den på mer än ett enda
sandstensstycke, af hvilket n ågra delar äro afbildade på taft. IX.
Fig. A visar ett stamfragment af omkring 90 millimeters
längd. Den främre hälften, som har en bredd af 10-12 milli
meter, är starkt upphöjd och tydligt kantig, så att fyra sidor
kunn a urskiljas. De båda yttre sidorna äro n ästan vertikala;
på figuren framträder ej den venstra, men hon är af ungefär
samma bredd som den högra. De öfra sidorna äro lindrigt slut
tande och något konkava, den venstra bredare än den högra.
Den bakre hälften blir småningom mer och mer tillplattad, och
i följ d deraf tilltager bredden, så att den slutligen uppgår till
19 millimeter. Ytan är öfverhufvud slät ; endast i den b akre
delen synas några ytterst svaga antydningar af longitudinela
fåror. Det mest utmärkande hos detta exemplar är fyra fjäll,
som synas vara ställda i spi ral omkring axelorganet, men på
olika a fstånd från hvarandra. Det första, a, som sitter i
venstra kanten af den tillplattade delen, är bredt lancettlikt och
har en längd af omkring 8 och en största bredd af 4 millimeter.
På ett afstånd af omkring 15 mi llimeter sitter, på kanten mellan
de öfra sidorna, ett annat, b, af nästan samm a form och storlek .
Omkring 30 millimeter längre fram utgår ett liknande organ, c,
från den venstra af de öfra sidorna, och ett fj erde, d, synes
liksom hänga ned utefter den högra yttre sidan. l''j ä llet c tyckes
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hafva varit klufvet, så att ett innanför detsamma befintligt, till
största delen förstördt organ blifvit synligt.
Om naturen af de föremål, som äro afbildade på de öfriga
figurerna, och om deras förhållande till det nu beskrifna exem
p l aret är det för närvarande svårt att bilda sig n ågon bestäm d
ö fvertygelse. För att fästa uppm ärksamheten på d e m , h a r j ag
emellertid ansett det lämpligt at t låta afteckna dem. Deras
förekomst på samma stenskifva gör det i n ågon mån sannolikt,
att åtminstone några af dem höra tillsamman med den förut
beskrifn a stammen .
Fig. B visar e n aflång, konvex, nästan jemnbred kropp, med
e n starkt rynkad och skroflig yta, i hvilken man möjligtvis
skulle kunn a förmoda en axlik inflorescens. Längden är 45
millimeter, b redden öfverhufvud omkring 10 millimeter. Från
högra sidan, vid a , utgå två smala, jemnbreda, aflånga organer,
af hvilka det ena ligger snedt öfver det andras bas. Deras
konturer äro utåt ganska tydliga, inåt m era obestämda. Båda
hafva en antydning af en longitudinel fara längs midten, hvilken
hos den ena fortsättes af en lineär upphöj dning. Framom den
synes ett tredj e organ af en n å got liknande form, men kortare
o ch bredare, ej räckande utom kanten. Fig. B' vis a r dem lin
drigt förstorade.
I främre delen af fig. C synes en liten cylindrisk kropp, a ,
måhända analog med a på fig. A. I den bakre delen , vid b,
äro tre i en rad stående koniska knölar, omkring hvilka stenens
yta är fint strimmig.
D e föremål, som synas på delen D af samma sten, äro till
största delen ganska otydliga. På venstra sidan ser man flera
mer eller mindre upphöjda fält, a , med svaga långsgående strim
mor, sannolikt aftryck efter delar af en plattad stam . På högra
sidan synes en cylindrisk, rynkig, p å midten bruten kropp, n ågot
liknande den på fig. B afbil dade, och n ågra raka, lineära ribbor,
samt bakom dem ett fint rör, vid hvars sida ligger en aflång
kropp, b, som kan j emföras med a p å fig. C. Af alla dessa
föremål vill j ag ej försöka att gifva någon tolkning.
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RHYSOPHYCUS DISPAR n. s p.
Y m nigare än någon annan förekommer i Eophytonsandstenen
en sällsam förstening, som visar en i ögonen fallande likhet med
vissa af HALL 1), BILLINGS 2) och DAWSON 3) under sl ägtnamnen
Rusoph,ycus 4) och Rusichnites b eskrifn a former. Den utgöres
alltid af ett system lineära upphöj ningar eller ribbor, som äro
ordnade symmetriskt och mer eller mindre transverselt p å båda
sidor om medellinien. Den form, som n ärmast öfverensstämmer
med de gifna b eskrifningarn a, isynn erhet af R. bilabatus (VANUXEM)
HALL från Glintongruppen och R. grenvillensis BILLINGS från
Chazykalken i Amerika, kan betraktas som den typiska. D e n
utgöres af en aflång, starkt konvex massa, vidgad mot sin ena ända,
hvilken j ag vill k alla den främre, och delad i två symmetriska
flikar af en l ongitudinel insänkning, som i den bakre delen är
grund och smal, m e n sedan tilltager i storlek, så att flikarnes
främre ändar blifva helt och hållet skiljda från hvarandra. Det
är icke alltid fal let, att hela försteningens vidd j emnt och o a f-
brutet tilltager; framom midten försiggår utvidgningen vanligen
l ångsamm are och upphör n ågon gång alldeles. Ä fven om vidden
i det hela oafbrutet tilltager, afsmalna flik arn e framom midt en
i följ d af den longitudinela insänkningens växande bredd. Hvar-
dera fliken bär en m ängd tättsittan de, temligen regelbundna,
smala ribbor, som i den bakre delen sam m anstöta i den l o ngi
tudinela insänkningen och bilda en vinkel, hvars spets är rikta d
bakåt. På midten, der de ofta teml igen plötsligt ändra riktning,
äro d e n ästan vinkelrät a mot medellinien . I främre delen, der
de båda flikarnes ribbor ej råka hvarandra, skul l e deras p rojek
tioner utdragn a bilda en vinkel med fram åtvän d spets. I följ d
af denna vexling i deras riktning äro ri bborna hopträngda på sido r1) Palreontology of N e w-Y o r k , V o l . II, pag. 2 3 , 24.
2) Palmozoic Fossils of Canada, Vol. I, pag. 101 .
3 ) On t h e :Fossils of t h e genus Rnsophycns. Canadian Naturalist a 10 d Geologis!. ,
Octob. 1864.
4) Pli grund af härledningen bör man skrifva Rhysophycus eller, med ErcHWAJ,D
(Lcthrca Rossica, Vol. I, p. 54), Hhyssophycus.
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na och divergerande inåt. Dim ensionerna, såväl de absoluta
som de relativa, vexl a, dock ej i synnerligen hög grad. Läng
den har j ag funnit variera mellan 50 och 80 millimeter.
Den
största bredden är n ågon gång föga mindre än längden ; vanligen
uppgår den dock icke till mer än omkring två tredj edelar af
l ängden . Höj den är störst p å midten, stun dom lika med en
tredj edel af längden. Af ett axelorgan finnes intet spår. HALL
har trott sig finna ett sådant hos R. bilobatus, men den an
tagna stammen, som enligt HALLs egen uppgift i de flesta fall
ej kan upptäck as, är utan tvifvel , såsom DAWSON anmärkt,
ingenting annat än ett maskrör. Ä fven hos den vestgötska
arten synas stundom dylika rör framskjuta här och der, men
aldrig i sådan ställning, att de kunna misstagas för grenar eller
stammar.
Endast j emförelsevis sällan äro ribborna förenade till sil
elana konvexa massor som de nu beskrifna. Vanligen äro d e
n ästan horizontelt utbredda ; stundom finner man hela stenskifvor
betä ckta med system af s ådana. Ribborna äro i detta fall
raka eller endast lindrigt böj da, mera paralleJa med hvarandra
o c h ofta nästan vinkelräta mot medellinien. De m otstående be
röra hvarandra sällan, o ch de b åda hälfterna äro således van
ligen helt och hållet skiljda. Vanligen b eröra icke heller d e
särskilda ribborna i samma flik hva.ran dra. Stundom finner man
öfvergångar mellan denna form och den förut b eskrifna. S å äro
hos ett exemplar ribborna mera hopträngda och stöta tillsam
man vid medellinien, hvardera fliken är lindrigt konvex, men
bibehåller utefter hela sin längd samma höjd, under det att den
typisk a formen är högst på midten och sl uttar st arkt både
framåt och bakåt. De insamlade exemplaren af den horizontelt
utbredda formen hafva en längd af 1 5 ti ll 80 millimeter ; anta
l et af ribbor vexlar i öfveren sstämmelse derm ed ; dock är det
ä fven i n ågon mån b eroende på, om de äro mer eller mindre
hopträngda. Bredden vexlar mellan 15 och 30 millimeter, men
är ö fverhufvud nästan densamma i olika delar af samma exem
plar. O fta hafva maskgångar upplyftat eller nedtryckt enskilda
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ribbor ; stundom ser man dem slingra sig mellan ribborna, än
iif1•er och än under dem.
Oaktadt de hittills erhållna exemplaren ej visa n ågon ful l
ständig serie af öfvergångar, är d e t högst sann olikt, att den
konvexa och den mera horisontelt utbredda formen tillhöra sam
ma art, så mycket mer som DAWSON af R. ,qrenvillensis funnit
två analoga former.
De n ärstående Amerikanska formerna förek omma enligt
HALL och DAWSON alltid på skiktens undra sida, der dessa
hvila p å skifferlera, o ch äro sål edes afgj utningar af fördjupnin
gar, som på ett eller annat sätt bildats i den en gång mjuka
l eran. Utan tvifvel är detta äfven förhållandet med den i Vester
götland förekommande försteningen, men jag har ej varit i till
fäll e att direkte konstatera det.
Slägtet Rhysophycus är ännu ett bland de ofullständigast
kända ; man har ick e ens kommit till visshet, huruvida det till
hör växt- eller djurriket. Dessutom innefattar det med sin
nuvarande begränsning allt för olikartade föremål. Så synas R.
cla vcttus och subangulatus HALL samt R. embolus EICHW. vara
närmare beslägtade med Arthrophycus Harlani (CONRAD) HALL
än med de ö friga former, som blifvit förda till Rhysophycus.
R. dispa1· skiljer sig från R. bilabatus och grenvillensis hufvud
sakligen genom ribbornas större regelbundenhet och den bestämda
vexlingen i deras riktning samt genom den longitudinela insänk
ningens starka utvidgning framåt. I ö frigt hafva dessa tre arter
så mycket gemensamt, att de måste betraktas som nära besläg
tade och tolkas på samma sätt. Jag k an ej finna något skäl
att med HALL föra dem till algerna. Um de vore af sådant
ursprung, skulle man, bland annat, vänta att finna något stam
eller axelorgan. DAWSON, som företrädesvis undersökt R. gren
villensis, anser den mera horizontelt utbredda formen för en
afgjutning af spår efter n ågon Trilobit, den konvexa för afgj ut
ningen af en håla, som denne gräft sig till skydds- eller hvilo
plats. På grund häraf ändrar han slägtnamnet till Rusichnites.
Denna tolkning förefaller, hvad den förra formen beträffar, ej
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oantaglig, men synes mindre lyckligt förklara den konvexa ; sär
skildt är det svårt att fatta, huru de transverseJa ribborna
skulle hafva fått den riktning, som de hafva hos R. disp w·.
Ett annat inkast, som skulle kunn a göras, att nemligen inga
Trilobiter eller andra Crustaceer träffats i Sveriges undercambri
ska sandsten, är af mindre vigt, då de redan gj orda fynden göra
det sannolikt, att äf'v en Trilobiter uppträdt, då detta lager bil
dades. SALTER 1) anser de arter, som hänförts till slägtet
Rhysophycus, för korta former af slägtet Cruziana D '0RBIGNY 2),
och en viss förvandtskap syn es ega rum emellan dem . D'ORBIGNY
hänför sin Cruziana utan vidare til l Artikul aterna, SALTER an
ser den för n ågot l äderartadt Ann elidrör. D'ORBIGNYS namn
har prioritet.
På grund af dess växtlemningar anser Prof. TORELL Eo
phytonsandstenen sann olikt vara en sötvattensafiagring 3). Att
detta ej kan vara förhållandet, finner man deraf, att han äfven
innehåller Brachiopoder. D e ymnigt fö rekommande m ärkena
efter b ö ljslag och regndroppar låta förmoda, att han är e n
strandafiagring.
Afven sandstenslagrets ö fre del, eller den egentliga Fucoid
sandstenen, är ej så fattig pa försteningar, som man hittills
antagit. I en föregående uppsats 4) har jag omnämnt fyndet af
en Lingula i JJDjupadalenJJ vid Karleby. Sistlidne sommar sökte
jag förgäfves återfinna denna art, af hvilken j ag endast erhållit
några få otydliga exemplar. I stället fann jag i temligen stor
mängd en annan Lingulid. Af de funna exemplaren är intet
alldeles fullständigt, och de visa inga afgörande slägtkarak
terer, m en skalets ganska egendomliga skulptur är förvånande
väl bibehållen, och på grund af den förtj enar arten att benäm
nas Lingula (?) Javosa. Skalet är plattadt och har nästan for1) Bigby's Th esaurus Siluricus, sid. 2.
2) Voyage dans l'Amerique meridionale, 111, 2, p. 30, pi. l, f. l, 2; 1 842.
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MAR !F. RouAUJ/1' än drade namnet till F rrena, Bull. S o c . geol . , 2de Ser., VII, 729.
3) Anf. st., sid. 24.
4) Bidrag till Vestergötlands Geologi.
Jan. 1868.
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men af en cirkelsektor, n ågot större än en qvadrant ; dess l ängd
är omkring fem m illimeter, bredden något större, omkring sex
millimeter. Den främre hälften har skarpa tillväxtlinier samt
en och annan punktformig fördjupning, men är för öfrigt slät.
Bak o m midten följer ett fält, som är tätt besatt med små gro
p ar. Vid sj elfva spetsen, som på alla exem plaren är mer eller
mindre skadad synes skalet åter vara slätt. Färgen är, åtmin
stone på yttre sidan, hvitblå.

Förklaring öfver figurerna.
Taft. VII.

Fig.

l och 2, Lingula monilifera. - Fig. 3 och 4, B ophy

ToRELL.
ToRELL.
Torelli LINNARSSON.

ton Limueanum
Taft. VIII.
Taft.

IX.

E ophyton Linn reanum
Eophyton
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