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Öfversigt af Konp;l. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1875. N:o 10. 
Stockholm. 

Berättelse om en geologisk resa genom Skånes och 
Östergötlands paleozoiska trakter, sommaren 187 5, 

inlemnad till Kongl. V etenskaps-Akademien af 

Sv. LEONH. TöRNQUIST. 

fMeddeladt den 8 December 1875.] 

Med understöd af Kong l .  Vetensk:tps-Akademien företog jag 

under förliden sommar en geologisk resa i södra Sverige med 

hufvudsakligt syfte att anställa j emförelse  mellan der utvecklade 

led af kambriska och siluriska formationen och samtidiga led i 

Dalarne .  Då en jemförelse mel lan Dalarnes och Vestergötlands 

silurlag redan blifvit genomförd af Dr LINNARssoN 1) ,  ansåg jag 

mig i första rummet böra besöka Skåne och Östergötlatid, helst 

e n  para.llel äfven mellan dessa provinsers paleozoiska geologi 

syntes önskvärd: Om tiden medgifvit, skul l e  resan äfven hafva 

utsträckts till Öland. 

S k å n e .  

Anda ti l l  de senaste åren har kännedomen o m  Sk:ines si l u

riska lagföljd i dess he lhet varit ytterst bristfällig 2), och först 

1)  Jemförelse mellan de siluriska aflagringarne i Dalarne oeh Vestcrgötland. 
Öfvers. af K. Vd.-Akad. Förhandl. 1871. 

2) Kambriska formationens led hafva deremot varit fullständigare bekanta. Vi 
ega iifver dem 'l'ORET,J,s båda arbeten: Bidrag till Sparagmitetap;ens geop;nosi 
och paleontologi (Lunds Univ. Årsskr. 'l'om. IV, sidd. 27-29) samt Petri
ficata suecana formationia Cambricre (Lunds Univ. Årsskr. 'l'orn. VI), och 
vidat:e af NATHORST: Om lagerföljden inom kambriska formationen vid Andra
rum. (Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förhandl. 1869). 

Den siluriska literatur öfver SHne, som varit mig tillgänglig, har ut

gjorts af: HrsiNGER, Anteckn. i Physik och Geognosie, Artikeln Skåne, h. IV, 
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genom LINNARssoNs >>Anteckningar från en resa i Skånes si l ur

trakter» (Geol .  Fören. i Stockholm Förhand!. Bd. II, N:o 8) har 

en tidsenlig reda börjat bringas i densamma. Mina iakttagel ser 

hafva i det hela bekräftat riktigheten af den der uppstäida lag

följden ; i vissa fall bi lda de en fyl l nad til l  LINNARSSONS o b ser-

vationer, 

resu ltat. 

andra mera säl lsynta gifva de ett n ågot afvikande 

Till en början besökte jag Lunds geologiska museum, af 

hvars paleontologiska samlingar jag genomgick de delar, som hade 

serskild betydelse för ändamålet med min resa. Till detta mu

seums föreståndare, Akademie-adjunkten LUNDGREN, står jag i 

största förbindel se såväl för upplysningar beträffande samlingarne, 

�om för meddelanden om flera vigtiga lokaler. 

Vid Andrarum uppehöll j ag mig omkring en vecka för stu

uier af dervarande vackra genomskärningar i våra kambriska lag. 

Då vi emellertid dels redan ega NATHORSTS teckning öfver dessa 

genomskärningar 1) samt TORELLS uppstäl ln ing af de lägre här 

förekommande ledafdelningar 2), dels hafva att vänta en på ytter

ligare undersökningar grundad beskri fning öfver Andrarums geo

l og i ,  inskränker jag mig här til l  att nämna mi enda omständighet 

af betydelse, som jag ej förut funnit anmärkt. Ofvanpå grå

vackeskiffern, och sannolikt beläget inom det bälte, som enligt 

TORELL utmärkes af Paradoxides W ah len hergi, e l ler på gränsen 

till det nästföljande, ligger ett kalkartadt lag, som flerstädes 

i nnehål ler svarta fosforitstycken, ganska lika dem, som förekomma 

i Dalarnes oboluskonglomerat, ehuru ej afrundade. Sj elfva berg

arten liknar äfven något den hårda, korniga, svartgröna el ler 

mörkt blågrå kalk, som vid K littberget träffas tillsammans med 

konglomeratet och äf'venledes är fosforsyrehaltig. Huruvida det 

V, VI och VII. - W AHI�ENBERG, Svenska jordens bildning. Upsala 1824, 
sidd. 61-66. - E. ERDMANN, Beskrifniug öfver SHnes stenkolsförande for
mation med karta. Sthm 1872, - LuNnGRt;N, Om i Skilne förekommande 
bildningar som motsvara brachiopodskiffern i Vestergötland (Geol. :Fören. 
Förhand!. Bd. II, N:o 5). - samt J,JNNARSSONS i texten anförda uppsats. 

1) NATHORST, anf. arb. 
2) ToRELJ,, Petrif. Suec. etc,, s. 2. 
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ifrågavarande laget vid Andrarum är samtidigt med bildningen 

af Dalarnes oboluskonglomerat eller af deri inneslutne fosforit 

knö lar, kan j ag i brist på paleontologiskt material ej at'!!öra. 

Sannolikt är det senare l ikväl yngre. I den fosforitförande 

kalken vid Andrarum fann  jag fragment af en temligen tjock

skalig lingulid, men allt för ofullständiga för att kunna  bestämmas. 

Lagbygnaden mellan Simrishamn och Gislöfshammar erbj uder, 

oaktadt sin skenbara enformighet, ganska mycket af intresse. 

Mellan Simrishamn och Brantevik följ es stranden af en qvartsrik, 

nagot svafvelkishaltig sandsten, hvilken fortsätter ett stycke 

söder om Branteviks fiskläge. Såväl i södra delen af fiskläget 

som något sydligare syn as i sandstenen talrika spår af en Psammi

chnites-art, i det hela lik Ps. gigas ToR., men med mindre t ydlig 

medelrygg. Som jag ej sett Ps. Gumrelii TOR. afbildad, kan 

jag ej säkert bestämma, til l  hvilkeu art dessa spår böra hän

föras. Något söder om Brantevik utbytes denna sandsten mot 

en annan, lösare och genomsrJrängd med talrika fosforitknölar af 

ganska anmärkningsvärd storlek. Den bilda r ett lag af be

gränsad mäktigl1et och hvilar på en grön, äfvenledes fosforit

förande skiffer, med maskgångar på klyfningsytorna. Skiffern 

påminner å ena sidan om den gröna skiffern vid Lressaa på 

Bornholm och å den andra om gråvackeskiffern vid Andrarum. 

Utan tvifvel är den eqvivalent med dem. Redan vid första an

blicken af den fosforithaltiga s-andstenen och dess läge syntes 

mig troligt, att den motsvarade den nyss omtalta fosforithaltiga 

kalken vid Andrarum, och denna åsigt erhö l l  ytterligare bekrä f

te l se, då den befans omedelbart öfverlagrad af en grå kalk med 

trilobitfragment och Lingula sp., al ldeles lik den, som vid An

drarum bildar lägsta delen af Paradoxides-Hicksii-bältet ToR. 

och der utgör den fosforitförande kalkens täcklag 1). Denna 

1 )  ]<'ör jemförelse m å  anmärkas, att i Englan(b Menevinn group fosforsyre
halten stiger i bergarten till 2 - 4 pet, dU de u i öfriga kambriska lag och 
i de undersiluriska t. o. m. Bala i medeltal h&ller sig vid 0,5 pet och 
ingenstädes öfverstiger 1,5 pet.. De stora paradoxidernas skal hafva befunnits 
�erddes fosforsyrerika. HJCKS, On the occurrence of phosphatcs in the earn
brinn rocks. \Q vart. J om·n. of Geol. Sac. vol. XXXI, part. 3). 
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kalk uppträder här på  tvenne punkter, en närmare Brantevik, 

den andra på ringa afstånd från Gislöfshammar. Förhållandet 

ater mellan den gröna skiffern och den sandsten , som följ er 

kusten mellan Simbrishamn och Brantevik , har j ag ej kunnat 

iakttaga, men antagligtvis utgör den senare underlag till den 

förra. Af alunskifferstycken, som till stor mängd ligga upp

kastade af vågorna på  stranden nära Gislöfshammar, synes, att 

denna bergart ute i sj ön fortsätter strandens lagföljd. På den 

tunga, som förenar spetsen af Gislöfshammar med fastlandet, 

tyckes man då böra finna alunskiffer, men der såg jag intet fast 

berg, förr än ytterst på spetsen, . der, såsom man kunde vänta, 

ortocerkalk uppträder. Denna är til l  utseendet något olik den, 

som jag ann ars sett i Skåne, och liknar mera Östergötlands 

lägsta ortocerkalk. I dess lägsta synliga hvarf såg jag ej orto

eerer, men väl trilobiter och b1;achiopod. 

Den bäck eller mindre å, som utflyter ur Tunbyholmssjön 

och utfaller vid Simbrishamn, gör under sitt lopp en följd af 

upplysande profiler. Såväl vid Tunbyholmssjön som utmed 

bäckens öfi·e lopp träffas lösa stenar af alunskiffer med oienider 

och Agnostas pisiformis LIN. P å  bäckens högra sida följer, 

sedan man vandrat ett stycke nedåt densamma, en rad af ore

gelbundet formade höjder, h vilka i sin helhet torde bestå af trapp ; 

ett par af höjderna innehålla med säkerhet denna bergart. Kring 

en af dem lågo äfven lösa alunskifferstycken i myckenhet, men, 

såvidt jag såg, utan petrifika,t. Först vid Flagabro fann jag 

fasta paleozoiska lag. I bäckens sydöstra arm visar sig till en 

bö1:jan trapp, men något längre ned uppträder alunskiffer. Dennas 

lag studeras dock bäst i den nordvestra armen, der de straxt 

nedanför qvarnen bli synliga och sedan följa bäcken nedåt ett 

ganska långt stycke. De innehålla i mängd Dictyonema flabelli

forme EICHW. och tillhöra således alunskifferns yngsta afdelning 1). 

Skiffern ligger i det närmaste vågrätt ; synes dock, åtminstone 

närmast qvarnen, luta svagt åt öster, således mot trappen. I 

närheten af båda grenarnas förening utbytes alunskiffern mot en 

1) Jemf. L!NNARSSON, Anteckn. fr. en resa i Skåne. 
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på  försteningar IJlycket rik l erskiffer. Deruti erhållas Didymo

graptus extensus HALL, D. indentus HALL 1), D. affinis NICH., 

Phyllograptus typus HALL, Ph. angustifolius HALL, Tetragraptus 

quadribrachiatus? HALL, allt arter, som känneteckna den undre 

graptolitskiffern eller, såsom den lämpligen torde kunna benämnas, 

Phyllograptusskiffern .  Kontakten mellan lerskiffern och alunskiffern 

har jag ej kunnat iakttaga, hvarföre j ag ej heller kan uppgifva, 

huruvida Ceratopygekalk träffas mellan dem eller ej. Ännu något 

längre ned sänker sig l erskiffern under ortocerkalk med tydlig 

kontaktslinj e. Kalkens lägsta hvarf äro tunna och mellanlagrade 

af skiffer. Det l ägsta, t fot tjocka hvarfvet består af hård. 

lj us kalk med inströdda glaukonitkorn . Den öfvergår snart i 

den mörka ortocerkalken, som i Skåne är så vanlig. Vid Gård

lösa möter åter trapp. 

Innan jag fortgår med beskrifningen af de genomskärningar, 

som sedan följa i samma bäck, anser jag det vara skäl att 

omnämna en lokal, K omstad, som ligger temligen n ära den nyss 

beskrifna, och der de geologiska förhållandena vid Flagabro till 

en del upprepas. Ett större och ett mindre stenbrott hafva här 

bearbetats i ortocerkalk. I det större brottet, som genomgår 

kalken till ett djup af inemot 20 fot, stupa hvarfven svagt åt 

SSV. De lägsta äro hårda och utan mel lanslag af skiffer, de 

öfre äro lösare, tunna och skiljda af skifferhvarf. Af petrifikat 

äro Symphysurus palpebrosus DALM. ,  Nileus Armadillo DALM. , 

Megalaspis limhata? ANG. samt svårbestämda ortocerer ganska 

allmänna. Ungefär 40 steg norr om det mindre brottet har en 

brunn blifvit gräfd i skiffer, af hvilken talrika stycken lågo 

kringkastade .  Jag fann i dem Phyllograptus typus HALL och 

Didymograptus pattdus HALL 2), angi fvande skiffern såsom en 

Phyllograptusskiffer. Det kan med säkerhet antagas, att den 

här skjuter under ort.-.cerkalken .  
Öfver d e  genomskärningar, som Jerrestads å under sitt nedre 

l opp mellan Tomarp och Simrishamn skurit genom kambriska 

1) Om denna art se not 2 il. sid. 53. 
2) Om denna art se not 1 il sid. 53. 
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och sil uriska aflagringar, har LINNARssoN l emnat en noggrann 

beskrifning .  Såväl för sammanhanget med det följande, som 

emedan ett och annat pal eontologiskt til lägg kan göras, vill jag 

i största korthet anföra, hvad jag haft til l fä l le  att iakttaga, då 

jag med ledning af LrNNARSSONS beskrifning uppgick samma 

profil ,  vandrande uppåt från åns uedre lopp. 

I den lägsta genomskärningen, ett stycke nedom J errestads 

qvarn, synes Phyl lograptusskiffer med Didymograptus extensus 

HALL, D. patulus HALL och Phyl lograptus angustifolius HALL. 

I de följande profilerna ända til l  framemot qvarn.en återfam1 

j ag de af' LINN ARSSON beskrifna  förhållandena, först alun

skiffer med Dictyonema flabe l liforme EICHW., Obole l la Salteri 

RoLL, LrNs.1) och Diebograptus rigidus ? HALL, derefter Phyllo

graptusskiffer och sedan samma alunskifferlag, som förekommo 

nedom l erskiffern. De  båda s ist anförda af Dictyonemaskifferns 

fossi l  tyckas derstädes, såsom LINNARssoN anmärkt, uppstiga 

til l  en något högre nivå än Dictyonema. Nära qvarnen öfver

lagras alunskiffern i ån s venstra. sida af en grön blå glaukonit

förande kalk, hvilken LINNARssoN anser motsvara Ceratopyge

kalken i Vestergötland. Bergarten liknar mycket den kalk, som 

i Dalarne bildar ortocerkalkens underlag ; men som jag i kalken 

vid J errestad ej funnit några fossi l ,  vågar jag icke identifiera 

de båda l agen med hvarandra. Straxt ofv:mför denna punkt 

uppträder i åns högre sida ortocerkalk. Beträffande de närma st 

följande genomskärningarne är j ag ej ful lt säker att hafva åter

funnit de af LINNARsSON omnämnda punkterna. Flerstädes fann 

j ag rubbade skiffrar, äfvensom kalkstycken, men i de senare 

lyckades  j ag ej träffa tri lobiter. På ett stäl l e  hyste skiffern 

Climacograptus teretiusculus Hrs. ,  Rastrites triangulatus HARKN. 

och Rastrites sp .  (närmast lik R. peregrinus BARR.). Hvart 

denna skiffer bör hänföras, vet jag icke ; fossilen tyda snarast 

på någon af de öfre graptolitskiffrarne .  Ofvanför J enestads qvarn 

1) Detta namn använder jag pil LusNARssoNs anktoritet., d!'l jag icke sjelf haft 
tillgång till besh·ifning öfver arten. Att LTNNARSSON och jag afse samma 

art, derom är jag öfvertygad. 
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reser sig utmed åns högra sida en vägg af skiffer med en rik 

fauna af Diplograptus foliaceus MURCH., Climacograptus tere

tiusculus Hrs., Dicranograptus Clingani CARR. 1), Dicellograptt�s 

Forchhammeri GEIN. och D. Moffatensis ? CARR. 2). Dessa arter 

tillhöra den afdelning, som af LINNARssoN blifvit benämnd mel

lersta graptolitskiffern och som efter ett karakteristiskt slägte 

kan kallas Dicranograptusskiffer. Öfverensstämmelsen mellan 

härvarande skiffern och JoHNSTRUPS undre graptolitskiffer 3) vid 

Loossaa på Bornholm är synnerligen påfallande. Vid ett besök 

förliden sommar på Bornholm fann  j ag i den nämnda skiffern 

alla de nu anförda graptoliterna utom Dicellograptus Moffatensis . 

I den gröna skiffern med mellanliggande kalkband, som derpå 

träffas vid J errestads å, såg j ag inga petrifikat .  Nästa fasta 

lag, som anträffas, är den hårda mörkgrå skiffer med Phacops 

ameronatus BRONGN., som redan af LUNDGREN blifvit iakttagen 

och af honom igenkänd såsom motsvarande Vestergötlands bra

chiopodskiffer 4). På arter är den här gan�ka fattig .  De genom

skärningar, som följa, sedan man gått ö fver Hammenhögsvägen ,  

förete a l la  deu ö fre graptolitskifferns yngre afdelning, Retiolites

skiffern. Till en början uppträder en mörk skiffer med sparsamt 

in lagrade mergelbollar. I denna finnas Graptolites priodon BRONN, 

Dch Gr. testis BARR. I de skifferväggar, som sedan en lång 

sträcka begränsa dalgången , hvaruti ån strömmar, fann jag Grap

tolites priodon ensam. LINNARssoN anmärker två former af den 

dervarande skiffern, en finkornig och en med gröfre korn. Jag 

har sett dem på ett par ställen vexellagra. Till LINNARssoNs 

beskrifning öfver återstående profiler har j ag intet att tillägga. 

I Dr B .  LUNDGRENs och Fil .  K andidat TÖRNBERGs s äll

skap företog j ag en exkursion til l Röstånga. I hyns norra del , 

1) Se före g. not. 
2) Samma art, som jag tidigare omtalat såaom befin tlig i Dalarnes 'l'rinucleus

skiffer jemte Diplograpsus pristis His. Geolog. iakttagelser i Rättviks, Ore 
och Orsa socknar. (Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förband!. 1872,) sid. 22, not l. 
Hvad der anföres om arten gäller äfven här. 

J) Oversigt over de palreozoiske DanneJser på Bornholm. Kj0benhavn 1874. 
4) Anf. uppsats. 

Öjvers. aj K. Vet. Akad. Förh. Å•·g. 32. • N:o 10. 4 
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utmed vägen, som leder til l  Ask, går brachiopodskiffer i dagen, 

stödd mot trapp .  Äfven denna  lokal är beskrifven af LUND

GREN 1). Faunan är här artrikare än vid Jerrestads å, men i 

följd  af bergartens hårdhet äro petrifikaten svåra att utarbeta 

i bestämbart skick . •  Jag fann här Phacops mucronatus BRONGN., 

Calymmene tuberculata BRUNN., arter af s lägtena Trinucleus, Li

chas och Forbesia (möjligen F.  brevifrons ANG .) , Leptrena seri

cea S .  S., Leptrena sp., Orthis sp. ,  samt gasteropod och ortocerer. 

LUNDGREN anför äfven Chirurus pm'lctatus ? ANG. och Phacops s p. 

Den bäck, som i nordlig riktning genomströmmar Röstånga 

by, har der samt sydligare nedskurit flera profiler. I sjelfva byn 

utgöres bergarten af vexlande trapp- och qvartsitmassor, men 

l än gre i söder vidtager l erskiffer med graptoliter. Denna tillhör 

allestädes, der jag sett den, Retiolitesskiffern. .Då man fö lj er 

bäcken i sydlig riktning, visar sig först en svartgrå skiffer med 

otydliga graptoliter. Närmare Röstånga qvarn är en hård mörk 

skiffer med Graptolites convolutus Hrs.; sedan följer en ljusare, 

innehål lande Retiolites Geinitzianus BARR. samt mycket fina 

graptolitstycken, som möj ligen äro ändar af Gr. proteus BARR. 

Invid qvarnen stå höga väggar af mörk, finkornig, hård skiffer 

med Graptolites convolutus, Gr. priodon BARR. och Retiolites 

GPinitzianus. Bergarten på senare stället liknar mycket berg

arten i de mergelbol lar, som finnas inströdda i graptolitskiffern 

vid Stygforsen  i Dalarne .  Ingenstädes e ljest i Skåne har jag 
heller påträffat Retiolites Geinitzianus, som är så allmän i Da

larnes motsvarande skiffer. I bäckens högra sida uppträder n ågot 

längre i söder en trappgång, och inti l l  denn a  lägger sig en hård, 

grafkornig skiffer, n ärmande sig till utseendet den grofkorniga 

skiffern mellan J errestad och Tomarp. Deruti synas blott otyd

liga exemplar af Graptolites convolutus .  Hela skiffermassans 

mäktighet måste här vara ganska betydande. 

En af de intressantaste silurlokaler i Skåne är utan fråga 

den mel lan Sularp och Sandby, der en liten bäck, som under 

denna  sträcka går i ostl ig riktning, framskurit en följd af genom-

1) Anf. uppsats. 
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skärningar. Öfver dessa utgaf jag 1865 en akademisk af hand

ling: >>Geologiska iakttagelser öfver Fågelsångstraktens under

siluriska lager». Då denna  skrefs, voro de siluriska skiffrarne i 

vårt land så litet utredda, att någon jemförelse med samtidiga 

svenska bildningar ·ej var möjlig. Lika litet lät någon lagfölj d 

uppstäl la sig på grund af öfverlagringar, då sådana nästan ingen

städes . äro synliga. Först vid undersökningen af de gjorda sam

lingarne, som företogs långt från orten, framgick, att lerskiffrar 

från olika åldrar här förefunnos .  Snart uppgaf jag dock tanken 

att annorlunda än antydningsvis behandla skifframes ålder i detta 

häfte, som märktes med s iffran I, och inskränkte mig till att 

beskrifva genomskärningarne och en del af den funna faunan, 

med afsigt att, efter förnyad granskning på  stället, i ett andra 

häfte söka utreda  de förhållanden , som då måste lenmas å sido .  

Sådana granskningar företogos under  ett par följande år, men 

som mina studier snart riktades åt  ett annat hå l l ,  uppsköts tills 

vidare behandlingen af Fågelsångstraktens geologi . LINNARsSON 

har i den anförda uppsatsen sökt med l edning af nu kända för

hållanden, närmare bestämma åldern af de här förekommande 

skiffrarne. Under de dagar, jag förliden sommar uppehöll mig 

vid Fågelsång, hindrades undersökningen i hög grad af ett ihål

l ande hällregn, hvarigenom en del skiffer blef al ldeles ohand

terlig ; dock hade jag til l fälle göra några observationer, hvilka 

icke i al lt öfverenstämma med LINNARSSONS. Då i det fö ljande 

hänvisas ti l l  en profilteckning, som åtföljde min äldre afhandling, 

meddelas här en förminskad bild af densamma. 

Alunskiffern vid Sand by (a) visar den egenheten, att orstens

bollar med Acerocare ecorn e ANG. l i gga på en  högre nivå 

än den egentliga Dictyonema-skiffern. Enligt ANGELIN (PaJ .  
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Scand.) träffas här äfven Olenus gibbosus ANG. 1). I Östergöt

land tillhör åter Olenus gibbosus äldre lag. Då icke heller i 

Skåne förhållandena vid Sandby någorstädes - såvidt bekant -

upprepas, ej ens vid det n ärbelägna Fågelsång, kräfves här nog

grannare utredning. Skul le  möj ligen vid Sandby finnas en hit

tills ej anmärkt förkastning ?  Nästa genomskärning, som j ag 

kunde iakttaga, var den med c betecknade. Då jag ansett dess 

skiffer >nnöjligenn äldre "än den vanligen til l Llandeilo-formationen 

hänförda lerskiffernn, är LINNARSSON mest benägen att räkna 

den till Dicranograptusskifferns högre del .  Det är ganska möjligt, 

att så  är ; dock känner jag intet bestämdt skäl dertilL Jag 

fann i den C limacograptus teretiuscnlus Hrs. och en Didymo

graptus-art, som med svårighet låter skilja  sig från D.  patulus 

HALL. Något exemplar af Coenograptus har jag ej funnit mer 

än det enda, jag afteckn at i min nämnda afhandling 2) . I likhet 

med LINNARSSON anser j ag sannolikast, at.t laget vid d ligger 

under ortocerkalken, och redan vid nedskrifvandet. af min tidi

gare afhandling lutade jag  åt den åsigten.  LINNARssoN an

märker beträffande min beskrifning af denna punkt, att jag ej 
antydt, att dess fauna specifikt skilj er sig från de andra genom

skärningarnes .  Förhållandet är emellertid, att en mycket liknande 

fauna återfinnes ofvanpå ortocerkalken och nödsakar så till en 

från LINNARssoNs något modifierad åsigt om Phyl lograptus

skiffern. De arter, som träffas vid d, äro Climacograptus tereti-

1) Sjelf fann jag inga exemplar af denna art. Till en början trodde jag visser
ligen, att en clel här funna stjerhköldar, som till formen liknade dem af 
Olenus gibbosus och hade liksom dennes 7 leder på rachis, ocksil borde föras 
till denna art, o aktad t jag ej slig de för densamma betecknande sidataggarue; 
m en jag har sedan öfvertygat mig, att de ej ens tillhöra slägtct Olenus, utan 
sannolikt Acerocare. 

2) Den art, jag beskrifvit och aftecknat såsom Dendrograpsus gracilis HALI,, 
tillhör tydligen slägtet Coenograptus (= Helicograptus). Beträffande den 
lemnade figuren har jag att rätta en oriktighet, som uppkommit derigenom 
att det blad, som lemnar förklaring öfver figurerna, trycktes i stor hast, 
sedan deu öfriga afhandlingen var färdig. Den förstorade bilden med tydliga 
celler är ej tagen efter exemplaret från punkten c utan efter en gren fr&n 
d, hvilken jag, såsom af texten synes, antog höra till samma art: Om detta 
antagande var riktigt, kan jag ej nu afgöra, dll jag ej eger qvar originalet 
till hufvudfigureu. 
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usculus, Didymograptus patulus HALL 1), D. inclentus HALL 2), 

P hyllograptus typus HALL, samt en  smal, långcelli g, sannolik t 

grenig graptolit. Undersökes åter faunan i det l ag g, som i 

Fågelsångs kalkbrott omedelbart hvilar på  ortocerkalk, utgöres 

den af C limacograptus teretiusculus, Didymograptus b ifidus HALL, 

Phyllograptus typus och den smala, långcelliga graptoliten , så

ledes i det närmaste af samma arter s om vid d. Den egentliga 

Dicranograptusskiffern uppträder först något högre upp i den 

större bäcken. Diket mel lan denna bäck och Fågelsångs kalk

brott var nu nästan igeuvalladt, i fö ljd hvaraf obetydligt der 

var att se. Tydligen är det elen öfversta delen af alunskiffern, 

som här förekom mer, och möjligen finnes äfven en -del af Phyllo

graptusskiffern . Den gråblå kalk, som jag en gång nämnt såsom 

här befintl ig, skulle då motsvara den kalk ,  som vid .J enestad 

skiljer  dessa båda lag.  .Jag återfann el en  ej i somras. I alun-

1) Deu art, jag i Geolog. Iakttagelser iifver Fågel sångs traktens undersiluriska 
lager (Lund 1865), benämnt Didymograptus virgulatus BECK, är såsom LTN
NARSSON antagit (an f. ar b. sid. 256) identisk med D. hirundo SuT ., h vilken 
åter, enl. NieHOLSON (Ou the british species of Didymograpsus. Ann. and 
)lag. of N at. bist. vol . 5. N:o 29), sammanfaller med D. patulus HAn. Ehuru 

jag fortfarande tror, att BECK med namnet D. virgulatus frän början afse! t 
ifrågavarande art, fast namnet sedan bortblandats, har jag i texten användt 
det namn, h varmed arten nu brukar betecknas. LTNN ARSSON anmärker, att 

min figur af arteu ej fullt öfverensstämmer med D. hirundo SAI;r. Det är 

sant, att de ganska omsorgsfullt utförda teckningarne till min afhandling ej 
blifvit vid litografieringen troget återgifna, dock bör beträffande denna art 

niimnas, att icke fullt plattryckta exemplar ganska nära likna den lemunde 

afbildningen. Mer än en art hat' jag ej haft för mig vid beskrifningen. 
Exemplaren fr&n }'lngabro äro osäkra. 

2) Vid l!'ågelsång förekomma tre stämgaffellikt förgrenade Didymograptua-forrncr, 

hvilka jag i min anförda afhandling hänfört under Didymograptns l\1urchisoni 
BECK. De flesta engelska författare anse dem som skiljcia arter. J ag har i 
texten anfört dem med den begränsning mellan arterna, som HoPKINSON 
frarustält i »Description of the graptolites of the Arenig and Llandeilo Rocks 
of St. Davids (Quart. Journ. of Geol. Soc. vol. XXXI, part 3) hvilken icke 
alldeles sammanfaller med andra författares. HoPKJNSON anmärker dock om 

dessa former, att de iiro mycket närstS.ende och att mellanformer finnas, samt 
tillägger: »It ma y conseqnently be found necessary at som e futm·e date to 

gronpe them all in a single highly variable species». Jag har emellertid upp
fört de skånska formerna såsom ski ljda, emedan de ej hittills funnits till
sammans och emedan de möjligen i Skåne, liksom i England, tillhöra olika 
nivåer. 
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skiffern vid den l i l la bäck, som från kalkbrottet strömmar ned 

i den större bäcken, har  j ag utom Obolella Salteri HoLL, LINS., 

tidigare trott mig se en Didymograptus, den enda punkt, der jag 

fun nit detta s lägte representeradt i alunskiffer. Att de ler

skifferväggar, som ofvan de båda bäckarrres förening stå reste 

utmed den större bäckens södra sida, tillhöra Dicranograptus

skiffern, framgår af LINNARssoNs undersökningar. Jag kunde 

b lott föga undersiika der. Allestädes fan n  jag Climacograptus 

teretiusculus ; vid i dessutom Di plograptus foliaceus MURCH., 

Didymograptus Murchi soni BECK och D. sp. (mycket lik D. pa

tulus HALL); mellan i och l mest lingulider samt vid den senare 

punkten en Graptolites (i inskr. betydelse). Beträffande den 

hårtia skiffern med Orthis ,  synes mig ej så afgjordt, att den bör 

hänföras till Trinucleusskiffern. Orthis argentea Hrs. från Da

larne l iknar ej fu l lt Fågelsångsarten, hvi lken åter vid Lressaa 

på Bornholm träffas ti l l sammans med Dicranograptusskifferns 

graptoliter. Skiffern vid m hade j ag ej tillfälle att närmare 

iakttaga ; den til lhör enligt LINNARSSON snarast ö fre graptolit

skiffern. 

De yngre grapto litskiffrarne äfvensom ortocerkalk uppträda 

flerstädes i Skåne.  Ort:ocerkalken företer i allmänhet samma 

utseende som vid Komstad. Beträffande Dicranograptusskiffern 

och de yngre grapto litskiffrarne lemna öfriga stä l l en ,  der j ag sett 

dessa lag, så gorlt som inga upplysningar utöfver hvad som redan 

blifvit nämndt. Faunan är i det hela allestädes densamma ;  vid 

Tågarp träffas dock Cardio la  interrupta Sow. i Retiolitesskiffern 

til l samman med de graptoliter, som äro vanliga i denna. Upp

lysande öfverlagrin gar har jag blott sett vid de nu beskrifna 

lokalerna ;  dock bör anmärkas , att jag ej  besökt Nyhamn, der 

enligt LINNARssoN den undre afdelningen af öfre graptolitskiffer 

hvilar på brachiopodskiffer. 

Redan vid redogörelsen för l agen vid Flagabro, visade det 

s ig, att Didymograptus gem i nus Hrs. (i inskränkt betydelse), 

a f  LINNARssoN ansedd såsom karakteristisk för lägsta delen af 

Dicranograptusskiffern, anträffas i lag, som ovilkorligen både i följd 
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af läge och fauna måste föras till Phyllograptusskiffern ; och af 

beskrifningen öfver Fågelsångstrakten framgår, att det lag, som 

af LINNARSSON räknas t i l l  Dicranograptusskifferns lägsta del, 

ehuru liggande öfver ortocerkalken, dock ej kan gerna afskiljas 

från Phyllograptusskiffern, om man fäster tillbörlig uppmärk

samhet vid de faunistiska förhållandena. Denna skiffer kommer 

sålunda vid Fågelsång att omsluta ortocerkalken både nedtill och 

uppti l l ; ortocerkalken blir ett mellanlag i densamma. Om för

hållandet är sådant äfven annorstädes i Skåne, vet j ag ej ; men 

der jag sett Skånes ortocerkalk, har den haft jemförelsevis ringa 

synlig mäktighet 1). Phyllograptusskifferns läge i Skåne, eller 

åtminstone vid Fågelsång, påminner då om läget af den grå 

ortocerkalken i Dalarne, hvilken så  väl uppåt som nedåt be

gränsar den röda ortocerkalken. Deraf följer i cke, att Phyllo

graptusskifferns bildningstid alldeles sammanfaller med den grå 

ortocerkalkens ;  men jag anser högst sannolikt, att Dalarnes 

ortocerkalk i sin helhet i Skåne motsvaras af Phyllograptusskiffern 

tillsammans med den der vanliga mörka ortocerkalken.  

Vid uppstållandet af lagföljden inom ett mindre område, 

der de geologiska bildningarne uppträda likformigt, kan det 

naturligtvis vara fullt riktigt att upptaga de vexlande kalk- och 

skifferaflagringarne såsom skiljda led ; men vid en jemförelse 

mellan skiljda områden får ej lemnas ur sigte, att kalk- och 

skifferbildningar fortgå samtidigt på olika ställen. Då nu de 

undersilunska skiffrarne hufvudsakligen innesluta graptoliter, under 

det tidens öfriga fauna företrädesvis inbäddats i kalk, komma 

kalklag och graptolitskiffrar att bilda tvenne ej b lott petrografiskt, 

ntan äfven paleontologiskt skilj da jemnlöpande serier af led, 

mellan hvilkas successiva faunor man, trots olikheten , måste söka 

finna samtidighet. Detta blir möj ligt derigenom, att, om också 

de båda bildningarne någongång under längre tid fortgå på  !war 

1) WAHLENBERG berättar (anf. arb.  sidd. 63, 64), att kalken mellan Kronevall, 
Tilstarp, Listarum och Tomarp blifvit genombruten till »milnga hundra fots 
djup», utan att man nlitt dess botten. Om detta förhli.llande eger jag ingen 
annan upplysnin)<. 
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sitt begränsade område, de oekså ej sällan på mångfaldigt sätt 

gripa in  i hvarandra och så lemna hållpunkter för jemförelse .  

Följden af våra siluriska kalklag och af  deras faunor blef redan 

tidigt i sina grunddrag känd genom ANGELINs för Sveriges geologi 

epokgörande arbete, Palreontologia Scandinavica ; graptolitskiff

rarue börj ade först senare studeras, och har LINNARssoN vid 

deras utredning inlagt stor förtj enst ; dock har man allt för 

mycket intvingat skifframes bildning i mellantider mellan kalk

afsättningar. Skåne är ett land, i hvi lket skifferbildning, blott 

sällan afbruten, synes h af va fortgått genom . hela sil urtiden. 

Dicranograptusskiffern synes mig så böra till en del identi

fieras med Dalarnes och Östergötlands cystidekalk. Bevis derför 

lemnar lagfölj den vid Lressaa, der Dicranograptusskiffern intager 

alldeles samma plats mellan ortocerkalk och Trinucleusskiffer som 

cystidekalken innehar i Dalarne och Östergötland 1). Att LIN

NARSSON i Skåne funnit fossil tillhörande Chasmopskalken, stri

der på intet sätt mot en sådan uppfattning. Dess lag kunna 

tydligen uppträda på hvilken nivå som helst inom en formation, 

hvars utvecklingsperiod sammanfaller med Chasmopskalkens.  

Häraf får man dock ej taga för afgjordt, att cystidekalkens 

öfre gräns motsvaras af Dicranograptusskifferns öfre gräns i 

Skåne. Det är nämligen ganska möj ligt, att detta leds ö fre del 

i Skåne äfven representerar en större el ler mindre del af Trinu

cleusskiffern, såsom denna begränsats i Dalarne .  Af de två 

graptolitarter, Diplograptus pristis Hrs. och Dicranograptus Motfa

tensi s ? CARR. , som ganska allmänt träffas i Dalarnes Trinucleus

skiffer, tillhör åtminstone en, om ej båda, den skånska Dicrano

graptusskiffern. En del 
,
af detta lags fauna fortlefde således in i 

Trinucleustiden. Att då med säkerhet uppdraga en gräns mellan 

den del af Dicrarrograptusskiffern, som motsvarar cystidekalken ,  

och  den  del, som möj ligen tillhör Trinucleusskiffern,s ålder, blir 

först utförbart, der trilobiter eller andra ledande djurformer upp

träda j emte graptoliterna. På Bornholm, der Trinucleusskiffem 

visar sig i mycket tydliga lag, är denna gräns lättare bestämd . 

1) Jemf. JouNSTRUP. nnf. arb.  
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De öfre graptolitskiffrarne i Dalarne hafva sin gifna eqvi

valent i Skånes öfre graptolitskiffrar, e l ler kanske rättare, i 

hufvudmassan af dem. Jag har för ett par år sedan sökt visa ,  

att den s .  k.  öfre graptolitskiffern i Dalarne bi lda tvenne skiljda 

led med o lika faunor 1 ) .  LINNARSSON hade redan tidigare upp

märksammat dessa faunor, ehuru han fortfarande hänförde dem 

till samma formationsled 2) . I Skåne har jag sje lf b lott sett det 

yngsta af dessa led, men af LINNARssoNs citerade uppsats synes, 

att brachiopodskiffern vid Nyhamn öfverlagras af en lerskiffer, 

innehållande den fauna, som til lhör det äldre ledet 3 ) .  Sålunda 

träffas båda leden i Skåne, och att döma af hvad man hitti l l s  

har sig bekant, äro deras faunor här l ika vä l  ski l jda som i Da

larne. Då detsamma äfven är fal let i Östergötland, finnes ti l l

räckligt skäl til l den sven ska öfre graptolitskifferns delning i 

tvenne led, ett äldre, Lobiferusskiffer, som mera sluter sig ti l l  Di

cranograptusskiffern och karakteriseras af Graptolites l obifer 

M'CoY, Gr. sagittarius His. och Diplograptus palmens BARR.,  

samt ett yngre, Retiolitesskiffer, med Graptolites priodon BRONN 

och Retio l ites Geinitzianus BARR. såsom mest utmärkande fossi l .  

Af kända petrifikat äro blott Graptolites convolutus His. och 

Leptama sericea S .  S.  gemensamma för båda 4) .  I England 

' )  Om siljanstraktens paleozoiska formationsled .  ( Öfvers .  af K. Vet.·Akad. För
hand!. 1874,) sid.  22 o.  följ . 

2) Jemf. mellan de silur. aflagr. i Dal. o. Vestergötland. 

3)  Det förtj enar  närmare undersökas, huruvida det äldre laget. möj ligen äfven 
uppträder vid Röstånga. 

4 )  Nya benämningar pil vS.ra graptolitfömnde skiffrar äro redan af den grund 
önskvärda, att de nu hos oss brukliga till en del äfven användas i Norge 
och Danmark, men ej p& motsvarande l ag. Den svenska mellersta grap
tolitskiffern motsvarar Rornholms undre och Norges öfre graptolitskiffer .  

Skola fyra graptolitförande skiffrar  urskilj as, blir e n  annan beteckning för 

dem alldeles nödvändig. Jag har i det föregående derför föreslagit en annan 

nomenklatur. De använda namnen sammanställas här med de  äldre beteck
ningarne. 

Phyllograptusskiffer . . . . . . . . . .  . 

Dicranograptusskiffer . . . . .  . . 
Lobiferusskiffer} 
Retiolitesskiffer · · · · · · · · · · · · · · · · 

Undre graptolitskiffer 
:\Iellersta graptolitskiffer 

Öfre graptolitskiffer. 
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skilj as Coniston mudstone och Coniston flags, ehuru petrografiskt 

likartade, på nästan samma paleontologiska grunder 1) .  
Bildningen af Retiolitesskiffern har dock kanske i Skåne 

varat längre tid än i Dalarne och äfven omfattat den tid, under 

h vilken si ljanstraktens Leptrenakalk af sattes ; enär, h vad LIN

NARSSO� anmärkt, denna skiffer i Skåne uppåt sannolikt möter 

l ag, som torde tillhöra ö fversiluriska systemet 2) . Å andra sidan 

måste början af Leptrenakalkens daning förläggas til l en tidi

gare epok än den ,  då dess lägsta del i Dalarne bi ldades.  Dess 

rika dj urverld har, tydligen förebådad af brachiopodskifferns 

artfattigare fauna, efter al l  sannolikhet utvecklats i för oss 

främmande trakter 3) samtidigt med de öfre graptolitskiffrarnes. 
År det nu gjorda antagandet riktigt, sammanknytet Skånes 

Retiolitesskiffer �amma bildning i Dalarne med de böhmiska 

graptolitförande lagen i BARRANDEs etage E .  e .  l .  Å ena sidan 

tala a l la skäl derför, att dess bildning i Skåne bö1jar temligen nära 

samtidigt med motsvarande skifrerafsättning i Dalarne, å andra 

sidan fortgår samma bi ldning i den förra provinsen så  länge, att 

den der kan betecknas såsom bas för öfversiluriska systemet 

l ikaväl som i Böhmen, under det i Dalarne en kalkafsättning af

s lutar dervarande undersiluriska formation 4). 

Ö s t e r g ö t l a n d. 

Då j ag vid mina exkursioner i Östergötland ful lföljde samma 

plan som förut i Skåne, afsågo Undersökningarne mindre en 

geologisk beskrifning öfver provinsens paleozoiska område än en 

jemförelse mellan dervarande äldre lagfö lj d och den kända sam

tida lagföljden annorstädes i Sverige och serskildt i Dalarne. 

Vid framstäl lningen af de slutsatser, ti l l  hvilka j ag kommit i 

1) NrcHOLSON, On migrations of the graptolites. (Quart. Journ. of Geol. Soc. 

vol .  XXVIII .  part 3.) s id .  226 m ed not. 
2) A nteckn. f t· ån en resa i SHnes si lnrtrokter, sid.  271 och 283. 

3) Man kommer härvid kanske närmast att tänka på länderna öster om Skau di-
n avien. 

4) Jemf. 'l'Ö RNQUIST,  Om Siljanstraktens paleozoiska formationsled, sid. 23 o .  följ . 
De der  gj orda slutsatserna st!i i full öfverensstämmelse med orvanstående 

antagande. 
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detta hänseende, kunde jag kanske fatta mig kort nog, men då 

så godt som intet under senare tider blifvit offentliggj ordt o m  
Östergötlands geologi 1), tror jag mig något fullständigare, än 

annars varit nödi gt, böra redogöra för mina iakttagelser, huru 

ofullständiga de än må vara såsom bidrag till kunskapen om 

detta landskaps p aleogeologi .  

En stor del af de nu  granskade lokalerna hade jag redan 

tidigare besökt ; för upplysn ing om andra står j ag i tacksamhets

skuld till Dr J.  A. "\V ALLIN, som förut genomrest trakten för 

uppsökande af fosforithaltiga bergarter. 
Åt de kambriska sandstenarue kunde j ag blott egna en flygtig 

uppmärksamhet, hvarför jag här i ett sammanhang anför det 

obetydliga, j ag har att säga om dem. Utmed Vetteru s strand, 

ungefär I t mil n orr om Motal a ,  l i gga tj ocka hvarf af  en tät grå 

e l ler något i rödt stötande sandsten, ej olik den, som brytes i 

Orsa, men betydligt qYartsrikare. Vid Lemunda och några 

stäl len i granskapet brytes stenen för bearbetning .  - Mel lan 

Näs bro och Husbyfjö l  har i södra stranden af Motala ström 

sandsten i ringa mängd brutits. Den ligger i tydliga hvarf, 

skiljda af gråwackeskiffer, hvi lka på  sina ytor visa spår af 

maskar samt Cruziana dispar LINS. Laget til lhör så ledes Eo

phytonsandstenen. I granskapet lär alunskiffern finnas fast. -

I närheten af Omberget träffade j ag lösa block, af grofkornig. 

qvartsrik s&,ndsten, innehållande en lång smal Lingula, meren

dels blott i fragment. Det fasta l agets plats är mig obekant. 

Under sträckan mellan Vettern och Roxen omgi fves Göta 

k an al på båda sidor af kambriska och siluri ska lag. Norrut 

stöta dessa, på föga afstånd från kanalen, till urberget ; söderut 

förbreda de s ig . deremot under Östgötaslätten. Då man före

trädesvis i områdets norra del  har att söka profiler, ehuru sällan 

1) Den l i teratur om Östergötlands geologi, sum stått mig till buds,  i nskränker 

sig til l föl jande arbeten : H I S I N G E U ,  Anteckningar etc.  h .  V, VI och V I I ; -
WAHLENBEUG. Om svenska jordens bildning, sidd. 47-- 50 ;  - TORELl  • .  Om 
Sparagmitetagens geognosi och paleontologi si.d. 25 ; - - samt en uppsats ö fver 
Östergötlands geologi af A. E.  E RDMANN, införd i TH.urs Beskrifn ing öfver 

Linköpings Län ; Stockholm 1851 , sidd. 45 -66. 
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af flera på hvarandra följande l ag, inskränkte jag mina exkur

sioner under sommaren hufvudsakligen ti l l  denna de l .  Bristen 

på mindre vattendrag, hvilka eljest så ofta genomskurit våra 

paleozoiska berg, är här serdeles anmärkningsvärd, och öfver

lagringar måste nästan uteslutande sökas i stenbrotten.  

Vid Knifvinge, ungefär ! mi l  norelvest från Bergs gästgif

varegård, har ett ga11ska vidsträckt alunskifferbrott nedbrutits .. 

Lagen der intaga ett l äge, som på de flesta punkter b lott litet 

afviker från det horisontala. Uppti l l  hvilar ofvanpå. alunskiffern 

ett täcke af kalk, hvars tjocklek mellan skiffern och de öfver

l iggande lösa j ordarterna vexlar mellan 3 och 8 fot. Dess färg 

är i det he la ljusgrå med  en grön skiftning. De lägsta hvarfven, 

som äro glaukonitförande, innehålla temligen al lmänt en Orthis

art. Från sj elfva alunskiffern skilj as de af en grön,  plastisk, 

l erlik massa af några tums tjocklek. r de öfre hvarfven till

komma tri lobiter, ti l ltagande i mängd uppåt. Då jag är nästan 

obekant med den typiska Ceratopygekalken, kan j ag ej f. n.  

afgöra, om de  lägsta kalkhvarfven böra föras dit , helst jag ej 

säkert kunnat bestämma något af de  trilobit-pygidier, som före

komma i dem .  Deremot anser j ag otvifvelaktigt, att dessa gröna  

kalkhvarf hafva s i n  motsvarighf)t i el e n  lika färgade glaukonit

förancle kalk, som i Dalarne öfverlagrar Oboluskonglomeratet 

och utgör ortocerkalkens bas. Den omedelbart under den nyss 

omtalta gröna lermassan liggande alunskiffern innehåller talrika. 

exemplar af Dictyonema flabel liforme ErcHw., bäst synliga på 

stycken ,  som någon tid varit utsatta för vittring. Tre til l  fyra 

fot under skifferns öfre yta ligger ett orstensband, i hvilket 

Peltura scarabreoides WAHL. och Sphrerophthalmus alatus BoECK 

utgöra faunans hufvuddel .  I skiffern äro tri lobiter i al lmänhet 

sällsynta ; dock träffas Sphrerophthalmus alatus äfven mellan det 

öfversta orstensbandet och det närmast lägre. I det andra or

stenslaget åter har jag ej funnit bestämbara petrifikat. Detta. 

lag ligger ungefär 4 fot under det öfversta och skiljes  · genom 

ett något mäktigare skifferlag från det tredje orstensbanclet, s o m  

bildar bottnen i en  stor de l  af brottet. Agnastus pisiformis 
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LIN. och  Eurycare laturn BoECK äro der  allmänna. Från skiffer

brottets ena hörn bar ett dj upt dike blifvit gräfdt, i hvars när

het lagen luta så, att man kan följa lagbyggnaden något djupare 

ned. Agnostus pisiformis träffas redan, der Eurycare ännu ej 

uppträdt. Något längre ned underlagras alunskiffern af ett flera 

fot mägtigt lerskifferlag, i hvilket endast en lingulid anträffades, 

men denna till så  stort antal, att den ofta alldeles täckte skiffer

ytorna. Lerskiffern åter hvilar på en grå, seg kalk med Acrotreta 

sp. och lingulider samt fragment af' stora trilobiter, tätt samman

packade. Jag fann nästan uteslutande thoraxleder, hvi lkas 

ornering och form likna ett par Selenopleura-arters . Det är 

möjligt, att detta lag motsvarar Andrarumskalken. Dess måg

tighet är ej stor och det ö fverla grar ånyo alunskiffer, hvilken 

j ag dock ej kunde undersöka i följd af ras från högre liggande lag .  

Vid det närbelägna Sj ögestad har brytningsarbete nyligen 

böJjats i en höj d  med alunskiffer. Skiffern lutar omkring 30° 

åt NV. Som brottet åter drages mot NO komma allt äldre lag 

att genomskäras. Vid mitt besök på  platsen hade Olenus

bältet genombrutits ,  och arbetet pågick i det lerskifferlag med 

Lingula, som vid Knifvinge ligger under rletta bälte .  Lösa 

stenar af den ännu äldre grå kalken med granulerade trilo

biter Iågo kringströdda på  marken .  Om brytningen fortsättes 

efter den ti lltänkta planen, bör det{a lag snart vara genom

gånget, hvarefter man kan hoppas här få kännedom om Öster

götlands äldre alunskiffrar, h vilka annars, så vid t j ag vet, ingen

städes ligga blottade. 

Lagföljden vid PiUstorps sten brott, nära Roxens  strand, liknar 

mycket den vid Knifvinge, men hvarfven äro mer böjda och 

vridna. Närmast under den lösa j ordbetäckningen ligger en lj us

grön, delvis glaukonitförande kalk, m en temligen rubbad, så  att 

jag ej säkert vågar uppgifva den såsom fast. Dictyonema fann 

jag  ej i den fasta skiffern , men  dess förekomst i l ösbruten sten 

vittnar om dess närvaro. I det öfversta orstenslaget träffas. 

j emte en  Ort his-art, Peltura scarabreoides WAHL. och Sphreroph

thalmus alatus BoECK. Denna senare återfinnes i det andra 
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orstenslaget, som tydligen m otsvarar det andra orstenslaget vid 

Knifvinge. Ett tredj e  orstensband ligger 10-1 5 fot under det 

första och innehåller Agnostus pisiformis LIN., här tillsammans. 

med Olenus gibbosus WAHL. och Lingula sp.  Ännu något dju

pare anträffas ett fjerde orstensband, i hvilket jag ej fann några 

petrifikat . Derunder ligger lerskiffer med lingulider .  Längre nedåt 

kunde lagbyggnaden ej fö ljas .  

Vid Berg brytes ortocerkalk i tvenne brott., ett på södra. 

o ch ett på norra sidan om kanalen ; det norra brottet är det 

största. Jag kom b lott att egna kort tid åt dess studium. 
Öfverst är stenen rödbrun och ligger i tj ocka .bankar ; längre 

nedåt blir den gråaktig och mera tunnhvarfvig samt mellanlagrad 

af skifferlameller ; djupast ned närmar den sig till utseendet 

den kalk, som vid Knifvinge och Pålstorp l igger öfver alun

skiffern . I den mellersta delen träffas Nileus Armadi l l o  DALM .. 

samt talrika exemplar af sl ägtena Ptychopyge och Megalaspis. 

Faunan för öfr igt tyckes vara j emförelsevis fattig . 

På södra sidan om Göta kanal l igger vid Skarpåsen ett 

Lj ung tillhörigt kalkbrott. Dess djup från kalkens öfre yta till 

brottets botten kan anslås ti ll 15  fot, men från bottnen har ett 

schakt ytterligare n edsprängts 14  fot. Hvarfven ligga nästan 

horisontelL I schaktet, som vid mitt besök var vattenfyldt, 

träffades hnfvudsakligen grå kalk, som dock ej blifvit genom

bruten . Bergarten ·i sj elfva brottet· är röd ortocerkalk, här och 

der vexlande med blågrå tunnare hvarf. N ed till innehåller denna 

l itniter och ortocerer i temli gen stor mängd, bland hvilka Or

thoceras commune WAHL. och O. vaginatum ScHLOTH.,  äro all

männast. I de öfre röda lwarfven är faunan på vissa punkter 

synn erligen rik. J ag fann der Euomphalns qnalteriatns SCHLOTH.,  

Chirnrns sp. ,  P liomera Fischeri ErcHw . , Ph acops selerops DALM., 

Asaphus expan sus LIN., Niobe frontalis ANG., Agnostus trinodus 

SALT. var . 1 ) ,  Primitia sp. I l ö sbruten sten , som sannolikt till-

1 )  Till  d e n  typi<ka Agnostus tr inodus SALTER, sådan denna finnes  afbildad i 
:Memoirs o f  the GeologicaJ  Survey, dec. XI, pl .  1, sluta sig tvenn e former ,  
ski lj d a  s insemellan och frän hufvudformen g e n o m  län gelen af pygidiets sist a  
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hört samma del af laget, sågs Megalaspis gigas ANG. En egen

domlighet är den ringa storleken af en del här förekommande 

petrifikat. Asaphus expansus, Pliomera Fischeri och Niobe fron

talis e�· hö l !  os i tumslånga exemplar. �� fven förtjenar anmärkas, 

att flera af de anförda arterna annars bruka träffas i grå kalk , 

såväl Östergötl and som i Dalarne. 

Längre vesterut brytes åter ortocerkalk utmed kanalen vid 

Kungs-Norrby. Kalken arbetas här i flera sammanhängande 

brott och visar i det hela en stupning af omkring 1 0° åt S. eller 

SV. Om jag rätt uppfattat l agbyggnaden här, li gger öfverst 

grå kalk, synlig i det sydligaste sten brottet. Deruti erhållas , 

utom ortocerer, talrika exemplar af Illaonus erassicanda WAHL . ,  

A.saphus expansus LIN .  och Symphysurus palpebrosus DALM. 

I lösbrutna stenar från sanuna brott har jag dessutom tagit 

Orthis calligramma DALM., Kilens Armadil lo DALM., Megalaspis 

rudis ANG.,  Ptychopyge angustifrons DALM. m. fl. asaphider. 

I brottet närmare kanalen är kalken, som synes vara äldre än 

den förra, till färgen brungrå. J ag fann  i den inga trilobiter. 

Från det lägsta brottets botten har en borrning företagit ti l l  

ganska stort djup, utan att kalklaget genomborrats. Om berg

artens beskaffenhet i öfrigt uti borrhålet har j ag ej erhållit någon 

upplysning. 

Emellan Kungs-Norrby och Husbyfj öl ligga på båda sidor 

om kanalen hopar af lösa alunskifferstycken och orstensbitar. 

Jemte block med Olenuszonens petrifikat, såsom Olenus gibbosus 

vV AHL. ,  Parabolina spinulosa vV AHL .,  Agnostus pisiformis LIN. 

och Orthis lenticularis DALM., trätfas andra, som innehål la  

Agnostus laovigatus DALM., hvilken i Vestergötland,  enligt LIN

NARSSON, intager en lägre nivå. Att alunskiffer brutits ur fast 

rachisled.  Den ena  formen, beskrifven och aftecknad af  LINNARsSON (O m 
Vestergötlands kambriska och siluriska aflagringar , K. Vet . -Akad . H and!. 
1869) har denna letl kortare än hufvudformen.  Den förekomm er i röd 
Trinucleusskiffer silväl i Östergötland  och Dalarne, som i Vestergötland.  
Den andra formen, som är den vid Skarpåsen funna,  har hela rachis lång

sträcktare och sista leden mycket längre än SALTERS afbildade exemplar. 
Den öfverensstämmer i habitus nära med Agnostus glabratus ANG. 
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stpn  mellan kanalen och Motala ström, i närheten af det  ställe ,  

der sandsten träder i dagen, uppgafs såsom säkert. Sjelf har 

j ag der icke  s ett alunskiffer anstående .  Söder om kanalen, vid 

Vestanå, visar sig alunskiffer med Agnostus pisiformis, och är 

antagligtvis fast. 

Vid samma egendom brytes ortocerkalk i ett brott, beläget 

ett stycke från kanalen . Den ligger i tj ocka bankar, lutande 

omkring 10° mot S .  De öfre hvarfven, som hafva grå färg, 

innesluta As aphus expansus LIN. och Illamus erassicanda WAHL . ; 

i de lägre, brunröda fann  jag endast ortocerer. För vattenaflop)J 

har ett dike blifvit draget från brottet mot kanalen, i hvilket 

lagen under den brunröda kalken äro synliga. Dessa utgöras af 

b lågröna kalkhvarf, l ik formigt lutande med hvarfven i brottet. 

Talrika trilobitpygidier, som j ag dock Pj med säkerhet kunnat 

bestämma, äro deri inbäddade 1). 

Nära Borens norra strand, har på Storebergs egor alun

skiffer och kalk brutits .  Lagen, s om äro starkt resta, stryka i 

n ordvest och sydost. Alunskiffern visar på bladytorna Dictyo

nema flabelliforme ErCHW. och tillhör således kambriska forma

ti onens yngsta led. Intill skiffern lägger sig blågrön kalk med 

asaphidpygidier, hvilken dock snart öfvergår i grå kalk med 

Il lamus erassicanda WAHL. och Asaphus expansus LIN. Brottet 

var vid min viste lse der fyldt med vatten.  

Norrut från Om berget går en bi ldning af ortocerkalk utmed 

Vetterns strand. Flera större och mindre kalkbrott äro d er 

anlagda. Störst af dem är det sydligaste, Borghanms, der kalk

sten brytes för kronans räkning. Lutningen är något vexlande 

på olika punkter, men i det hela ligga hvarfven nästan vågrätt. 

Närmast j ordytan är en grå kalk med talrika först!"ningar af 

trilobiter, ortocerer, brachiopod, koraller ocn krinoidstje lkar. 

Mellan dess hvarf ligga andra blågrå, som något likna bergarten 

1) Det är svårt ,  stundom icke möj li!!t att efter de korta diagnoserna i Palreon
logia Seandinavien bestämma våra asaphider. Med mycken tvekan anför jag 
s3som här funna : Nio be lreviceps DAU!. ,  A saphns platyurus ANG. och A. 
acuminatus B9ECK. 
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närmast alunskiffern. Ungefär 5 fot från fasta bergets yta före

kommer en · ljus, något kristallinisk kalk, utmärkt för sina stora 

Megalaspisfragment. Något längre blir stenen rödbrun och ännu 

djupare b li\grå til l  blågrön .  I denna senare kalk träffas åter 

petrifikat i mängd, mest af de arter, som vanligen finnas i kal

ken närmast alunskiffern. Att denna också i verkligheteB ej är 

aflägsen, synes i ett nyligen nedsänkt schakt. Stycken af alun

skiffer, brutna i schaktet, låg o kringspridda i dess närhet. J ag 

fann i dem inga petrifikat, men att de tillhörde Dictyonemaskiffern, 

är dock otvifvelaktigt. Ortocerkalkens fauna undersökes med 

bästa resultat i de massor af uppbruten sten ,  som kringgärda 

brottet. I sådana stenar, tydligen tillhörande det öfre grå laget, 

fann j ag Euomphalus qualteriatus SCHLOTH., Orthoceras com

munll WAHL., O. vaginatum ?  SCHLOTH., samt flera Orthoceras

arter, Orthis calligramma DALM., Spirigerina nucei la DALM.,  Nileus 

Armadillo DALM.,  Symphysurus palpebrosus DALM., Ptychopyge 

applanata. ANG., Pt. lata ? AN G. ,  Illamus erassicanda WAHL .,  

Cyl'tometopus clavifrons ?  DALM.,  Sphrerexochus s p .  ( deflexo ANG. 

aff. ), Phacops selerops DALM.,  Lichas celorrhin ANG. I de 

brunröda hvarfven är Orthoceras commune serdeles al lmän . 

Liknande förhål landen kunna iakttagas i det närliggande 

Vesterl ösabrottet, ehuru lagen der ej äro genombrutna ti l l  samma 

djup. 

Vid Hofvanäset är äfven ett ganska stort stenbrott. Berg

arten är en ljusgrå, mycket hård kalk , som synes  motsvara den 

öfre grå ortocerkalken vid Borghamn .  I de nästan vågräta 

hvarfven ligga inbäddade pygidier och hufvaddelar af stora tri

l obiter jemte Orthis cal li gram ma DALM.,  hvilken senare är synner

l igen allmän. 

Mellan Borghamn och Hofvanäset ligga utmed sjöstranden 

fl era numera ej bearbetade stenbrott i ortocerkalk .  De voro alla 

vi d mitt besök vattenfyllda. 

De silurlag, som äro yngre än ortocerkalken, uppträda. i 
Östergötland på ett i n sk ränkt område, norr och söder om Motala. 

iijvers. af K. Vet .-Akad. Förh. Årg . .12 .  :V:o 1 0 .  5 
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Vid Norra Freberga har cystidekalk fordom brutits, men 

för närvarande är b lott ett litet stenbrott ti l lgängligt. Hvarfven 

stå d er starkt resta och äro nästan späckade med sferoniter. 

Caryocystites granatum WAHL. upptager i det hela en annan 

geologisk nivå än Echinosphrerites aurantium GYLLENH. ; dock 

förekomma äfven båda arterna tillsamman . De1jemte finnas 

brachiopod, gasteropod, koraller och krinoidstj elkar samt en äfven 

i Dalarnes cystidekalk allmän Ptychopygeart. Flera mindre 

stenbrott äro fullkomli gt öfverväxta, och äfven det, som ännu 

är öppet, har b etydligt igenvallats sedan jag för sex år sedan 

besökte p latsen.  Denna lokal är den enda mig bekanta i Öster

götland, der cystidekalkens fauna med framgång kan undersökas . 

Nästan lika sällsynt är den svarta Trinucleusskiffern i fast 

klyft. Utmed vägen, som från landsvägen mellan Motala och 

Vadstena leder till Hamra, har kalk brutits i en åker. Gropen 

är numera fyld  med sten från kringliggande åkrar, i följd hvaraf 

nästan inga iakttage)s(lr der kunna  göras ; men vid ett besök, 

j ag 1869 gjorde på platsen, var den ännu öppen. Bergarten 

liknade den kalk, som i Dalarne vid Draggå bro och vid Fjecka 

omgifver den svarta Trinucleusskiffern. Till sjdfva skiffern kunde 

jag ej heller då erhålla tillträde för vatten ,  men kring gropen 

lågo massor af skiffer uppkastade. De innehöllo Trinucleus seti

cornis Hrs., (incl . T. affinis ANG . , )  Remopleurides radians BARR. , 

Raphiophorus depress us ANG.,  Calymmene sp . , Orthis argentea 

Hrs . ,  Leptrena sericea Si l .  Syst., Orbicula ? nitens Hrs., Or bi cul a 

sp. ,  Diplograptus pristis Hrs . ,  Dicellograptus Motfatensis ? CARR. ; 

således rullständigt den fauna, som i Dalarne utmärker den svarta 

Trinucleusskiffern. 

Vid sj elfva Hamra ligger utmed Vetterns strand en mergel

artad grå kalk,  i hvilken Leptrena sericea Sil. Syst. och stycken 

af små trilobiter äro syn liga. S vart Trinucleusskiffer träffas i 

lösa stenar i närheten, och sannolik t intager den grå kalken  en 

plats, som kommer Trinucleusskifferns ganska nära. 

Följer man härifrån Vettel' l ls strand till Motal a, visa sig 

h iir och der silurlag af o l ika ålder. Först möter ett styeke från 
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Hamra samma grå kalk, som der anmärktes, och kort derefter 

hvarf af de öfre graptol itskiffrarne med otydliga graptoliter. På  

Dynudden, nära Södra Freberga tegelbruk, träffas en grå, vrrsig 

kalk och vid dess sida svart Trinucleusskiffer. Något närmare 

Motala l igger Rödbergsudden, der de tvärt afskurna hvarfven 

af en röd merge l artad kalk bi lda låga, lodräta väggar mot sjön .  

Petrifikat äro deri ej säl lsynta. Allmännast äro brachiopod och 

trilobiter, hvilka senare merendels anträffas i fragm ent . Remo

pienrides dorsospinifer P oRTL . ,  Agnostus trinodus SALT. ,  LINS. 1 ) ,  
arter af s l ägtena Proetus, Chirurus, Sphmrexochus och Il lrenus 

genomgå hela laget. Dessutom förekomma mindre al lmänt ko

raller, bryozon, litniter och högkamrade, stora ortocerer. Laget 

motsvarar tydligt den röda Trinucleusskiffcrn i Dalarne. LIN

NARsSON har redan tidigare j emfört det med samma led i Vester

götland 2). 

På motsatta s idan om Vårviken återfinnas samma lag i 

Råsnäsets nordvestra sida, der de åt öster sagta s luttande  hvarf

ven tvärt afskäras i sj ökanten och bi lda branta. väggar. Den 

röda Trinucleusskiffern igenkännes lätt såsom identisk med Röd

bergsuddens l ag såväl på bergartens beskaffenhet som på dess 

fauna. Följes  sedan stranden i nordvestlig riktning, befinnes 

den röda kalkskiffern öfverlagrad af en knöligt hvarfvig, grå 

kalk, med skiffer mellan kalkhvarfven .  Den följ es i sin ordning 

af en tät, mörk cementkalk, som åter snart täckes af Lobiferus

skiffer. J ag hade då väntat, att i den grå kalken finna någon 

motsvarighet till brachiopodskiffern, men oaktadt ett par dagars 

genomsökande af J aget fann jag blott en ytterst torftig fauna, som 

obetydligt erinrade om brachiopodskiffern .  En Chirurus, af h vi lken 

jag endast erhö l l  ett hufvud, är dock möj ligen identisk med Chiru

rus punctatus ANG., hvilken möjligen förekommer i brachiopod

skiffern vid Höstånga. För öfrigt träffades några få brachiopod, 

samt tri l obitstycken, bland hvilka en Trinucleus och en Remo

pleurides, lik R. radians BARR. Den öfverl iggande cementkalken 

1) Jfr not l sid. 6:!. 
2) L rNNARSSON, Om Vt · stergötland• kambriska och sil u r iska aflagri oga r·, sid. 21. 
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motsvarar Kalholns kalk i Dalarne. Skiffern, som följer på denn a, 

innesluter Graptolites lobifer M'CoY och Cl i macograptus tere

tiusculus His . Utmed stranden ligga talrika  lösa mergelbollar 

med Graptolites convolutus His. och Retiol ites Geinitzianus BARR., 

antydande granskapet af ännu yngre lag, än de som synas i 

genomskärningen. 

Typisk brachiopodskiffer har jag blott sett .vid Boren shult, 

ouh der ej i fast klyft. Mellan slussarne och Motala ström 

ligger en  höjd  af löst silurmaterial, antagligen upp-kastarlt vid 

kanalgräfningen. Utom stenar tillhörande den röda Trinucleus

mergeln och de öfre graptolitskiffrarne, förekomma sådana af en 

mörkgrå, ljusgrå eller grönaktig kalk och rpergel med en ganska 

rik fauna. Lichas affinis ANG., Phacops mucronata BRONGN. 

och Calymmene tuberculata BRUNN äro der ej sällsynta, men 

isynnerhet utmärker sig faunan för sin rikedom på brachiopod. 

Bland dessa märkas Leptrena dP-pressa DALM . ,  L. pecten LIN ., 

L.  quinquecostata M'CoY., Orthis testudinaria DALM. och Rhyn-· 

chonella borealis S CHLOTH. Den sistnämnda förekommer fläck

vis i så stor mängd, att bergmassan liknar en breccia af 

detta fossil. 

I en genomskärning  ett stycke norr om Motala verkstad, 

gräfd för den der framgående jernvägen, lär fast skifferberg vara 

genombrutet. U n der en exkursion, som jag med ledning af Dr 

W ALLINS upplysningar företog dit, fann jag berget täckt med torf, 

men utmed jernvägens stängsel lågo mergelbollar, som innehöl lo 

Graptolites priodon BRONN och Retiolites Geinitzianus BARR. 

Utmed vägen,  som från detta ställe leder til l  landsvägen, träffas 

uppkastade kring en ej l ängesedan gräfd brunn skifferstycken 

och liknande mergelbol lar. För öfrigt har jag ej sett Retiolites

skiffern fast i Östergötland, men lösa block af densamma ligga 

allmänt utmed jernvägen ,  der den söder om Motala löpflr utmed 

Vettern. 

Mellan Borenshult och Motala träffas i kanalbanken en 

myckenhet lös skiffer. hvilken förtjenar studeras för den deri 

inbäddade rika graptolitfaunan, af hvilken flera arter, såsom 
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Graptolites proteus BARR. , Gr. turriculatus BARR. o ch Rastrites 

Linnrei BARR. ,  ej äro af mig annorstädes funna i provinsen.  
Ännu torde en lokal höra omnämnas, hvilkens lag jag ej 

kan hänföra ti ll något bestämdt led.  Bredvid jernvägen, ej långt 

från Södra Freberga tegelbruk, har ett stort grustag blifvit 

gräfdt, i hvars ena sida kalk framsticker. Sj elf kunde jag ej 

öfvertyga mig, huruvida den var anstående el ler ej , men när

boende personer uppgåfvo, att den utgjorde del af fasta berget. 

Kalken var knölig och mycket hård, samt visade skiffer mel l an 

knölarna. Utom trilobitfragment fann  jag i kalken slanka, gre

niga graptoliter af för mig alldeles främmande arter. 

Liksom i Skåne utgör också i Östergötland Dicty onema

skiffer det öfversta af de kambriska lagen. Äfven Olfmusskiffern 

visar der en analog utveckling med den skånska Olenusskiff"erns, 

om också en så ful lständig zonindelning, som den Andrarums

lagen til l åta, ej är ful lt genomförbar i Östergötland.  Med 

Olenusskiffern i Vestergötland , sådan den b l ifvit beskrifven af 

LlNNARSSON, visa dock Östgötalagen största likhet, äfven i 

mindre detalj er. Östergötlands Paradoxidesskiffer är ännu för 

ofullständigt känd, och detsamma gäl ler om dess sandstenar. 

Man har dock skäl att förmoda, att äfven dessa l ag närmast 

öfverensstämma med samtida lag i Vestergötland. Att Dalarnes 

Oboluskonglomerat måste förläggas till kambriska åldern följ er 

deraf, att dess närmaste öfverlag, den glaukonitförande  gröna 

kalken har si n eq vivalent i det  lag, som i Östergöt land  ligger 

på gränsen mellan kambriska och siluriska systemet, ehuru sna

rast hänförligt till det senare. Ett noggrannare bestämmande 

af  tiden för Oboluskonglomeratets bildning är  svår. Två fal l  

äro tänkbara. Det är å ena sidan möj l igt ,  att d etta lag är det 

enda, som danats i Dalarne under den tid ,  då de sydligare alun

skiffrarne afsattes ;  å andra sidan kan man tä nka sig, att äfven 

der funnits en mer e ller mindre fullständig serie af alunskiffrar, 

men att denna före kambriska tidens  s l ut blifvit förstörd ända 

ti l l  de lägsta lagen genom den denudation, om hvars verkl ighet 



- den må n u  hafva inträffat förr el ler senare - bergartens 

konglomerat-natur bär vittne .  

De si l uri ska bildningarne Östergötland likna åter i för-

vånande gra d dem i Dalarne. Befinnes den lägsta delen af det 

b l ågröna kalk lag, som i förra provi nsen hvilar på a lunsk iffern, 

ti l l höra Ceratopyge-kalken, sit inåste man också dit hänför<J, det 

lag, som i Dalarne följ er närmast på Oboluslagen och som j ag 

kal lat  grönkalk . Östergötl ands ortocerkalk är ej ti l l  sin öfre 

del fu l l s tänd igt bekant, då den ej funnits i kontakt med närmast 

yngre led, men den kända delen företer flerstädes likhet med 

ort ocerkalken i Dalarne .  Mel lan cystidekalken och Trin ucleus

sk i ll"ra rne  i de båda provinserna röjer sig fullkomlig öfverens

stämmelse. Detsamma är förhål landet med de öfre graptolitskiff

rarne .  Blott ti l l  brachiopodskiffern vid Borenshult kan ingen ful l  

motsvarighet i Dalarne uppvi sas .  Dock kan anmärkas, att det  lag, 

s om på Råsnäset ligger me l lan den röda Tri n ucleusskiffern och 

Lobiferusskiffern, mycht närm ar sig utseendet af det fossi l fattiga 

lag, som i siljanstrakten intager ett liknande läge, serski ld t  

sH dant j ag sett det  i Enåns botten  i Orsa.. Da larnes Leptrena

kalk saknar ännu känd representant i det öfriga Sverige. 
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