SVERIGES GEOLOGISKA

SER.

c.

Afhandlingar

och

.

.

UNDERSOKNING.

uppsatser.

N:o 66.

UNDERSÖKNINGAR

ÖFVER

SILJANSOMRÅDETS TRILOBITF A.UNA

AF

SV. LEONH. TÖRNQUIST.

MF!D TRE TAFLOR.

STOCKHOLM 1884.

SVERIGES GEOLOGISKA

UNDERSÖKNING.

------ -----

SER.

c.

A fh

an

dlingar

o

c

h

u

pp

s a t s e r.
·--

N:o

UNDERSÖKNINGAR

ÖFVER

SILJANSOMRÅDETS TRILOBITFAUNA

AF

SV. LEONH. TÖRNQUIST.

MED TRE TAFLOH.

66.

--------------

T rilobiter

från

Biljanstrakten hafva sedan lång tid tillbaka varit föremål for

uppmärksamhet och beskrifningar.
gnosie"

ej

Uti sina "Anteckningar i Physik och Geo

omtalar HisiNGER, vid redogörelse for Dalarn�s geologiska förhållanden,
\

sällan dessa fossil, och i hans "Lethrea Buecica" beskrifvas 14 arter af dem

från denna provins, af hvilka dock några böra uteslutas.

En del af dessa ar

ter hade redan tidigare beskrifvits af WAHLENBERG i "Petrificata telluris suecanre"
samt

af

DALMAN

i

hans klassiska arbete "Om palreadema eller de så kallade

trilobiterna".

Af de arter, Lov.EN behandlat i sin afhandling "Om svenska tri

lobiter",

äfven

äro

ANGELIN
par

ett
i

anfört
böra

senare

tid

ett

par från Dalarne.

arter

24

utgå.

funna

Vigtiga bidrag

i

till

"Paheontologia scandinavica" har
samma

provins,

Biljanstraktens

af hvilka

trilobitfauna

dock
hafva

lenmats af HoLM, dels i en uppsats "Ueber einige Trilobiten aus

Phyllograptusschiefer

dem

såsom

I

Dalekarliens",

dels i hans arbete öfver "De svenska

arterna af trilobitslägtet Illamus (DALMAN)".
Föreliggande
en

betydlig

först

nu

planen

undersökningar

öfver

Biljanstraktens trilobitfauna hafva till

del redan för flera år sedan varit utarbetade, ehuru förhållandena

medgifvit

deras redigering och utgifvande.

Vidkommande den följda

har jag tagit till föredöme den behandling af Westergötlands trilobiter,

LINNARssoN

lemnat

i

sitt

arbete "Om Westergötlands cambriska och siluriska
l
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aflagringar".

Sålunda hafva för alla arter uppgifvits fyndlag och fyndort; öfver

arter har jag lemnat så fullständiga beskrifningar, som materialet medgif

nya
vit,

samt

afbildningar;

skandinaviska,
eller

mindre

har,

åt sådana arter, som förut äro kända ehuru icke som

efter

som förhållandena tillåtit eller kräft, egnats en mer

fullständig beskrifning,

hvarjemte jag i de flesta fall äfven låtit

afteckna dem; arter, som redan förut varit kända från Skandinavien, hafva, der
jag

icke

göra,

ansett

endast

mig serskildt hafva något tillägg eller någon anmärkning att

anförts.

En

dylik behandling har synts mig mest lämplig vid

redogörelse för ett inskränkt områdes paleontologi.
De

här

beskrifna

janstrakten;
grund

af

ett

äro ingalunda de enda, som funnits inom Sil

rätt stort antal har jag lernnat obeskrifna, till större delen på

materialets mindre tillfredsställande beskaffenhet.

framdeles

Måhända kan jag

varda i tillfälle att behandla åtminstone en del af dessa arter.

samlingar

egna

arterna

har

Utom

jag vid den följande bearbetningen haft tillfälle nyttja en

af Herr G. C. voN SeRMALENsEE förlidet år för Sveriges GeologiskaUndersökning
i Dalarne gjord samling af trilobiter.
för

beskrifning

eller

afbildningar,

Der exemplar från denna legat till grund

har

detta anmärkts.

I annat fall äro be

skrifning och figurer utiorda efter exemplar i min samling.

I fråga om slägtenas begränsning har det lmapt varit möjligt att undvika
Ehuru jag i allmänhet åt dem gifvit en jemi6relsevis vidsträckt

inkonseqvens.
omfattning,

har

det

i

vissa fall icke synts lämpligt att i ett arbete af denna

art allt för mycket afvika från hvad som hos oss sedan längre tid varit öfl.igt.
Vid

framställningen

af

familjen

Chiruridce

hal'

jag

ytterligare

uttalat

mig

något i denna fråga.
Att

afgöra,

huruvida tvenne närstående former äro att anse såsom skilda

arter eller tillhörande samma art, är ofta en svåt· uppgift och kan den i många
händelser
kar,

först då besvaras, sedan samma former, med eller utan föreningslän

påträffats

turen

eger

i

skilda trakter.

Då emellertid den paleontologiska nomenkla

icke blott zoologisk, utan ock stratigrafisk betydelse, och då vidare

enligt min öfvertygelse ett olämpligt sammanförande vållat större förvirring än
ett

för

långt

c!elvägen,

drifvet serskiljande, har jag, ehuru jag i allmänhet sökt gå rne

dock ·i

tveksamma

fall

med

s·törre omsorg sökt undvika den förra

afvägen än den senare.
Vid

angifvande af fossilens fyndlag har den nomenklatur följts, som före

kommer i min afhandling "Öfversigt öfver. bergbygnaden inom siljansområdet i
Dalarne11•

Den

deruti

gifna

uppställningen af lagföljden återfinnes i den ta-

3
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ö fversigt

bellariska

öfver

trilobitaFternas vertika,l� utbredning mom Siljansom

rådet, som här meddelas efter redogörelsen för arterna.
Till de jemförelser mellan siljanstraktens lag och motsvarande bildning�tr i
.andra

trakter, hvilka i sistnämnda afhandling fmmstälts, må

lägg
och

finna

plats.

Öfverensstämmelsen

BARRANDEs Etage D d

5

mellan

ett litet till

här

våra svenska trinucleusskiffrar

i Böhmen har redan påvisats af LINNARssoN; ser

erbjuder trinucleusskiffern i J!alarne största likhet med det böhmska J-a

skildt
get.

De

derpå

i

Dalarne följande graptolitforande skiffrarne röja vidare stor

likhet

med de skiffrar, BARRANDE fört till sin Etage Ee l under benämningen

basen

för

öfversiluriska

systemet.

Liksom

i Böhmen skiffrar med Retiolites

Geinitzianus BA RR . uppåt afslntas med ett lag innehållande Cardiola inten·upta BRo
DER.

1

),

så eger ett liknande förhållande rum i Dalarne enligt herr voN ScHMA

LENSEES
ett

fynd derstädes sistlidne år.

I Böhmen följer på de nämnde skiffrarue

kalklag, BARRANDEs Calcaire inferieur, af hvilken åtminstone den lägt·e de

len ,

hänförd

till

Etage

E e 1, måst.e anses äldre än Wenlockledet i England.

Detta lag intager så en nivå, som nära motsvarar den, till hvilken jag förlagt
leptrenakalken
riktigt,

bör

i

Siljanstrakten,

man

vänta

att

begge bildningarnes faunor.
går.

Lägre

relsevis

delen

fattig

karakteristiska,

med

i

nar

villrådighet,

äfven

om
finna

mitt antagande i detta hänseende är
någon öfverensstämmelse mellan de

Sådan saknas ej heller, som af det följande fram

Calcaire inferieur i Böhmen eger visserligen en jemfö

trilobitfauna,

andra

i

af

och

men af dess arter återfinnas flera, till en del rätt

fullkomligt

identiska

former

i leptrenakalken, under det

denna representeras at så närstående arter, att man i vissa fall stan
humvida

de verkligen äro skilda

2).

Och denna öfverens

stämmelse torde icke vara inskränkt till trilobitfaunorna.

s.

1)
607,

Jemf.
105.

MARR:

On the predevoni an rocks of Bohemia (Q vart� Journ. Geol. Soc. 1880)

Anmärkas bör d o ck , att så väl of vanstående Oardiola från Dalarne, som den

art från Skåne, som anföres under namnet O.

interrupta,

kräfver ytterliga re

granskning.

2) Gemensamma arter för leptrenakalken och för Böhmens calcaire inferienr äro af dem,
som i det följande behandlas: Chirurus insignis BRYR., Sph(])rexochus mit·us BEYR., Deiphon
Forbesi BAHR., Lichas palmatus BARR.

Af i leptrenakalken funna arter stär vidare Lichas

elegans n. sp. nära L. scaber BEYR., Lichas (])qualis n. ·sp. nära L. simplex BAitR,, Proctus
modestus

n.

sp. nära yngre former af Pr. decorus BARR.

(En annan här

ej beskrifven Pro

etusart från leptenakalken är med Pr. Rycklwlti BARR. ytter st nära förvandt. )
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Förteckning öfver de trilobiter behandlande arbeten, som i det följ ande
citeras och betecknas medels törkortning af titlarne.
ANGELIN, N. P.
Pala>ontologia suecica, pars I. Lundre 1852; Palreontologia
scandinavica, pars II. Lundre 1854; utgifna under gemensam titel: Palre
ontologia scandinavica. Holmire 1878.
ANG., Pal. scand.
BARRANDE, J.
Notice preliminaire sur le systeme silurien et les trilobites de
Boheme. Leipz. 1846.
BARR., Not. prel.
- Nouveaux trilobites, supplement de la Notice preliminaire. Prague 1846 1 ).
BARu., Nouv. tri!.
Systeme silurien du centre de la Boheme, vol. I. Prague 1852.
BARR., Syst. silur. de la Boheme.
Reapparition du genre Arethusina. Prague, Paris 1868.
BARR., Reapp. d. g. Arethusina.
BEYRICII, E.
Ueber einige böhmische Trilobiten. Berlin 1845.
BEYR., Ueb. ein. böhm. Trilob.
- Untersuchungen iiber Trilobiten, zweites Stiick. Berlin 1846.
BEYR . , Untersuch. iib. Trilob. II.
BoEcK , CHR.
Uebersicht der bisher in Norwegen gefundenen Formen der Tri
lobitenfamilie; Ga>a norvegica. Christiania 1838.
BoEcK, Grea nor·v.
BRöGGER, W. C.
Die silmisehen Etagen 2 und 3 im Kristianiagebiet und auf
Eker. Kristiania 1882.
BRöGG., Die silur. Et. 2 und 3.
CoRDA, se HAwLE uqd CoRoA.
DALMAN, J. vV.
Om paJreaderna eller de så kallade trilobiterna.
Kongl.
Vetenskaps-Akademiens Handlingar 1826.
= DALM., Om palreaderna.
EICHWALD, E.
Ueber das silurische Schichtensystem in Esthland. St. Petersburg 1840 2).
= EICmv., Schichtensyst. m Esthl.
=

-=

=

=

=

=

=

=

=

1)

Dessa

begge

arbeten

hafva

icke varit förf. tillgängliga; de citeras efter BARRANDE,

syst. silur. du centre de la Bobeme.

2)
källa.

Har

ej

varit

förf.

tillgängligt,

och

citeras

enligt

på

serskilde

ställen uppgifven
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Lethrea rossica ou Paleontologie de la Russie. Premier volume, seeonde
section de l'ancienne periode. S t uttgart 1860.
EICHw., Leth. r o ss.
ETHERIDGE, se NIOHOLSON and RrHERIDGE.
HAWLE, J., und COimA, A J. C. Prodrom emer Monographie der böhmischen
Trilobiten. Prag 184 7.
CoRDA, Prodrom.
HisiNGER, W. Lethrea suecica.
Ho lmire 1837-1841.
H1s., Leth. suec.
HoLM, G. Ueber einige Trilobiten aus dem Phyllog raptus schiefer Dalekarliens.
- Bihang till K. Vet. -Akad:s Handl. 1882.
HoLM, Trilob. aus d. Phyllograptussch. Dalek.
- De svenska arterna af trilobitslägtet Illrenus (Dalman). Stockholm 1883.
HoLM, Trilobits!. Illrenus.
K.JERULF, Th.
Veiviser ved geologiske Exkursioner i Christlania Omegn
Christiania 1865.
=

=

=

=

=

= KJERULF, Veiviser.
LINNARssoN,

holm

G.

Om de siluriska bild ning a r ne

i

m el lersta Vestergötland. Stock

1866.

Sil ur. bildn. i mell. Vesterg.
Di agnos es specierum novarum e classe crustaceorum m depositis cambricis
et siluricis Vestrogothire Suecim repertarum. - Öf vers. af K. Vet.-Akad:s
Förhand! . 1 869.
LINRs., Diagn. nov. crustac.
Om V ester g ötlands cambriska och siluriska afl.agringar. - K. Vet.- Akad:s
=

LINRs.,

=

Handl. 1869.

Vesterg. cambr. o. silur. afl.agr.
Lov.EN, S.
Svenska trilobiter. - K. V et . -Akad:s Förhandl. 1845.
Lov.EN, Svens ka trilob.
McCoY, F. A syn o psis of the silurian fossils of I reland, collected by R. Grif
fith, the whole being narned and the new species d raw n and described by
F. McCoy. Dublin 1846.
McCoY, Silur. Foss. of Ireland.
A sy nopsis of the classification of the briti sh paleozoic rocks by Adam
Sedgwick with a systematic description of the british paleozoic fossils in
=

=

=

LINRS.,

6
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the geological, museum of the univeraity of . Cambridge by F. M°Coy.
Cambridge 1851-1855.
M°CoY, Brit. pal. fossils.
MuRcmsoN, R. J.
The silurian System. London 1839.
= MuRCH., Sil. Syst.
NICHOLsoN, H. A., and ETHERIDGE, R. jun., A monograph of the silurian fos
sils of the Girvan district in Ayrshire. Edinburgh and London. Fasc. I
1878; fasc. II 1880.
NwH. and ETHER., Silur. foss. of Girv.
NIESZKOWSKI, J.
Versuch einer Monographie der in den silurisohen Schichten
der Ostseeprovinzen vorkommenden Trilobiten. - Archiv fiir die Natur
kunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. I, Bd l. Dorpat 1854-57.
NmszK., Monogr. d. Trilob.
Zusätze zur Monographie der Trilobiten der Ostseeprovinzen nebst den
Beschreibung einigen neuen obersilurischen Crustaceen. - Sistnämnde tid
skrift. Ser. I, Bd 2. Do'rpat 1861.
NmszK., Zusätze.
PANDER, CH. H. Beiträge zur Geognosie des russisohen Reichs. St. Peters
burg 1830 1 ).
= P AND., Beitr. z. Geogn. d. russ. ReichR.
PoRTLOCK, J . E.
Report on the geology of the county of Londonderry and
of parts of Tyrone and Fermanagh. Dublin 1843.
PoRTL., Geol. rep. on Londonderry.
RoE?tiER, F. Die fossile fauna der silurisohen l>iluvial-Geschiebe von Sadewitz
bei Oels in Nieder-Schlesien. Breslau 1861.
RoEM., Die foss. fauna v. Sadewitz.
SALTER, J. W., and PHILLIPs, J., Palreontological appendix to professor John
Phillips Memoir on the Malvern Hills, compared with the palreozoic di
stricts of Abberley etc. -- Memoirs of the geological survey of Great
Britain and of the museum of practical geology in London. Vol. 2, part.
l. London 1848 .
...
SALT. and PmLL., Mem. geol. surv. Great Brit., Vol. 2, p. l.
- Memoirs of the geological survey of the united kingdom. Dec. II. Lond.
1849; Dec. VII, Lond. 1853; Dec. XI, Lond. 1864
=

=

=

=

=

=

=

1) Se

föreg. not.

·
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Mem. geol. surv. unit. kingd.
A monograph of british trilobites, Part I-IV. London 1864-1867.
8ALT.1 Monogr. brit. trilob.
On the fossils of North-Wales. - Memoirs of the geological survey of
Great Britain etc., Vol. 3. London 1866.
SAr-T., Mem. geol. surv. Great Brit. Vol. 3.
SARs, M.
Ueber einige neue oder unvollständig bekanten Trilobiten. OKENs
Isis 1835.
SARs, Isis von OKEN, Neue Trilob.
ScHLOTHEIM, Beschreibung einiger abgebildeten Arten von EchinoRphreriten und
Trilobiten. - OKENs Isis 1826.
ScHLOTH., Isis von OKEN, Echinosph. u. Trilob.
ScHMIDT, F. Revision der ostbaltischen Trilobiten. - Memoires de l' Acad6mie
imperiale des sciences de St. Petersbourg, Ser. VII, Torne XXX. N:o l.
.
St. Petersbourg 1881.
ScHMID T, Revis. d. ostbalt. Trilob.
STEINHARDT, E. TH. G.
Die bis jetzt in preuss. Geschieben gefundenen Trilobiten. - Beiträge zur Naturkunde Preussens, 3. Königsberg 1874.
STE INH , In preuss. Gesch. gefund. Trilob.
WAHLENBERG, G.
Petrificata telluris suecanre. -- Acta societatis reg. scientia
rum Upsaliensis. Upsalire 1821.
WAHLENB., Petrif. tell. suec.
=

BALT.,

=

e

=

=

·

=

=

=

=

.

PHACOPID..tE.

Phacops elliptiftons EsM.
Tab. I, fig. 1-3.
1833

Trilobites elliptijrons

EsHARK,

Om nogle

nye

arter af Trilobiter; Mag. for Natur-

vidensk., Anden Rrekke, Bd. l; p. 269, T. VII, f. 6, 7.

1838

elegans

SARs

et BoECK, Grea norveg., p. 139.

1852

Phacops 4-lineata ANG., Pal. scand., p. 12, T. IX, f. 5

1865

elegans KJBRULF1 Vei vise r, p. 20, 21, f. 31 b.

1881

F.

ScHMIDT,

a.-c.

Revis. d. ostba lt . Trilob., p. 72, T.

I, f. l; T.

X,

f. 10

-12; T. XI, f. 17.
Citera synonyma vide ap.

ScHMIDT

l. et p. c.

Att den här afsedda arten från Dalarne är ANGELINB Ph. 4-lineata, VIsar
en jemförelse mellan exemplar från denna provins och gotländska. Af beskrif
ningen och figurerna till Trilobites elliptifrons EsM. l. c. eller af den korta
diagnosen till Tril. ele,qans SAlis et BoECK i Ga-a norveg-ica, låter sig åter
dessas identitet med ANGELINs art icke uppvisa sig. För identiteten mellan
den senare och Tril. elegans har dock ScHMIDT framlagt talande skäl; jag har
då icke heller tvekat att på prof. B&öGGERS auktoritet, som haft serskilt till
fåile att afgöra om öfverensstämmelsen mellan Tril. elliptifrons och Tril. ele
gans, upptaga arten under ofvanstående namn1 och jag har haft så mycket
större skäl dertill, som LINDSTRÖM redan under samma namn uppfört arten så
som gotländsk, (liiNDSTRÖM: Anteckningar om silurlagren på Carlsöarne; Öfvers.
af K. V et.-Akad:s Förhand l. 1 882, sid. l 7).
Form�n från Dalarne har, liksom de exemplar från Gotland, som jag sett,
hufvudets hörn rundade, hvaremot den ryska har dem tillspetsade; i detta hän
seende öfverensstämmer EsMARKS fig. 7 mera med de förra, fig. 6 med de se
nare. Af pygidiet föreligga från Dalarne ett par exemplar. På axeln synas 8

9
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leder, på sidorna 5 eller 6 mindre tydliga ribbor. De öfverensstämma någor
lunda med ANGELINB afbildning.
Jag kan icke underlåta att påpeka denna arts likh'et med Phacops bulli
-ceps BARR. Vigtigaste olikheten mellan dem skulle vara, att den böhmska ar
ten, enligt BARRANDEs beskrifning, har främsta pannfårans grenar sammanhän
gande. På detta kännetecken lägger måhända BARRANDE för stor vigt, då han
·

af de
synes
ställer
tecken

Phacopsarter, som ega det, bildar en egen grupp inom slägtet. Denna
omfatta nog heterogena arter. På fig. 42 PI. 22, den enda, som fram
hufvudet af ett fullväxt exemplar af Ph. bulliceps, synes detta känne
icke alls, utan har främsta pånnfåran der alldeles samma utseende, som

hos Ph. elliptifrons.
Funnen af herr voN ScHMALENSEE i ett skift, som antingen bildar retioli
tesskiffen?s öfversta del eller leptcenakalk ens bottenlag , vid Kallmora och Björ
ken.
De beskrifna exemplaren tillhöra Sveriges Geologiska Undersöknings
Museum.
Anrnärkningsvärdt är, att en närstående art träffas så djupt ned i lagse
rien som på gränsen mellan ortocerkalken och chasmopskalken. Hufvud af en
sådan har jag funnit vid Kårgärde, men så förtryckt, att någon närmare be
:Skrifning icke derpå kunnat grundas.

Phacops (Pterygometopus) trigonocephalus F.
1881

Phaeops

( subg.

p. 8 1 , T. I,

Pterygometoptts) trigonocephala

f. 9-14; T.

XI,

f. 3,

4; T. XII,

ScHMIDT,

ScHMIDT.

Revis. d. ostbalt . Trilob.

f. 5-9, ubi synonyma

p. 18 vides.

Med någon tvekan för jag hit ett exemplar med mycket skadadt hufvud ,
men för öfrigt temligen fullständigt. Det är brutet längs med axeln och plat
tadt från sidorna. Pygidiets axel har 12 leder, på dess bräm äro 9 leder
-synliga, men som spetsen är afbruten kan det hafva egt en eller två leder
till. Fårorna mellan lederna äro skarpt utmärkta och upphöra på något af
-stånd från brämets rand; pleuralfårorna äro grundare, men löpa nästan ut till
randen.
På grund af pygidiets bygnad har jag hänfört exemplaret till Ph.
trigonocephalus.
Ett stöd för riktigheten häraf har jag trott mig finna deruti,
·att jag vid Skarpåsen i Ö stergötland uti en lagdel, som fullkomligt motsvarar
<len, hvaruti det omnämnda exemplaret funnits, påträffat ett fullständigt huf
vud, som säkrare kunnat bestämmas såsom tillhörande nämnda art.
2
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Funnen vid Skattungbyn i röd skiffer, som mellanlagrar hvarfven

den

ö/re röda ortocerkalken.

Phacops (Fterygometopus) Panderi ScHMIDT.
Tab. I, fig. 4, 5.
1830

se l erops

Galymene

T. V, f.

1881

Phacops

(subg.

P.uo., Beitr.
'
VI, f. 10 (see.

z.

Geogn.

d. russ. Reichs p.

ScHM1DT).
Pterygometopus) Panderi . ScHMIDT,

4; T.

138, T. IV B, f. 9;

Revis. d. ostbalt. Trilob. p. 84,

T. I, f. 15-17; T. XII, f. 10-12.

Af denna art, hvilken jag tidigare (Om Biljanstraktans paleozoiska forma
tionsled, Öfvers. af K. Vet.-Akad:s Förhandl. 1874; sid. 14) anfört under nam
net Okasmops selerops DALM., bar jag endast ett fullständigt hufvud. Det öf
verensstämmer till alla delar med ScHMIDTS beskrifning och figurer.
Funnen vid Silfberget inom chasmopskalken, sannolikt i cystidekalk.

Phacops (Chasmops) Odini EicHw.
Tab. . I, fig. 6.
1840

Galymene Odini ErcHw., Sil ur. Schichtensyst. in Estl. p. 62

1841
1860

. . Rrs., Leth. suec. suppl.
Okasmops Odini ErcHw., Leth. ross. p.

1881

Phacops

Galymene .

(subg.

Ghasmops)

(see.

see. cont. p . 3, T. XL, f.

Schmidt) .

l.

1429, T . LII, f. 32.

Odini ScHMIDT, Revis. d. ostbalt. Trilob. p. 99. T. II,

f. 1-13, T. XV, f. 30.

Cetera synonyma vide ap. ScH M I DT l. et. p. cit.

Den art, som jag i min uppsats "Om Biljanstraktens paleozoiska forma
tionsled", sid. l 4, anfört under namnet Okasmops conicophthalma BoECK såsom
kännetecknande röt· cystidekalken, är en tydlig Ph. Odini, sådan den blifvit
beskrifven och afbildad i ScHMIDTS "Revision der ostbaltischen Trilobiten". Hut
Ylidets hörntaggar sträcka sig åtminstone till det åttonde thorakalsegmentet och
axeln å thorax och pygidiet äro kraftigt utbildade.
Funnen i cystidekalken vid Wikarbyn, Fjecka, Åberga och Kårgärde. Den
har äfven af J. G. OLASON funnits vid Furudal, antagligen i samma lag (His.
l. c.; jem f. Schmidt l. c. s. l 00, not. l).

·
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Phacops (Chasmops)

maximus ScuMmr.

Ta b. I, fig. 7, 8.
1860

Okasmops mac1·ourus EICHw., IJeth. ross. p. 1432.

1860

Homalonotus elongatus EICHW., l.

c.

p. 1410, T. M, f. 3.

Sadewitz p. !O.

1861

Chasmops conicophthalmus RöMER, Die foss. fauna

1881

Phacops (subg. Chasmops) maxima ScHMIDT Revis. d. ostbalt. Trilob. P• 112,

v.

T. III,

f. 11; T. IV, f. 1-3, 5-7; T. X, f. 17, 18; T. XI, f. 13; T. XV, f. 34, 35.

Det material, som stått mig till buds för d enna arts bestämning, har va
rit temligen ofullst ä ndig t och utgöres hufvudsakligen af ett hufvud och ett py
gidium, hvilka jag i uppsatsen "Om Dalarnes paleozoi�ka formationsled" fört till
Okasmops macroura SJöGR. Begge äro i följd af skalets bräckning n ågot van
stälda. Pannans ändflik är bredare och mera rätlinig än hos Ph. macroum.
Mera bestämdt visar pygidiet på öfverensstämmelse med Ph. maxima; dess axel
är icke alldeles fullständig , men att döma af det mera fullständiga brämet, har
den haf t 14 leder. l allt liknar pygidiet det af ScHMIDT för Pk. maxima af
bil dade med den enda lilla olikhet, att fårorna på brämet upph öra på något
längre afstånd från pygidiets rand.
Funnen i Bryozomergel vid Fjecka .

CHIRURID...:E.

Vid fördelningen af de till denna familj hörande arter på skiljda slägten
har jag i det närmaste följt den uppställning, som ScHMIDT föresl agit i "Revi
sion der ostbaltischen Trilobiten", dock med den ski lnad, att jag upp tagit der
uppstäida underslägten såsom �jelfständiga slägten. Detta står till en viss grad
i strid mot den grundsats, jag i allmänhet föijt, och är således långt ifrån en
protest mot den af ScHMIDT framstäida anordningen, men flera omständigheter
hafva dock förmått mig att i nämda hänseende frångå denna. Vi hafva hos
oss sedan längre tid tillbaka vant oss att betrakta en stor del af de arter,
ScHMIDT för under h u fvudslägtet Chirurus, såsom derifrån generiskt skilda,
ScHMIDT

och

har sjelf åt sina underslägten gifvit en så noggrann begränsning, att

uppfattningen af dem såsom egna slägten väl torde kunna försvaras, äfven om
mellanformer mellan dem förekomma. Härtill bör läggas, att om slägtet Chi-
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rums fattas i vidsträcktaste omfattning, så blefve nödigt att åt en del väl
kända arter gifva nya artnamn, enär man annars skulle få två arter med nam
net Ch. speciosus, två med namnet Ch. conformis, tre Ch. clavifrons och möjligen
ytterligare två med namnet Ch. granulatus. En sådan ny namngifning har
icke synts mig lämplig, helst det kan vara s'lnnolikt, att de af Scmnnr

f. n.

antagna underslägtena komma att allmänt betraktas som sjelfständiga slägten
r
då naturligtvis åter de äldre artnamnen också komma att upptagas; en ny
namngifning nu skulle då endast bidraga att öka oredan i arternas synonymi.

Chirurus speciosus H1s.
1839 ? Paradoxides bimucronatus
1840

MuRcH.,

Sil. Syst., pl. XIV, f. 8, 9.

Calymene speciosa Hrs., Leth. suec., Suppl. II, p. 6; T. XXXIX, f. 2 a, b.

1848 ? Chirurus speciasus

SALT. and PHrLL. Mem. geol. su rv. Great Brit.

Vol. I, pt. I; p.

345, T. VII, f. 4-7.
1851

Chirurus speciasus ANG., Pal. scand., p. 78, T. XXXIX, f. 14; T. XLI, f. 15.

1864 ? Chiru1'us bimucronatus SALT., Monogr. brit. t ril o b

NrcH.

1880 ?

.,

p.

fi3, T. V,

and E'I'HER�, Silur. foss. of Girv

.,

f. 1-4.

part. II, p. 202, T. XIV,

fig. 9.

Vore identiteten m ellan Oh. speciosus His. och den af MuRCHISON i "Silu
rian system'� afbildade Ch. bimuc1·onatus fullt säker, så borde HISINGERS namn
utbytas mot det senare såsom äldre. Från alla de beskritn i ngar och afbild
ningar af Chir. bi1nucronatus jag sett, skilja sig mina exemplar af Ch. spe
ciasus genom större bredd af de fasta kinderna, genom större afstånd mellan
ögonen och axelfårorna samt deri, att ansigtslinjerna framom ögonen gå rätt
fram till hufvudets framrand, som de synas skära ej vid axelfårornas mynning,
utan på ett litet afstånd från dessa. Se vidare följande art.
Funnen i leptcenakalk vid Unskarsheden, Ö stbjörka och ·westanå, på det.
senare stället af herr Y. ScHMALENSEE.

Chirurus insignis BEYR.
Tab. I, fig. 9.
1845

Chirurus insignis BEYR., Ueb. ein. böhm. Trilob. p. 12, f. l.

1846

BARR. Not. prel. p. 49.

1847

COJmA, Prodrom, p. 133, Pl. VI, f. 70.

1851

BARR., Syst. silur. de la Boheme, p. 782, Pl. 41, f. 1-13.

Undersökningar öfver Siljansområdets Trilobitfauna.
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De olikheter, jag funnit mellan .hufvud at denna och nästföregående art,
åskådliggöras af nedanstående jemförelse.
Chirurus speciasus His.

Chirurus insiqnis BEYR.

Pannan jemnt böjd, sluttar framåt
sakta mot hufvudets främre rand.

Pannan höjer sig jemnt till änd
fliken och sänker sig derefter tvärt
mot framranden.
Främre pannfårorna bilda nästan
rät vinkel med pannans axel och lemna
mellan sig ett oflikadt fält, som upp
tager mer än 1f3 af pannans bredd
mätt vid dessa fårors mynning i axel
fårorna.

Främre pannfårorna, ganska starkt
böjda bakåt, lemna mellan sina inre
ändpunkter ett oflikadt fält af föga
större bredd än 1/4 af pannans bredd
vid samma fårors utmynning i axel
fårorna.

Derjemte äro groparne på de fat::�ta kindema hos Ch. speciasus dubbelt så
stora som hos Ch. insignis. Denna senare art har pannans ändflik och odelade
mellanfält, den upph öjda bården kring hufvudet samt mellanrummen mellan
groparne på de fasta kinderna försedda med en jemn och fin granulering. I
allt öfverensstämmer formen från Dalarne med BEYRICHs och BARRANDEs be
skrifningar och figurer; vidkommande orneringen mest med den sistnämde för
Ett par lösa thorakalsegment har jag äfven funnit, hvilka likna de
fattarens.
af BAimANDE för denna art beskrifna. Pleuralfårorna hafva samma förlopp och
axeln är fint granulerad, men å pl euro r na, om hvilka BARRANDE yttrar, att de
"ne montrent que des grains isoles", har jag icke funnit några sådana.
Jag har varit i någon villrådighet, h uruvida denna art verkligen bort upp
tagas såsom sjelfständig sådan eller. sammanföras med föregående.
Då
emellertid begge formerna förekomma i Dalarne, såsom ofvan visats, tydligt
skiljbara och utan af mig sedda öfvergångar, har jag upptagit dem såsom

skiljda.
BARRANDE, som 1851 i "Syst. silur. du centre de la Boheme" uppgifver
k a rak te r e r , genom hvilka Ch. insignis skiljer sig från Ch. bimucranatus, har
sedermera (Trilobites, Extrait du su pplement au Vol. I du syst. silur. du centre
de la Boh. 1871 sid. 127, samt Defense des Colonies V, 1881, sid. 6) före
nat dem . Äfven SALTER, som tidigare skiljt de båda fQrmerna, sammanför dem
i Monogr. brit. trilob., sid. 63, jemte Ch. speciasus H1s. under namnet Ch.
1Jimucronatus MuRCH.
Möjligen skall det också befinnas riktigast att uppföra
de hegge hos oss funna formerna såsom underarter under den senare, men

S.-.
del

som

material,

stått

Leonh. Törnquist.

till

m1g

buds,

har

dock ej berättigat till en sådan

åtgärd.
Funnen

1

leptcenakalk vid Boda.

Den del af ledet, hvari denna art blif

vit funnen, är äldre än den, hvari Ch. speciosus anträffats.

Chirums exsul BEYR.
Ohirurus ellJsul

184:6
1854:

BEYR., Unters. iib. Trilob., II, p.
ÅNG., Pal. Seand., p.

-

1881

ScHMIDT
20;

T. XII, f.

25;

2,

XXI f.

T. XVI, f.

ScHMIDT

6.

T. IV. f.

Re vis. d. ostbalt. Trilob. p.

Citera synonyma vide ap.

Arten

31, T.

3,

18.

T. XXXIX, f.

137,

T. VI, f.

5-10;

T. XI, f.

2, 3.

l. et. p. cit .

föreliggor endast i pannor och närliggande delar af fasta kinderna.

Till formen öfverensstämma de närmast med den af ScHMIDT meddelade fig. 5 a
Pl.

och hafva

VI

således

nackringen

i

följd af bakre randens böjning bre

-dare än- fallet är å ANGELINB fig. 18, T. XXXIX, hvilken eljes mycket liknar
mina exemplar.
Funnen i cystidekalk vid Åberga och Fjecka.

Chirurus ingricus ScHMIDT.
Tab. I, fig. 10.

1881

Chirurus ingricus ScHMIDT,

Revis. d. ostbalt. Trilob. p.

Hufvudet är nästan triangulärt.
slutar med
thorax,
flikar

i

en

äro

ut

i

lemna
fär

längre

mig

de

Basalfårorna

mellan

hälften

skära

än

två
äro

af

på

löpa

sina

inre

pannans

samma

Nackringens

följande

bakre

sidoflikarne,

bågformigt

ansigtslinierna

midt
böjning

för

främsta

utåt

ändpunkter
bredd.

afstånd

inåt

och

nästan

rand är konvex emot

-ögonens främre hörn.

rätt

till

framåt

bakom
hufvudets

Pannans basal

men

något

kortare

nedåt

böjda

och

svagt

fålt,

sitta midt

axelfårorna

p annfåran;

och framåt

ett oflikadt

Ögonen

från

l, 2.

Pannan vidgar sig obetydligt framåt och

nackfåran, de främre paren fåror äro endast

flikarne,
nen

ändflik.

T. VI, f.

följd hvaraf ringen har sin största vidd på midten.

ändfliken.
ej

afrundad

135,

får

sidorand,

och

som upptager

unge

de mellersta

pann

till . hufvudets
löpa

mynna

bakåtriktade

och nackfåran.

ögonen

än

Framom ögo
rand,

som

de

de med svag s-for

hvilken

de

nå midt

Från pannans ändflik går ett bandlikt fålt till hvardera ögat.
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Thorakalrandfarorna och sidorandfårorna bilda i hufvudets hörn med hvarandra
en vinkel af 50°, hvadan de af dem omgifna delar af fasta kinderna få €n gan
ska r egelbunden triangelform. Bården kring hufvudet vidgas jemnt mot dess
hörnt från hvilka starka taggar utskjuta.
Dessa äro riktade mera utåt än
bakåt.
Fasta kinderna äro inom randbården gropiga, och på deras skal skön
jes mellan groparne en chagrinartad punktering. - Mått å ett hufvud: längd
16 m. m., pannans längd 12,5 m. m., dess bredd vid basen 9,5 m. m., öfver
ändfliken l 0,5 m. m.
Funnen vid Lindgården af Utby by, der ett hufvud träffats i lös sten, om
hvars samhörighe t med den närliggande undre grå ortvcerkalken intet t vifvel
finnes. Bergarten. öfverensstämmer med den i skiftets lägre del.

Chirurus glaber
1854

Ohirurus glaber ANG., Pal. scand. , p. 79,

Förekommer enligt ANGELIN i

ANG.

T. XXXIX, f. 16.

leptcenakalken;

Chirurus punctatus
1854

ej af mig funnen.

ANG.

Okirurus punctatus ANG., Pal. scand. , p. 79, T. XXXIX, f. 17.

Förekommer enligt ANGELIN i

leptamakalken;

likaledes af mig der osedd.

Chirurus? tennispinus n. sp.
Tab. I, fig. 11.
Pygidium e quattuor segmentis compositum; annuli tres anteriores axis sulcis transver
salibus perfectis inter se sejuncti, annulus posterior a prrecedenti duobus punctis separatus;
spinre utrinque q vaternre, longre, angustre, non nisi ad basin cohrerentes.

Af denna art hafva endast ett par någorlunda fullständiga pygidier fun
nits.

Af axelns fyra ringa r äro de tre främsta skiljda af fullständiga tvärfå
ror, som åt sidorna sluta med fördj u pa de punkter; fåran mellan de två sista
ringarne är reducerad till dessa fördjupningar, som der äro ovala och tvärlig
gande.
På hvarje sida om axeln u t skjuta från ringarnes ändpunk te r 4 tag
gar, hvilka vid basen äro något vidgade och på en kort sträcka sammanhänga
med h v arandr a. Utåt af.<�malna de, böja sig något bågformigt, och nå en längd
.
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som synes hafva öfverskridit femfalden af de sammanvuxna delames längd. De
sista taggarue äro riktade nästan rätt bakåt, de främre mera utåt. Pygidiets
alla delar äro täckta med strödda upphöjda pu nkter.
arten tillhör slägtet Ckirurus i inskränkt betydelse är ovisst.
Snarast skulle man kanske föra den till sl. Pseudospkrerexockus.
Funnen i leptrenakalk vid Boda.
Huru vida

Cyrtometopus affinis ANG.
1826

Calymene? clavijrons DALM., ex p. Om palreaderna, p. 260.

1 85 7

Cyrtometopus affinis ANG., Pal. Scaud. p . 77,' T . XXXIX, f. 1 0.

1 860

Ceraurus affinis Ercliw., Leth. ross. p. 1400.

1 878 ? Cheirurus clavifrons

DALM. ?

NrcH.

arid ETHER., Silur. Foss. of Girvan p. 10 1 , PI.

VII, f. 7, 8.
1 88 1

Cheirurus (Cyrtometopus)

clavifrons ScHMIDT, Revis. d. ostbalt. Trilob., p. 1 5 7, T.

VII, f. 22; T. Vlii, f. 1-3 ; T. XVI, f. 1 3 , 1 4.

1

Funnen i undre grå ortocerkalk vid Sjurberg och Lindgården i Utby, samt
lös sten vid Östnorsbacken i Mora.

Cyrtometopus clavifrons DALM.
1 826
1 835

Calymene? clavifrons DA LM . ex p. Om palreaderna, p. 260.
speciosa SA Rs, Isis von 0KEN1 Neue Trilob., p. 33 9, T. IX, f. 7 (see.
Brögger).

1837

clav1jrons Hrs. , Leth. suec., p. 1 2 (non icon T. XXX VII, f. l, suppl. II)
BoEcK, Grea norv. p. 140.

18�8

.

1 85 2

Cheirurus Zembnitzkii (ErcHw.) BARR., Sil. syst. de la B ohe m e , p. 754, 760, 770,

1 8 54

Cyrtornetopus clavifrons ANG., Pal. scand., p. 32, T. XXI, f. 4; T. XXXIX, f. 9.

1 860

Ceraurus Zembnitzkii ErcHw., Leth. ross., p. 1 3 99. (see. Schmidt) .

1865

Cyrtometopus Sarsi KJERULF, Veiviser, p. 6, 7; f. 1 4.

1881

Cheirurus (Cyrtometopus) elavifrons ScHMIDT, Revis. d. ostbalt. Trilob. p. 1 5 3 , T .

Pl. 6, f. 8 (see. ScHMIDT) .

Sarsi ANG., l.

c.,

p. 78, T. XXXIX, f. 1 1 .

VIII, f. 4-6; T. XVI, f. 7-1 2 .
1 882

clavifrons B&öGGER, Die silur. 11t. 2 und 3 , p. 1 3 1 , T. V, f. 1 -9.

denna art har en synnerligen stor förvirring rådt bland
författarue icke blott så till vida, att den beskrifvits under flera olika namn,
utan ock så att dess namn hänförts till ett ovanligt stort antal arter, stundom
Vidkommande
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nog långt afiägsna från den verkliga. Efter de utredningar och fullständiga
beskrifningar, vi nu ega af ScHMIDT och BRöGGER, synes denna förvirring hä
danefter böra upphöra.
Arten står otvifvelaktigt den föregående mycket nära, men båda förekomma
i Dalarne väl skilda och, såvidt jag sett, utan öfvergångar, hvarföre jag redan
för längre tid sedan anfört dem begge från denna provins (Om Siljanstraktens
paleozoiska formationsled, 1874, s. 10, 13). De af ScHMIDT 1) anförda olikheterna
kunna utan minsta förändring tillämpas på arterna, sådana de träffas i Sil
janstrakten. Äfven hos oss skiljer sig C. a/finis från C. c lavifrons genom pan
nans jemförelsevis större bredd öfverhufvud, och serskildt vid de främre pann
fårorna, basalfiikarnes tydligare afgränsning mot pannans mellandel och huf
vudtaggarnes riktning paraHelt med kroppens axel.
Härtill kan läggas, att
pannans skal hos C. af.finis visar något större granulering än hos C. clavi/"rons.
Funnen i undre g1·å ortocerkalk vid Lindgården i Utby, vid Born oeh vid
Boda, på senare stället endast i lös sten; i röd ortocerkalk, sannolikt den ö/re,
vid Gulleråsen.

Sphrerocoryphe grannlata ANo.
1854

Splu:erocoryphe granula/a ANG., Pal. s�and., p. 76, T. XXXIX, f. 4.

1859

Splu:erexochus

f.

7, 8 (see.

1881

Cheiru1·us (Cyrtometopus) pseudohemicranium ScHMIDT Revis. d. ostbalt.

Trilob. p.

pseudohemicranium

NrEszK.

Zusätze,

p.

376,

T.

II,

ScHMIDT).
163, T. VIII, f. 9, 10, 13-15,? 16; T. XI f. 29; T. XVI, f. 19-21.

Endast isolerade medelsköldar af hufvudet, mestadels inskränkta till pann
delen, hafva funnits. Pannan begränsas af skarpt marker-ade axelfåror, i hvilka
vid pannans främre del, på hvarje sida om denna, en djup punktformig insänk
ning iakttages. Den del af pannan, som ligger framom basalfiikarne, har for
men af en något mer än half ellipsoid, tänkt förskjuten framifrån så, att slutt
ningen mot nackfåran blir brantare än mot framranden.

På ömse sidor bär

pannan tvenne äggrunda, snedt stäida intryck, af hvilka det främre paret lig
ger omedelbart öfver axelfårornas gropar. På alla exemplar, jag sett, skalför
sedda såväl som skallösa, hafva dessa intryck varit fullt urskiljbara, tydli
gast dock på skallösa.
Basalflikarne äro myeket små, smalt triangulära
med den spetsigare vinkeln riktad framåt-utåt.
De höja sig upp, fria från
1)

Efter

tryckningen

af föregående

sida finner jag med ledsnad i synonymlistan till

Gyrtom. ajjinis det felet, att på raden 13 står clavijrons i st. f. ajjinis.
3
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h varandra och från pannans· öfriga del, ur den trekantiga insänkning, som bil
das vid axelfårornas möte med nackfåran och basalfårorna. Pannans mellan
del skjuter ej bakåt in emellan dem, utan skiljas de från hvarandra af nack
fåran, hvars botten, i följd af hufvudets starka kullrighet, i medellinjen ligger
mycket högre än basalflikarnes yta. Bakom dessa framskjuta nackringens än
dar nästan i form af ett par liknande flikar. Ögonen sitta närmare hufvudets
·

främre än dess bakre rand. Ansigtslinjens förlopp framåt har jag ej tydligt
kunnat se, dess bakre gren böjer sig S-formigt utåt. Hufvudets yttre hörn äro
utdragna till divergerande taggar, hvilkas längd jag ej kunnat iakttaga. Pan
nan är på skalbärande exemplar tuberlmlerad; fasta kinderna synas vara små
gropiga.
Att denna art är identisk med den, ScHMIDT beskrifvit under namnet

Cheirurus (Cyrtometopus) pseudohemicranium NIEszK., derom lemna de af ho
nom meddelade figurerna intet tvifvel.
Enligt ScHMIDTS fördelning af underslägtena inom hufvudslägtet Cheirurus
skulle denna art föras till gruppen Cyrtometopus. Pannans egendomliga form
och basalflikarnes fullständiga afgränsning från pannans sferiska del äro dock
egenheter, genom hvilka den skiljer sig från öfriga Cyrtometopusarter, under
det den i dessa hänseenden fullkomligt liknar gruppen Sphcerocoryphe. Om de
nämnda kännetecknen uppställas såsom karakteristiska för denna senare grupp,
synes fördelningen af arterna mellan Sphcerocoryphe och Cyrtometopus blifva
naturligare.
Funnen i leptcenakalk vid Kulsberget, Boda, Furudal, m. fl. st., i bryozo
laget vid Fjecka.
Pseudosphrerexochus conformis ANG.
Tab. I, fig. 12.
Sphcerexockus confon�l-is ANG., Pal. scand., p. 76, T. XXXIX, f . 2.
granulatus ANG., l. c. p. 76, T . XXXIX, f. 3.
1854 ?

1854

1 857

1881

dejlexus NIESZK., Monogr. d . T rilob., p. 598, T . III, f. 101 10.
Cheirurus (Pseudosphcerexochus) conformis ScHMIDT, Revis. d . ostbalt. Trilob. p. 17 4,
T. X, f. 5-7, 9; T . XVI, f. 28-30.

Då jag af denna art funnit fullständigare hufvud än de, som hittills blif
vit afbildade, meddelas här en ny figur af ett sådant. Pannans form öfver
ensstämmer med de af ANGELIN och ScHMIDT gifna teckningarne. Ögonen sitta
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framför pannans mellersta sidoflikar på kindernas högsta del, från hvilken dessa
sänka sig åt alla sidor. Ansigtslinjernas främre grenar löpa i utåtböjda bågar
nästan parallelt med axelfårorna; bakom ögonen gå dessa linjer först utåt och
derpå något bakåt tills de skära hufvudranden framför hufvudets hörn. Huf.:.
vudets yttre randfåra är bred och böjer sig å ömse sidor framtill in emot
axelfåran, med hvilken den sammanstöter midt för främsta pannfåran. Fram
för denna visar hufvudets främre rand på hvarje sida en hakformig inskärning.
Hufvudets hörntaggar äro korta, bakåtriktade. Pannans skal företer en jemn
fin granulering och derjemte större strödda gryn; på kinderna är skalet gro
pigt och bakom ögonen de1jemte tuberkuleradt.
Genom professor LINDSTRöMs välvilja har jag fått mig tillsänd en gips
afgjutning efter ÅNGELINS original till Sphcerexochus granulatus, sådan denna
blifvit afbildad i Pal. scandinavica. Att detta ej kan skiljas från Pseudosphcer
är fullt visst. Dermed är dock icke alldeles afgjordt, att
den förstnämnde arten bör utgå ur förteckningen öfver Dalarnes trilobiter; ty
beskrifningen, sid. 7 6, öfver Sphcerexochus granulatus står så i strid med det
exochus

conformis,

afbildade exemplaret, att det synes antagligt, det diagnosen är hämtad från en
annan art än den af bildade.
Pseudosphcerexochus
kalken.

conformis

hör till de allmännare fossilen i leptcena

Serskildt vid Furudal har den funnits i större mängd.

Den synes

dock derinom ega en mindre vertikal utbredning än Sphcerexochus mirus,
med hvilken den ofta träffas tillsamman.

Pseudosphoorexochus Wegelini ANa.
1854

Sphcerexochus Wegelini ÅNG., Pal. Sc and. , p. 79, T. XXXIX, f. l.

Förekommer enligt ANGELIN i lepta:nakalken; af mig osedd.

Nieszkowskia variolaris LINRs.
1859

Sphcerexochus cephaloceros NrEszK. ex p., Zusätze, p. 375, T. l, f. 14, 15.

1869

Chirurus variolaris LrNHs., Diagn. nov. crustac. , p. 191.

1869
1881

LrNRs., Vesterg. cambr. o. silur. aflagr., p.

60, f. 6 .

Cheirurus (Nieszkowskia) variolaris ScHMIDT, Revis. d. ostbalt. Trilob. p. 183, T. IX,
f. 1-8; T. X I, f. 25, 26.

Funnen i cystidekalk vid Fjecka.
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Sphrerexochus mirus BEYR.
1840

C�lymene clavifrons Hrs., Leth. suec., suppl. see. p. 3, T. XXXVII, f. l.

1845

Sphcerexochus mirus BEYR., Ueber ein. böhm. Tril. p. 21.

1845

cal v u s l\FCoY, Foss. of Ir el., p. 44, T. IV, f. 10.

1845

miru s BEYR., Unters. ub. Trilob. p. 5, T. I, f. 8.

1852

BARR., Syst. silur. de la Boheme, p. 808, T. XLII, f. 16-23.

1852

SALT., Mem. Geol. Surv. unit. kingd., Dec. VII, pl. III.

1854

angustifrons ANG., Pal. scand., p. 36, T. XXII, f. 8; T. XXXVIII f. 16.

(excl. f. 16

17).

a,

1854

sc a b ridu s ANG., Pal. scand., p. 37, T. XXI I , f. 9; T. XXXVIII, f. 14.

1857

mirus �IESZK,, Monogr. d. Trilob., p. 596.

1860

clavifrons EJCHw., Leth. rossica; p. 1401.

1862

mirus SALT., Monogr. brit. trilob. p. 76. T. VII, f. 1-6.

1874

clavifrons ST E I N H . , In preuss. Gesch. gefund. Trilob. p. 60.

1878

mirus

and ETHER. jun., Silur. foss. of Girvan, fasc. I, p. 107,

NrcH.

T. VII, f. 20.
1881

a n gu s tifro n s

ScHMIDT, Revis. d. ostbalt. Trilob., p. 189, T. IX, f. 17;

T. XVI, f. 38.

Då jag sammanfort under Splu:erexochus mirus BEYR. de af ANGELIN åt
skilda arterna Spk. angustij1·ons och Sph. scabridus, kräfver denna åtgärd fram
Såsom skilnad mellan de båda arterna uppgifver ANGELIN
läggande af skäl.
endast, att Sph. an,qustifrons har pannans basalflikar knapt af mindre bredd
än mellanrummet mellan dem, då Sph. scabridus har basalflikarne smalare än
samma mellanrum; den lilla olikhet, som tillika angifves, att den förra hal"
"frons alutacea", den senare "frous subalutacea", torde vara omärklig. Derjemte
har ANGELIN for Sph. angustifrons afbildat ett par pygidier, som mycket skilja
sig från det, han aftecknat såsom tillhörande Sph. scabridus. Hvad nu först
denna senare omständighet beträffar, så hör intet af de pygidier, ANGELIN hän
fort till Sph. angustifrons, verkligen till denna art. Såväl i leptrenakalken som i
röd trinucleusskiffer har jag tillsamman med dennas hufvud funnit pygidier,
som så fullt öfverensstämma med dem at Spk. scabridus, att de mycket väl
kunde hafya legat som original för figuren öfver denna arts pygidium i Pal.
scandinavica.
De likna också de pygidier, som af BEYRICH, BARRANDE och
BALTER aftecknats såsom tillhörande Sph. mirus, äfvensom sådana, som jag sett
af denna art från W ales.
H vad sedan vidkommer den olikhet i forhållandet
mellan basaltlikames bredd å pannan och bredden af det mellanliggande pann
stycket, hvilken ANGELIN lagt till grund för hrakteristiken af sina båda arter,
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så skulle den väl, äfven om den vore genomgående, svårligen vara tillräcklig
att skilja annat än varieteter af samma art.
Om identiteten mellan Spk.
scabridus och Spk. mirus kan väl knapt vara något tvifvel.
Vid jemfårelse
mellan den senare arten och Calymene clavifrons His. yttrar BARRANDE sedan
först anmärkt, att enda olikheten synes ligga i fö rhållandet mellan basal
flikarna s bredd och deras afstånd från h varandra ; "Cette difference, pent-etre
individuelle, suffirait difficilement pour fonder une espece" lSyst. silur. du cen
tre de la Boheme, sid . 810). Men nu hålle r den u ppgifna ski llnaden icke i
verkligheten streck. Af 3 6 exemplar från leptrenakalken, so m jag mätt, hade
l O exemplar basalflikarne något bredare än mellanstycket, 1 6 dessa fli kar lika
han

:.;ned mellanrummet, under det l O exemplar hade mellanstycket bredare än ba
salflikarne, några ganska betydligt. Från de af ANGELIN uppgifna förhållan
dena kan således ingen artskilnad hämtas. Exemplare n . från Dalarne öfver
ensstämma också alldeles med sådana a f Sph . ?nirus, som jag sjelf funnit i
Wales och likaledes med exemplar, som under namnet Sph. mirus förvaras i
Museum of practical geology i Jertnynstreet i London. Flera af mina exem
plar från lepta:>nakalken kunna ock väl jemfåras m ed den af BEYRWH medde
Visserligen är det sant, att denne författares diagnos : "spatio
lade figuren.
inter lobos interjecto Johorum latitudinem multo superante" icke i al lmänhet
kan tillämpas på exemplaren från Siljanstrakten; men dels vexlar förhållandet,
enligt B\ RRANDE, hos olika individ af den oomtvistade Spk. mirus, dels finnas,
såsom nämndt, jenma öfvergångar från exemplar med smalare oflikadt pann
stycke till sådana med bredare. Härmed förnekas icke, att formen med smal
mellandel är i äldre silurlag förherrskande, medan den andra formen mera till
hör de yngre delarne af systemet.
Väl bevarade pannskal förete en tydlig chagrinlik granulering, lik den
SALTEH. afbildat i fig. 5 och 1 1 å Pl . 3 i Mem. of the geol. sm·vey of the
united kingdom, Dec VII. Till storleken vexla exemplaren betydligt; pannor
förekomma af en längd från 3 m. m . till en längd af 2 5 m . m.
Funnen allmänt i leptcenakalken, hvarhelst denna uppträder, serdeles
mängd vid Boda och Furudal, dessutom i röd trinucleusskiffer vid Wikarbyn
mycket små exemplar.

Deiphon lrevis ANa.
1854

Deiphon leevis ANG ., Pal. scand. , p. 77, T. XXXIX, f. 5.

Förekommer enligt Angelin i leptcenakalken.
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Deiphon Forbesi

BARR.

Tab. I, fig. 1 3 , 1 4 .
1 850

Deiphon Forbesi BARR.,

W. Ha idinger, Bericht e p. 6

(see.

Barr., Syst . silur. de la

B oheme ) .
1851

BARR.,

Syst.

silur. d e l a Boheme, p. 8 14, Pl . XXXIX, f. 50-55.

1 854

punctat-us ANG ., Pal. Scand., p. 7 7 . T. XXXIX, f. 6.

1865

Forbesi SALT., Monogr. brit. T rilob., p . 8 8, T.

VII, f . 1 - 1 2.

Hufvudets långa sidotaggar hafva ej träffats, men den fullständiga öfver
ensstämmelsen m ellan hufvudets mellandel och de af BARRANDE meddelade be
skrifningar och afbildningar medgifva intet tvifvel om identiteten mellan exem
plaren från Dalarne och den böhmska arten. ANGELINs diagnos och teckning
af Deiphon punctatus i Paheontologia scandinavica äro temligen ofullständiga,
men äfven identiteten med denna synes ej tvifvelaktig. Från den närstående
gotländska Deiphon /jlobij1-ons ÅNG. torde arten hufvudsakligen skiljas genom
något mindre sväld panna.
Funnen af herr C. C. v. ScHllfALENSEE i leptcenakalk vid Gulleråsen. De
omnämnda exemplaren tillhöra Sveriges Geolog. Undersöknings museum.
·

Pliornera Fischeri Ewnw.
1825
1 826
1837

52 T. 3, f. 2 (see.
Calymene polytorn a DALM., Om palreade rna, p. 229, 265, T . I, f . l.

Asaphus Fischeri EICHw., Observat iones per Ingriam p.

H i s ., Leth. s ue c., p . 1 1 , T . I, f . 6.

1 854

Pliomm-a Fischet·i ANG., Pal. scand., p. 30, T. XX, fig. 2.

1 881

Amphion Fischeri ScHMIDT, Revis. d. ostbalt. Trilob. p. 1 9 1 , T. XIII,

1 882

ScHMIDT),

f . l.

BRöGGER, Die silur. et. 2 und 3, p. 1 3 5 T. VI, f. 3.
C itera synonyma vid a p. ScHlUDT et BRöG GER l. et. p. cit.

Förekommer vid Lenåsen i und?-e grå ortocerkalk.

Pliornera Törnquisti HoLM.
1 882

Pliornera Törn quisti HoLM., Tr ilob. aus d. pl1 yllograptussch. Dalek. p. 5 , f. 1 -5 .

Förekom mer i pltyllogmptusskiffer vid skattungbyn (enligt HoLM).
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ENCRINURIDJE.
Enerinnrus schisticola

Tab. I, fig.

n. sp.

15--17.

Frons anti ce
ornat.a,

qvorum

dilat ata, ternis su lcis perbrevibus utri nque lobat a, tub erculis granulosi s
.
maxima lo b o s laterales o ccupant; g en re fixre talibus tuberculis nota tre, in

cornua brevia productre; tho ra cis axis tuberculi s d estituta, pleurre totre sulcatre, ap ice rotun
dat.re,

reflexre, parva s

granula tum,

elevationes

singula s punctatas exhi bentes; pyg1dium late triang ulare,

postice in apic em p roductum, axi s ejusdem ex annulis H, vel 15 perfectis com

positus, elevationibus 5 ornatus,

limbus e pleuris

7 (vel 8?) sulcatis, apice rotundatis,

dila

tatis, elevationibus p rreditis constitutus.

Pannan är vid b asen smalast och vidgar sig je mnt framåt. På hvarje
sida visar den tre korta fåror , hvilka begränsa de såsom stora tuberkler fram
stående sidoflikarne. För öfrigt täckes pannan af l iknande tuberkler af u nge
får de förras halfva diamete r Ändfiiken främsta del har jag ej sett. De fa
sta kinderna äro äfven, utom närmast hörnen , tuberkulerade samt 1 h ö r n en
utdragna t ill korta bakåtriktade taggar. Ansigtslinjens bakre gren synes gå
paraHelt med h ufv ud ets thorakalrand.
Thorax' axel är vidast på midten och saknar tuberkler ; ple urorna äro
fårade ute fter hela sin längd, svagt S-formiga med de afrundade spets ar u e nå
got fr a måtböjda.
På pi e n rorna synas inga ege n tliga tu be rkler, men på
hvarje pleura visar sig en oregelbunden upphöjn ing som på sin yta bär
6-13 intr y ckta punkter.
Dessa hafva på närliggande p l eu ro r olika afstånd
från axeln.
Pygidiet är bredt triangulärt med afrundade sidor, tätt granuleradt, samt
utdraget till en udd. Axeln består af 14-16 af tvärfåror fulls tändi gt skilda
ringar, a f hvilka 5 hafva granulerade tukerkler. Den sl u tar tvärt framför ud
den. Huruvida brämet har 7 eller 8 pleuror, har jag ej bestämdt kunnat af
göra . På flera p yg i dier , som synas vara fullständiga hatva endast 7 par så
dana iakttagits. De äro utefter hela sin längd fårade, de främre i spetsen
vidgade samt försedda med liknande upphöjningar som thorakalpleurorna
hafva. De sista p yg idialple urorna lägga sig utmed medeludden och sluta i
form af kortare udda r.
Mått : lä n gd af thorax 17 m. m., dess bredd vid midten 24 m. m., axelns
bredd vid samma ställe 7,5 m. m.; pygidiets längd utom udden 1 1 m. m . ,
.

,



,
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s törsta bredd 22 m. rn. A nmä rkas b ör, att det mätta exemplaret är alldeles
p lattry ckt.
Funnen i retiolitesskiffer vid Stygforsen och Nitsjö , på sena re stället icke
så sällsynt, men v a nli ge n i m y cket ofullstä ndiga och brä ckliga exemplar.
Enerinnrus multisegmentatus PoRTL.

Tab . I, fig.

18, 19.

1843

Amphion multisegrnentatus PoRTL., Geo l. rep. on Londonderry, p. 291, T. III, f. 6.

1843

Ampyx? baccatus PoRTL., l. c., p. 262, T. III, f. 11 .

1853

Encrinurus multisegmentatus SALT., Mem . Geol . Sur v. unit . kingd. , Dec. VII.

1881 ? Encrinurus multisegmentatus ScHMIDT,
f. 14, 15, T. XV, f.

Revis.

d . ostbalt.

Trilob., p. 227, T. XIV,

19, 20.

Af de trilobitdelar, som jag trott mig kunnat h ä n fö r a till denna art, före
ko m m er en fr a m å t o ful ls tänd ig panna, h v ilk e n till formen mycket likna r den,
som PoRTLOCK afbildat såsom tillhörande ha ns art Ampyx? baccatus. Smal
vid basen, vidga s hon och höjer sig framåt till päronfor m. På hvarj e sida skönjas
tre korta sidofåror, vinkelräta mot axeln. De af dem begrä nsade sidoflikarne hafva
helt o ch h å l le t uppgått i de stora tuber kler , som de bär a. D erje mte täckes hel a
pannan af teml igen s tora tuberkler, de i mi dten dock någo t större än d e när
mast omgifvande. Hufvudets främsta del har jag �j sett, hvarfö re jag ej heller
känner, o m pan nan s rand varit omg i fven af någon krets större tuberkler.
Pygidiet är triangulä rt något mera bredt än långt , helt och hållet
otuberkuleradt. Axeln afsmalnar jemnt bakåt och slutar med en spets mel
lan u t g ån g s p u nk ten för det sista paret sidoribbor. Jag har på honom räk
nat 26 ringar, alla tyd liga och begränsade af t v ärfåro r ; på y tter sta delen af
axeln äro dessa dock längs midten svagare utmärkta ä n vid s i dorn a. PoRTLOCKs
figu r och 8ALTERS kor t a diagnos ant yd a ej heller tillvaron af något plant me
delfålt å axeln. Brämet bär på hvatje sida 11 eller 12 r ibb or . De främsta
ä ro rätt utåt riktade och endast i spe t sen svagt bakåt böjda, de följa nd e riktas
allt mer b akåt, så att d et sista paret l igger parallelt med axeln.
Mått : ett fullständigt pygi d i u m har en längd af 6 m. m. och en bredd af 7 m. m.
Det kan sättas i fråg a , huruvida följa n de art verkligen ä r sk ilj d från
denna. Det p y gidium, ANGELIN afbildat af Encrinurus st1·iatus, företer en
i cke obetydli g likhet med det nu beskrifna. Enligt diag nosen har Encr. stria
tus endast 17 r i n ga r å pygi d i ets axel, men på figuren synes bakom dessa ett
,
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o ledadt axelstycke. Det låter nu tänka sig, att äfven detta styck e egt leder,
o tyd liga på det undersökta och af b ildade exemplaret.
Funnen i lept(f3nakalk vid U nskarsheden.

ehuru de varit

Enerinnrus striatus

1854

Crypfonymus striatus

ANG., Pal. s cand. , p.

Funnen enligt ANGELIN i

89, T.

Tab. I, fig.
semil unare,

XLI, f.

3.

lept(f3nakalk vid Osmundsberget.

Cybele adornata

Caput

ANG.

n. s p.

20, 2 1.

sat latum; anguli e jus rotundati , frons an tice dilatata, utrinque tri

lob a, tuberculosa et gran ulosa; sulci transversales e jus bre ves, lo bos eqvales separante s ; lo bus
terminalis
vati ,

margini

extrorsum
gentes,
culis

aliqvanto
ad

longior

o ccipitali
m arginem

q uam

quam

pars frontis lo hata; o culi paullu m a fronte remoti, e le

anteriori pro pins siti ; s utur ::e fa ciales post o culo s r e cta linea

lateralem

duct::e, an t e o culos p rimum paralleli vel paullum diver

deinde ante frontem inflex ::e et are u m ei parallelon formantes; marg o anterior tuber

elevatioribus

perforatis ante fronte m co ronatus; gen ::e lat::e, prope sulcos axales tuber

culos::e, partibus exteriori bus s crobiculat::e, tot ::e granul os::e. Thorax latitudinem capit is ::equans,
totus granulis ornatus ; pleur::e ret.ro flex ::e, qvarum sexta valde incrassata, pro lo ngata.

Hufvudet ä r halfmånformi gt, mer än d u bbelt så b redt som långt , med de
y tt re hörnen bred t afrundade. Panna n upptager vid nackfåran 1/5-1/6 af
hufvudets bredd, har den flikade delen nästan jemnbred och Yidgas sedan tvärt
till ä ndflik. De tre tvärfårorna å ömse sidor äro korta, lika långa och svagt
böjda; sidoflikarne äro Iikstora och nästan likfo rmiga. De sammanhänga med
det oflikade mellans tyd\et, som upptager mer än pannans halfva bredd. Axel
fåro rna äro djupa och stöta , på något afstånd från hufvndets framrand, med
nästa n rät vinkel till pannans främre gränsfåra. Denna är ej jemnt bågböjd
utan bildar en af tre rätli niga stycken sammansatt bruten linje, hvadan pan
nans ändflik får formen af en sexhörning. Hufvudet omgifves af en tydlig
randfåra, som fra mför ögonen böjer sig från randen bakåt och utmynnar i det
hörn , i hvilket axelfårorna och pannans främre gränsfåra sammanstöta. Den
utanför randfåran liggande förtjockade bården är ganska bred isynnerhet nära
hörnen , der ansigtslinjerna utlöpa. De af randfåran och axelfårorna begränsade
kindpartierna hafva näs tan fiskblåsform. Ö gonen sitta nära pannan, något när
mare occipitalra nden än framranden .
Kinderna l uta från dem brant inåt mot axel,

,

4
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fårorna, jemnt och sakta deremot utåt. Hela pannan är beströdd med större
och mindre tuberkler . Framför henne ligga utmed hufvudranden spets iga knö
lar, sannolikt 5, som skilja sig från h ufvudets öfriga tuberkler dels genom
större höjd i förhålla nde till omkretsen, dels derigenom att de i toppen äro
genomborrade. På den förtjockade bården ligga utanfö r ans igtslinjerna flera grup
per af knölar, som mot hörnen blifva mindre och försvinna. Såväl de fasta
som de rörliga kinderna äro närmast pannan och inom en linje, som tänkes dragen
genom ögonen paral lel med axelfårorna och den bakåtböjda framdelen af rand
fåroma, t äckta af mindre knölar, men utom denna linje gropiga, dock så att
en eller annan ens taka knöl äfven här framstår. Nackringen , som på midten
är bredast, bär äfven några tuberkler. De1jemte är hufv udets h ela yta öfver
dragen af en fin granulering, som jemnt s träcker sig öfver så väl tuberkler och
gropar som mellanr ummen mellan dem. Ansigtslinjerna löpa bako m ögonen
rätlinigt ut til l den yttre randfåran, parallelt med inre delen af thorakalranden,
och böja sig under loppet öfver den breda randbården något bakåt. Bakom
dem synes å bården en s vag tvärgående valk. Framför ögonen divergPra de
mycket svagt tills de nå randfåran, derefter böja de sig tvärt ina.t och skära
hufvudets f ramrand vid ändpunkterna af den dervarande tuberkelraden .
Thorax har axeln ga nska ko nvex, men den är på det beskrifna exemplaret
något hoptryckt, hvarf'6re jag ej kan uppgifva dess bredd i förhållande till
pleurornas. Dessa äro närmas t axeln utåtriktade och mot spetsarue bakåt
böjda. Sjette segmentets pleuror skilja l:lig från de öfriga derigenom, att de äro
krnftigt fortjoekade samt längre. Huru mycket de öfverskjuta de närgränsande
pleurorna i längd har jag ej kunnat iakttaga. Hela thorax företer en chagrin
artadt granulerad yta, men inga knölar. Pygidiet är mig okändt.
Mått : hufvudets längd 14 m. m., bredd 34 m. m. ; pannans störs ta bredd
10 m. m., dess minsta bredd 6 m. m .
I anseende till pannans form kommer denna art nära Cybele Wörthi
EwHw. och C. affinis ScmnDT, men den skiljes lätt från båda genom kindernas
bredd , ansigtslinjens forlopp och tuberklernas anordning.
Funnen v id Kårgärde inom chasmopskalken, s annolikt i cystidekalk.
Cybele brevieanda ANG.
1854

Oybele brevicauda ANG., P al. scand. , p. 89, T . XLI, f. 14.

Förekommer enligt

ANGELIN

i

leptcenakalk

vid Osmun dsberget.
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ACIDA.SPID JE.
Acidaspis dalecarlica

Tab. I, fig.

n. sp.

22, 23.

Caput: frons utrinque triloba, ad lobos anteriores 2/3 latitudinis ad lobos basales requans ;
sulci

frontales

fronti s

pariter

l o ngitudinem

profundi,

reqvantes,

in
medii

sulcos
duplo

falsos

a xales

continuati; lobi b asales dimidia m

mino res , anteriores triangulares ; filum oculare

e parte anteriori frontis a d o culos arcuatim fl.exre; annulus o ccipitalis solu m a d latera sulco
a

fronte

separatus ,

aculeo

forte

prreditus

et

propter ramificatione m su lci occipitalis duos

lobos late rales exhiben s ; tota testa capitis granosa.
annulis

P ygidium latu m, breve ; axis e duob u s

compositus; in ter d u o s aculeo s principales fortes aculei minores 6 , a d latera pyg idii

utrinque aculei terni .

Panna n begräns a s. af tydliga axelfåror och har på hva1je sida tre tvärfå
ror. De si sta af dessa (basalfårorna) ligga något framom pannans m idt, äro
snedt inåt-bakåt-riktade och öfvergå så i de falsk a axelfårorn a ; de af dessa få
ror samt de egentliga axelfårorna och nackfåran begränsade basalfl.ikarne äro
äggrunda, med den längre axeln parallel med hufvudets axel, och lemna mel
lan sig ett ofl.ikadt pannstycke af ungefär halfva pannans bredd. Det meller
sta pannfårparet är äf ven riktadt inåt-bakåt, och öfvflrgår likalPdes i de falska
axelfårorna ; de bakom liggande mellersta pannflikarne äro hälften så långa som
de basala och något smalare. Det främsta parets fåror börja i de egentliga
axelfårorna strax vid den punkt, der de mellersta utmyn na i dessa, men äro
mindre starkt bakåtböjda och omsluta sålunda på hvarje sida en t riangulär
främre pannflik. De falska axelfårorna äro vid dessas bas svagt betecknade.
Pannans bredd öfver de främ sta sidoflikarne är lika med 2/3 af bredden öfver
de basala. Framför de främst a flikarne utgå från sidorna af pannans ändflik
ögoubanden (les filets oculair es BARR.), hvilka äro smala och jemnt bågböjda.
De mellan dem och de egentliga axelfårorna liggande kinddelar (les triaugles
internes BARR.) äro bakåt rundade och obetydligt vidgade. Framom ögonban
den synas smala och föga skönjbara ytterband. Nackringen är på midten föga
upphöjd och utsänder från sin bakre, mot thorax konvexa rand, en grof tagg
bakåt. Genom fåror äro nackringens laterala delar skiljda från medelstycket
och framstå som ett fjerde par ofullständigt begränsade flikar bakom de basala
pannflikarne. Dessa fåror utgå från de delar af nackfåran, som ligga bakom
basalflikarne, äro riktade inåt-bakåt och torde ej hafva nått ända til l nack-
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ringens thorakalrand. Så skulle dessa laterala nackringsflikar upptaga hela
nackringens vidd bakom pannans basalflikar samt inåt ej vara fullständig t af
g ränsade från nackringens m ellansty cke. Hela hufvudet är täckt af en likfor
mig, jemförel sevis grof granulering.
Det p ygidium, som ja g trott mig böra hänföra till denna art, har den ofli
kade delen 3 gånger så bred som lång eller bredare. Axeln är tvåledad och
når till pygidiets rand. Från dess främre led utgå två starka bågböjda pygi
dia l pleuror som utlöpa i starka bakåtriktade, svagt böjda taggar . Mellan dem
finnas 6 mindre bitaggar, som nå ungefär 1/3 af hufvudtaggarnes längd . De
yttersta af de förra utgå j ust från de senares bas. Utanför hufvudtaggarne
utgå på h varje sida 3 m indre taggar.
Såväl hufvud so m pygidiu m af denna art röjer så stor likhet med dessa
delar hos Acirlaspis primordialis BARR (Syst. sil . du centre de la Boh. p. 70 7,
Pl. 3 7, f. 14-17), att jag hyst åtskilliga betänkligheter vid att uppställa den
som en der ifrån skiljd art. Anordningen af hufvudets fåror och pygidiets olika
delar äro i det hela hos båda arterna densam ma, men den franska arten visar
följande olikheter : nackringen saknar laterala flikar och har på det fullständi
gaste af de af BARRANDE afbildade exemplaren icke en stark tHgg på thorakal
randens midt, utan tvenne sådana vid sidorna och mellan dem 6 mindre; vi
dare slutar pygidiet s axel på större afstånd från randen, och endast fyra min
dre taggar utgå m ellan de båda hufvudta ggar ne . Anmärkas bör dock, att en
ligt BARRANDE hufvudets taggar ofta fattas hel t och hållet samt att antalet af
pyg id iets taggar hos andra arter visar sig vexlande.
Förekommer i svart trinucleussk�fjer vid Skatt u ngby n, der det beskrifna
hufvudet funnits, och vid Gulleråse n , der ett par pygidier anträffats .

Acidaspis evoluta

Tab.
1882

Odontopleura

sp.

REMELE:

I,

Zeitschr.

fig.

n. sp.

2-L

d . � Deutsch.

Geolog.

Gesellsch.

Bd .

XXXIV,

p. 6 53.
A

specie

prrecedenti

differ t

sulco o ccipitali clistincto, fronte ad lobos basales duplo la

tiore quam ad lobos anteriores, lobis lateralibus annuli o cc ipital is undique circums criptis .

Endast medelsköldar af hufvud hafva funnits. Dess fåror äro i det hela
ordnade efter samma plan som hos föregående art, men nackfåran är djup och
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tydlig, och proportionerna mellan pannans olika delar äro i någon mån andra.
De egentliga axelfårorna konvergera s tarkt framåt, i följd hvaraf pannan får
en form, som närmar sig den triangulära. Dess bredd mätt öf ver de basala
flikarne är dubbelt så stor som bredden öfver de främste. Nackringen är på
m idten vidgad i följd af den bågP- , dess bakre rand gör mot thorax. Någon
tagg å densamma har jag icke s ett. Ä fven denna art har på n ackringen la
terala flikar, men, som det vill synas , af annan form än hos föreglwn de art .
De äro fullständigt begränsade a f fåror , framtill af nackfåran och baktill af
bågböjda fåror, bakom h vilka nackringens. s idodela r sträcka sig .
H uruvida arten är väl skiljd från föregående, kan för st med full säkerhet
afgöras , då flere exemplar af begge former na erhållits, men det s ynes på grund
af det anförda sannolikt.
Enligt muntligt meddelande af prof. REMELE är arten i dentisk med den ,
han i Zeitschrift d . deutsch. geolog. Gesells chaft 1882 sidan 653 anfört såsom
Odontopleura sp.

Funnen i leptcenakalk vid Gulleråsen af herr voN ScmiALENSEE. Beskrif
ningen är gjord efter exemplar, tillhöriga Sveriges Geolog . Undersöknings
museum.

Acidaspis breviloba ANG.
Trapelocera? bt'eviloba ANG., Pal. s cand . , p. 38, T. XXII, f. 16.

1854

Förekommer enligt

ANGELIN

i

leptcenakalk.

LICHID...:E.
Lichas elegans

Tab.
Caput
scripta,
a

modice

I,

fig .

n. sp.
25.

convexum; pars media frontis non usque ad sulcum o ccipitalem circum

antice dilatata, rotundata, tota con vexa, sed lobos laterales altitudine non superan s ,

margine anteriori ad basin primorum loborum lateralium latitudine decre seens; lobi latera 

les

utr inque

cum parte

terni, anteriores ovati, duplo fere long iores quam latiores ,

m

ed i i rhomboidale s

media frontis fere confluentes , basales triangulares , miniroi; sulci a xales distincti;

tota testa granulis majuscu l is et minoribus orna.ta .
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Hufvudet är jemnt kullrigt. Den af axelfåror utåt fullstä ndigt begränsade
pannan visar tre par sidofåror och tre par sidoflikar . De främsta pannfårorna
böja sig bakåt med jemn framåt och i nåt vänd båge, de mellerna bilda , s om
vanligt hos detta slägte, med pannans medelli nje e n vinkel af omkring 45°;
de förena sig i nåt med de främre fåro:·nas ä ndpunkter, men fortsätta sedan
bakåt icke som tyd liga fåror, uta n som svagt antydda insänkningar. Basal
fårorna äro paraHela med de mellersta. Pannans mediandel vidgar sig jemnt
framåt, är der afrundad och ej mycket utbredd åt sidorna framför s idofli karne.
Den afsmalnar, genom främ re pannfårornas böjni ng, till den punkt, der dessa
förena sig med rle mellersta, och har der en bredd motsvarande 2/5 af bredden
vid framran den. Bakom denna punkt sammanhänger den, som nämndt , nästan
med de mellersta s idoflikarne. Ingenstädes höjer sig mediandelen öfver sido
flikarnes i nre rand. Främre sidoloberna äro äggrunda, framåt något vidgade
och i det närmaste dubbelt så långa som breda. Mellersta flikarne äro regel
bundet rhombiska, dock utan bestämd inre grä nsfåra. Basalflikarne hafva for
men af rätvinkliga t rianglar, stäida med basen på nackfåran, då de räta vink
lame bildas af de basala sidofårorna och axelfårorm1 . Fasta kinderna begrän
sas i nåt af axelfårorna, hvilkas böjning till formen motsvarar de främsta pann
fårornas ; deras yttre gräns har jag ej fullständigt kunnat se; thorakalranden
böjer sig mot hörnen något framåt. Hela hufvudets yta är beströdd med små
tuber kler af olika s torlek, störst på pannans och de främre sidofli karnes midt·
- Mått å mitt s törsta exemplar : pannans hela längd 7 m. m., m ediandelens
största bredd i"> m . m., dess m insta bredd 2 m. rn.
Arten står nära Lichas scabra BEYR., Ueb. ein. böhm. Trilob. p.
28, f. l G; (jemf. BARRANDE: Syst. silu r. du centre de la Boheme p. [>96, PI.
28, f. 22-30) , men skiljer sig från denna derigenom, att pannans mediandel
ej höjer sig öfver sidoflikarne, att den sammanhänger med de mellersta af
dessa och ej v isar någon få ra, som tvärsöfver förenar de mellers ta pannfårorna
med hvarandra. Möjligen ku nna mellanformer mellan dem fi nnas .
Funnen vid Boda och Gulleråsen i leptcenakalk.
Lichas palmatus BARR.

Tab.
1846
1852

I,

Lichas paZmata BARR., Not. prel. p.

fig.

26, 2 7.

54.

BARR., Syst. silur., d. l. Boheme p.

Cetera synonyma vide ap. BARR., pag. cit.

599, P I. 28

f. 1-13.
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Till denna synnerligen utmärkta art har jag med säkerhet kunnat hänföra
ett par medelsköldar af hufvud, funna i leptamakalken. Hela pannan är
starkt kullrig och begränsas utåt af fullständiga axelfåror. Mediandelen, som
är helt sk iljd från sidoflikarne, är utefter större delen af sin längd jemnbred
och vidgar sig blott högst obetydligt vid fra mra nden. Den höjer sig mot
midten så, att den der oc h sedan framåt skjuter öfver sidoflikarne i höjd; dess
kontur längs midten v i sa r en jemnt, ganska starkt böjd båglinje. P.1 n nfå ror
och sidoflika r förete en a nordning, som i det hela li knar den hos för egående
art, med de olikheter i form, som följa af pannans större konvexi te t, median
linjens f i nga utvidgning framåt samt deraf att de mellersta si dafåror na efter
sin förening med de främsta draga si g bakåt ända till nackfåran. Främsta
paret sidaflikar äro nästan päronform iga. De mellersta sidoflikar ne och basal
flikarne hafva mindre rätliniga gränser och mera afrundade hö rn än hos Lichas
elegans.
De senare äro ock jemtörelsevis mindre. I allt är öfverensstäm mel
sen med den af BARRANDE gifna beskritningen och de af honom meddelade fi
gurerna fullständig.
Fnn nen vid Boda i leptcenakalk.
Lichas laxatus McCov.

T ab.
1 846

I, fig. 28.

Lichas laxata 1\'IcCoY, S ilur. Foss. of Irel. p.
pumila 1\'IcCoY, ibid. , p. 52, T . IV, f.

1 846

51,
8.

1846

Calymene forcipata 1\'IcCoY, ibid. p . 48, T. IV. f.

1848

Lichas

laxatus

SALT.,

1\'Iem.

VIII, f. 4-6 .
1854
1 854

Geol.

T. IV, f.

14

9.

pygid.

Surv. of Gr. Brit , Vol. 11, p art. l, p. 340, T .

Lichas 6-spinus ANG. , P al . scand . , p. 74, T . XXXVIII, f. 7, 8.
aculeatus ANG., P al s cand ., p . 75, T. XXXV III, f. 11.
.

1 866

s egmentatus LINRs . , Sil. b i ldn. i mell. Ve st erg. p. 1 8, PI. 1 1 , f. 4 .

1 866

laxatus SALT. , 1\'Iem . Geol . Sur v . of Gr . Brit. Vol . III, T. XIX, f.

1869

1-3.

LINRs . , Vesterg. cambr. o. sil. afl.agr. p. 66.

Identiteten mellan de tre förstnämnde af McCoY beskrifna formenta ar
terna påpekade redan BALTER 1848; de skandinaviska formernas öfverensstäm
melse med hvarandm och med de engelska uppvisades af LINNARssoN i sist ci
terade arbete. Mina exemplar från Dalarne öfverensstämma närmast med
SALTERS afbild ning i Mem. of t he Geol. surv. of Great Britai n Vol . 11, part
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VIII,

m en hafva pannan bredare i forhållande till längden, hvilket
I d etta hän
hufvudsakligen beror p å det odelade mellanstyckets s tö rre bredd.
seende likna Dala-exemplaren mera ANGELINB Lichas 6-spinus, men då i diag
nosen öfver denna mellanstyckets bredd up pgifv es någ o t smal a re t subangus 
tior") än de närl iggan de s id ol oberna, hafva de förra samma del i r egeln n ågo t
vidare. På g r u nd af det nämnda synes formen från Dalarne fortj ena utmär
I, pl.

f.

4,

"

kas såsom en .. var. dilatata.
Funnen i leptcenakalk vid F u ruda l ,

m.

fl. st.

Lichas requalis n. Rp.

Tab. l, fig. 29, 30.
Frons

modice

convexa ,

anteriorem

capitis

paullulum dilatata, ibique fere emargi nata ; lo bi laterales utrinque terni ;

ante riores paralle li ,

ead e m

antice

trun0ata ;

latitudine

ac

pars

pars

media fere requalis non nisi ad sulc u m

media, duplo longiores quam la tior e s ; sulci

l a terales frontis anteriores antice parum discernibiles; lobi me dii cum parte media co nfl.uen
tes, b a sales parvi instar tuberculorum annuli capitis prrebentes ; sulcus occip italis distinctus.

Pannan , den e nda del af arte n , som funnits, är nästan ol i ksidig t fyr k a n tig
med afrundade hörn , i det framranden icke är afr u nd ad , u ta n rät eller p å
midten sv ag t konka v . Det ofiikade mella n s tycket är i d e t närmaste j emn b r edt ,
dock så at t det framom 1le mellersta sidofårorna nå got v idg a s för att åt er af
smalna nä r mare framranden. Förs t alldeles invid d e nna böja sig de främs ta
De senare aftaga framåt i djup och äro på pa n na ns
sidofårorna n ågot utåt.
nedböjda framdel endast märkbara som yt ter st fina, k na p t insänkta linjer. De
främre sidoflikarne äro d ubbelt så långa som bre da , och dera s bredd m ot svara r
mellan styckets största vidd mellan dem. De me llers ta sidof årorna äro icke
rätliniga , u tan framställer hvar och en at dem tvenne korta bakåt konvexa
bågar. De mellersta sidofiikarne, so m ut åt v idgas, ä ro ej genom tyd l ig a fåror
skilda från pannans m ellan d el , om ock en svag insänkning der är skönj bar.
B as al fl i k arne iiro s m å n ågo t utdragna på br ed de n och likna tuberkler t il l
nackri ngen. Denne ä r mellan dem j em n b red , bakom dem be tydlig t afsmal
nande, och genom en rätli n ig fåra skiljd från pannans mella ns tycke . På ett
exemplar bär den på midten en p u nktlik upph öjni ng Sa mt liga fåror å pan
nan ä ro jemforelsevis smala. Skallösa pannor förete ett chagrinartadt utseende,
men q va r s i t tan de skalp a r t ie r hafva en tube rk u l er ad yta.
,

.
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Mått: hufvudets längd 5,5 m. m., pannan s s törsta bredd 6 m. m., det
odelade mellanstyckets största bredd mellan de främre si doflikarne nära 2 m. m.
Denna lilla art är ganska olik fler talet af dem , som tillhöra samma slägte,
men röjer stor frändskap till Lichas simplex BARR., frå n hvilken den skiljer
sig dels genom saknaden af tydliga fåror mella n pan nans medelstycke och de
mellersta sidoftikarne, dels derigenom att de främre sidofårorna löpa ända ut
till hufv t1 de t s fram rand. Härvid bör dock anmärkas, att en svag sänkning
märkes i fortsättnin gen af de främre fårorna bakåt, samt att samma fåror
framåt aftaga i djup från en punkt, som motsvarar den, vid hvilken de sluta
hos L. simplex, och derframför äro föga utmärkta.
Funnen af herr voN Sci-IlVIALENSitE i leptcenakalk vid Gulleråsen. De be
s krifna exemplaren tillhöra Sveriges Geolog. Undersöknings museum.
Lichas conformis ANa.
1854

Lichas conjormis ANG., Pal . s cand . , p. 74, T. XXXVIII, f. 5.

Funnen vid Osmundsberg och Boda i

leptcenakalk.

Lichas cicatricosus LovEN.
1845
1854

Lichas cicatricosus Lov:EN, Svenska tr i lob . p. 56, T. I, f. 8.
ANG., Pal. s cand. , p. 74, T. X XXV III, f. 6.

Funnen vid Furudal och enli gt

LovEN

v id

W estanå i leptcenakalk.

Lichas affinis ANG.

Tab.
1845

I,

fig.

31.

Lichas laciniatus Lov:EN, ex. p. S venska trilob . p. 50, T . l, f. 7 a .

1846

laciniata BEYR . , Ueber ein. Böhm. Trilob . p. 26, f. 17 .

1855

affinis ANG., Pal. scand . , p. 69, T. XXXV I, f. 2; T. XXXVIII, f. 4 .

En teckning af ett något fullstä n d igare hufvud af arten än det ANGELIN
afbildat lemnas här. Arten står utan tvifvel mycket nära L. laciniatus
\VAI-ILENB .
En del exemplar såväl från Borenshult i Ö stergötland som från
Dalarne visa mellan de främre pan ntårornas ändpunkter en sänkning tvär s
öfver pannans mellandel , motsvara nde den fåra, Lichas laciniatus der företer.
5
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Största skillnaden mellan de båda arterna torde ligga i pygidiernas olika bild
n ing, hmrpå redan LovEN l. c. hänvisat.
Funnen i leptcenakalk vid Östbjörka, Boda, Osnm ndsberg m. fl. st.
Lichas dalecarlicus ANG.
Lichas dalecarlicus, ANG., P al. scand., p. 7 4, T . XXXVIII, f. 9.

1854

NIESZK., Monogr. d. Trilob. p. 576, T. l, f. 18, 19.

1857

Den af ANGELIN meddelade figuren af arte ns panna är deruti oriktig, att
den v1sar sidoflikarnes nedre delar afrundade utåt; de äro i sj elfva verket ut
dragna till hörn, så som ock NIESZKOWSKI aftecknat dem.
Lichas brevilobatus

Tab.
P ars
solu m

po sterior

eosque

breves

c apitis p arum
e xhiben s,

I,

con vexa,

fig.

n.

sp.

32, 33.

anterior valde declivis; frons sulco s anterior es

par te dimidia po st�>riori indivisa; lob i in t er sulcos frontales

et axales duplo latiores quam corpus m edium ad t ermi no s sulcorum duorum fron talium men
sum; test a lrevis.

Ehuru endast några hu fv udfragment af arten föreligga, ega dock dessa
ett så karakteristiskt utseende, att de medgifva dess igenkännande fr ån andra be
skrifna Lichasarter. Hnfvudet är bako m ögonen obetydligt konvext, men fram
för dessa är dess y ttre del t värt och starkt nedböjdt. Pan nan begränsas full
ständigt af axelfåroma, som i följd af hu fvudets sän kning framåt nästan cirkel
formigt biija sig kri ng ögonen. Endast ett par pa n nfåror, de främste1, fi nnas,
och dessa äro så korta, att de blott dela pannans främre hälft. Ä ndftiken
mellan dem vidgas framåt mycket och s träcker sig åt sidorna framför pannans
sido lobe r. Dessa äro dubbelt så breda so m mellanstyckets s m a laste del . Ö go 
nen sitta ganska nära axelfår orna oeh på dubbelt så sto rt afstånd frfm nack
fåran. Or örl iga kinderna äro bakom dem triangulära ; framfö r ögonen gå an
sigtsl injerna till en böt·jan par·allelt med axelfårorna, men b öja sig närmare
hufvudets tramrand i nåt och nå främre randfåran något innanför pannfårornas
mynning i axelfårorna. Ska let är slätt, utan ornering.
Funnen vid Boda i leptcenctkalk.
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Lichas planifrons ANG.

Tab. I, fig.
1854

34.

Platymetopus planifrons ANG., P al. scand ., p.

73, T. XXXVIII, f. 3.

Om samhörigheten af det hufvnJ och det pygidi um, hvilka Angelin i
Pal. Scand. beskrifvit u nder namnet Platymetopus planifr-ons, kunna väl tvifvel
uppstå . Något h u fvud finnes ej afbildadt, men ett mycket ofullständigt pygi
dium sam t två hypostom. Att döma af den korta diagnosen tillhör det hufvud,
hvars utseende gif vit anledning ti ll ar tnamnet, den grupp af Lichasarter,
åt h vilken ANGELIN gif vit namnet Platymetopus; fullständiga pygidier, af
samma slag som det afbildade, röja åter så stor l ikhet i bygnad med pygidier af
Lichas scabra BEYR. och närstående arter, att man knapt kan undgå att hänföra
dem t ill en med dessa närs lägtad ar t. Om nu pygidium tillhör en annan art
än hufvudet, så kunde väl icke heller på den förra det gamla namnet, såsom häm
tadt f rån hufvudets bildning, öfverföras. Då emellertid verkliga fö rhållandet i
detta hänseende ännu icke är alldeles klart, har jag ansett mig tills vidare
böra behålla ANGELINs artnamn.
P ygidiets axel är kort och upptager endast 1 / 3 af dess längd; den uppta
ger också 1 f 3 af bredden vid främre randen. Den bär på sin främre del tre
tydliga r ingar utom den första halfringen ; bakre delen är oringad och tydligt
afsatt mot brämet. Detta senare utgöres på hvarje sida af tre med spetsarne
f.ikilda pleuror, alla längsefter fårade. Den första pleuran är bredt triangulär
med främre randen rätt utåt riktad och den bakre bildande omkring 45° vin
kel med denna. Dess fåra är jemnt böjd och sträcker sig nära u t till spetsen.
Den andra pleuran är lancettlik, starkt tillspetsad, l 1/2 gång så lång som den
för sta och skjuter utåt-bakåt. Dess längdfåra är mindre böjd och löper utefter 3/,
af dess längd. Den tredje pleuran bildar en oregelbundet triangulär figur, hvars
konvexa bas vetter åt p ygidiets medellinje. Den har samma längd som den
andra pleuran och genomdrages till 3f4 af sin längd af en böjd fåra. Det sista
parets pleuror skiljas ytterst af en r undad ins kärning och lemna för öfrigt
mellan sig en från axelns spets utgående ändflik, som är smalast på midten.
Des s bredd der är lika med hä l ften af den andra pleur ans . Hela pygidiet
är beströdt med ej serdeles täta, upphöjda punkter.
Mått af ett medelstort pygidimil : längd 40 m. m., bredd 40 m. m., axelns
längd 13 m. m.
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Funne n vid Furudal och Kulsberget i leptcenakalk. Hypostom lika de
Pal . scand . afbildade träffas i leptamakalken temligen allmänt.

1

Lichas li neatus ANG.
1 854

Platymetopus lineatus ANG . , P al. scand. , p. 7 5 , T. XXXV III, f. 1 2 (? 1 3) .

Figuren af hufvudet i Pal. Scand. är riktigt tecknad med nackringen och
pannans bakre t redjedel tuberkulerad och främre delen af pannan slät.
Ft1nnen i leptcenakalk på 1Inskarsheden .
HA RPEDIDJE.
Harpes W e gelini ANG.
1 8 54

Harpes

Wegelini ANG . , P al. scand. , p. 85 , T . XL I, f. 3 .

Förekommer enligt

ANGELIN

i

leptcenaka lk ,

funnen a f

WEGELIN.

Harpes costatus ANG.
1 854

de

Harpes costatus ANG . , PaJ. scand. , p . 85, T. XLI, f. 4 .

Förekom m e r e nligt A�GELIN vid Osmundsberget i leptcenakalk. Ingen af
båda Harpesarter, A�GELIN beskrif vit från Da larne, har ja g l yckats finna.
REM OPLEURIDEJE .
Remopleurides radians BARR.

32.

1 8 46

Caphyra radians BARR . , Not. pre! . p.

1 84 7

.Amphitryon Murchiso n i CoRDA, Pro drom p. 1 1 3 , T. V I , f. 5 8 .

1 852

Remopleurides radians BA R H . , Syst. Silur . de la Boheme, p. 539, P I . 43 f. 3 3 - 39.

1 852

4 - lineata ANG ., P al . scand. , p . 1 3 , T. I X, f . 8.

1 86 9

radians L 1 N Rs . , Westerg. c ambr. o . silur. afl.agr. p . 6 7 , f. 2 1 , 2 2 .

Huf vudformen har ej fu nnits

i

S i ljanstr;akte n , men deremot

var. angustata n .

''ar.

Tab. I, fig. 35- 3 8 .
.

A forma typica differt geni s mob ilibus e t p le uri s thor acis ang ustioribn s, cornibus c apitiR

graci l i o rib us, longiorib us.
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Frå n hufvudformen, sådan den trams tälts af BARRANDE och LINNARssoN,
s ki ljer sig den i Dalarne funna R. radians endast genom sidapartiernas m indre
bredd . Pannan, thoraxlederna, pygidiet och hypostomet öfverensstämma med
BA RRANDEs figurer . Pannans tunglika förlängning framåt är något kortare än
på W estgötaexernplar, m�jl igen en följd af de rörliga kindernas smalhet. Främ
sta pannffirorna äro endast hälften så långa som de båda a n d ra paren och
nackr i ngen bär på midten strax bakom nackfåran en punktli k upphöjn i ng. I
dessa hänseenden äro exem plaren från Dalarne ol ika LINNARssoNs figurer, men
likna fullkomligt exemplar af hufvudfor rnen, som jag sjelf tagit i vVestergöt
land. De rörliga kinderna äro vid ögonens sidor föga mer ä n hälften så b reda
som hos hufv udformen, och de från hufvudets hör n utgående taggame äro
s malare och längre än hos denna . Thorax h ar jag ej funni t sa m m anhängande,
m e n enstaka leder äro ej säll synta. De hafva bakre rande n fi n t dentellerad ,
såsom Linnarsson anmärkt å W estgötafor men. Thorakalpleurorna äro betydligt
smalare än hos hufvudarten. Strieringen såväl å dessa som å de r ii rliga kin
derua synes också vara tätare. Ett och annat exemplar närmar sig något m er
än flertalet ti ll hufvudformen, men når aldrig dennas bredd .
Förekommer allm änt i den svarta trinucle usski.ffern ; har äfven träffats i
bryozome rgel vid Fjecka.
I Östergötland förekommer samrna for m i sYart
trinucleusskiffe r vid Hamra.
I cystidekalk har jag flerstädes funnit en liknande Re mopleuridcs , men
det befintliga materialet tillåter ej att afgöra, huru vida den är identisk med
den beskrifna eller är en närslägtad art. I senare fallPt har man närmast att
jemföra den med D. 6-lineatus ANa. , om för öfrig·t denna verkli gen är en sjelf8tänd ig art.
'

Remopleurides emarginatus

Tab. I, fig.
Frons

eadem

form<t

ac

frons speciei

n. sp.

39.

prrecedentis, utrinq u e lineis terni s vix impressis

signa ta , antic e i n lingulam deflexam, emargi n at am prorluct a ; ceterre p artes corporis ignotre.

Endast medelsköldar af hufvud hafva erhållits. De röja i hela sin bild
ning· stor l ikhet med föregående art, men också ett par olikheter, hvilka, d å de
träffas å ett par ti, som eljes hos detta slägte visar ri n ga formvexl ing, sannolikt
Yar i t å tfiiljda af andra olikheter i de ä n nu okända delarne. Pannan har å
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ö mse sidor t re linjer af samma form och läge som hos R. 1·adians, men icke
fördjupade, utan blott utmärkta genom afbrott i den tvärs triering, som öfver
drager hela pannan. De fram stå derföre ofta endast i viss a dagrar, stundom
icke alls. Tvärstrieringen är tydligt gröfre än hos R. radians. Vidare är
pannans forlängda tunglika flik i framra nden urnupen, och äfven då denna i
spetsen är skadad, s påras dess form i de strimlinjer, som nära framranden löpa
paraHel t med denna. Fliken är i sin helhet nedböjd framför ögonen, vid sidorna
i högre grad än på midten. På det kii nnetecken , som hämtas från panntungans
form , torde större vigt böra läggas än på dem, som bero af pannlinjernas bild
ning , så vida som dessas mer eller mindre tydliga insänkning kan tänkas bero,
åtminstone till någon del, på bevaringssättet.
A rten har i mina äldsta uppsa tser öfver Biljanstrakten anfö rts under nam
net R. 6-lineatus ANG.
Funnen i leptmnakalk vid Boda.
Remopleurides dorsospinJfer PowrL.
1843

Rem opleu rides do rsospinifer PORTL., Geol. rep. on Londonderry, p .
SALT.,

1853

Mem .

Geol.

Surv.

unit.

256, T. l , f. 3.

kingd.

Dec.

VII,

Pl.

V III, f. 3, 4.
LI NRS ., Westerg. cambr . o. silur. afl agr . , p. 68, f.
.

1869

23-25.

Exemplaren af denna art från Dalarne äro temligen ofullständiga, men
genom jemförelse med exemplar från samma nivå i Ö stergötland med tydlig
dorsaltagg har jag öfvertygat mig om bestämningens riktighet.
Förekom mer i röd trinucleusski.fler vid Wikarbyn.
Så väl i den öfre röda som i den öfre grå ortocerkalken finnes Rem opleuri
desarter , af h vilka jag dock ej eger exemplar, som med säkerhet låtit bestämma
sig eller kunnat läggas till grund för beskrifningar.
OLENIDJE.
Triartbrus pygmreus n .

Tab .

I,

fig.

sp.

40.

Caput : frons antice panlJum dil atata, apice truncato-rotundata, hand longior quam bre
vior;

lobi laterales utrinque bini, tertiam p artern frontis mediam integram linquentes, lobus

terminalis

dimidiam

p artern

frontis ad axim mensffi occupans; a nnulus occipitalis tuberculo
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punctiformi notatus.
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Pygidium semicirculare ; axis comcus, distinctus, ex annulis 8 formatus,

limbus utrinque costis quinis sulcatis prreditus .

Af denna lilla a rt ha-fva pygidier och medel:;;k öldar af hufvud påt6iffats.
Pan nans längd ·är föga större än dess största bredd öfver ändfliken. På hvar
dera sidan visar hon två fåror, som sträcka sig inåt och något bakåt, så att
det oflikade mellanstycket . upptager 1 / 3 af pannans hela bredd. Sidoflikarne
iiro jemnstora ; ändfliken upptager vid medellinjen hälften af pannans längd.
Axelfåror och nackfåra äro tydliga. Nackringen är jemnbred eller åtminstone
föga afsmalnande åt sidorna, samt bär på midten en punktformig u pphöjning.
Ansigtslinjerna löpa från nackranden i utåtvända bågar och n å åter ungefär
vid midten af pannans ändflik nära intill axelfårorna, hvarefter de löpa paral
lelt med pannans rand rundt omkring denna. Fa sta kindernas största bredd,
som är belägen rriidt för pan nans basalflikar, är lika med pannans halfva bredd
derstä de:;.
Pygidiet är halfcirkelformigt. Dess axel är konisk, når nära ut till py
gidiets spets och bär 8 ringar, af hvilka de yttersta äro mycket smala . Brä
met har minst 5 leder, hvar och en utåt genomdragen af en snedt löpande fåra.
Mått : hufvudets längd 2 ,5 m . m., medelsköldens största bredd, 3 ,2 m. m. ;
ett pygidium håller 2 m. m. i bredd och föga mer än 1 m . m . i längd.
Funnen i svart trinucleusski.ffe1· vid Enå n. I fast klyft har arten icke fun
nits, men bergarten och de fossil, som träffats tillsamman med den, angifva
med bestämdhet dess ni vå.
CALYMENIDJE .
Calymene trinucleina

Tab. I, fig.
1 88 2

LINas.

llfSCR.

4 1 --4 3 .

Galymene trinucleina TuLLB . , Skånes graptoliter, I, p . 1 8 .

" C . capite lat o , testa frontis tuberculis densissimis ornat.a, punctis i mpressis nullis ;
thorace

segmentis

12,

pygidii rachide segmentis 7 o rna ta ; costis utrinque

5, sulco biparti

tis" Tull b. l. c.

Mina ex emplar äro samtligen plattryckta och gifva i följd deraf en icke
alldeles korrekt bild af arten. Hufvudet liknar mycket hufvudet hos en del
former af Calymene Blumenbachii BaoNGN. Dess längd innehålles :! 1 / 2 - 3
gånger i bredden. Pannans bredd framför nackfåran är ungefär lika med dess
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längd. Hon afsmalnar lindrigt framåt och upphör så långt framför hufvudets
framrand, att mellan pannans främre gräns och den uppskjutande framranden
rymmes en tydlig hålkäl. Axelfårorna äro djupa,_ breda, i yttre randen nästan
rätliniga och förena sig framför pannan med den törenämnde hålkälen. I dem
synes, mycket nära panuans främre gräns, på hvarje sida en punktlik fördjup
ning, synnerligen markerad på skallösa exemplar, men äfven fullt tydlig på
skalbärande. Pannan har tre par sidoflikar. BasalflikartiA äro stora, äggrunda,
af nära pannans halfva längd och sammanhänga medels ett smalt band framför
nackfåran med mellanstycket. De framför dem liggande basalfårorna delas inåt
i två korta grenar, som på hvarje sida begränsa en liten triang·ulär biflik. De
mellersta pannloberna hafva rundad form och äro betydligt mindre än basallo
berna. De fåror, som framtill begränsa dem, äro parallela med basalfårorna
och djupa som de. Det främsta paret fåror åter utgöras af svagare,
nästan rätliniga intryck, hvarigenom det främsta paret sidaflikar tillsammans
med ändfliken f3e nt att bilda en enda flik. Den egentliga ändfliken är temligen
kort och dess afrundning börjar strax framför de främsta pannfårorna. Pan
nans oflikade mellandel är jemnbred och upptager icke fullt hälften af hennes
bredd. Ögonen sitta midt f6r andra pannfliken, närmare thorakalranden iin
framranden och på ett afstånd från - axelfårorna, som på plattade exemplar
motsvarar nära pannans halfva bredd, men sannolikt i naturligt tillstånd varit
kortare. F·ramför ögonen gå ansigtslinjerna först rätlinigt och paraHelt med
hvarandra, men böja sig framför hufvudets framrand så att de något konver
gera innan de skära denna. Bakom ögonen löpa de först utåt oeh sedan snedt
bakåt mot hufvudets hörn. Fasta kinderna torde hafva varit minst af pannans
bredd, på. pressade exemplar äro de betydligt vidare. Rörliga kinder äro för
sedda med en bred randbård. Nackfåran är djup och böjer sig bakom pannans
basalftikar med mot thorax vända bågar, hvarigenom nar.kringen utåt blir sma
lare ä.n på midten. Pannan, inre delen af fasta kinderna och randbården äro
tätt tuberkulerade, på öfriga delar af hufvudet vexlar orneringen. Fördjupade
punkter saknas alldelf's. -- Hypostomet har längre utdragna och spetsigare
flikar ä n flertalet Calymenearter; äfven inskämingen mellan dem är mera till
spetsad.
Af thorax har jag endast funnit ensamma segment. Axeln upptager på
plattryckta exemplar knapt 1/,. af hela bredden. Hva1je segments bakre halfring
företer en tät granulering; denna är glesare på pleurorna och företrädesvis
märkbar på dessas yttre och bakre del.
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Pygidiet öfverensstämmer med den anf ö rda diagnosen. Axeln är baktill
tydlig t afsatt mot br äm et. Det senares ribbor äro fårade utefter hela längden,
tydliga st i spetsarue och inne vid axeln, svagare på midten. Hela pygidiet är
tätt granuleradt.
Ehuru alla de exemplar af a rt en, hvilka jag funnit, visa ett rätt konstant
utseende, kan å andra sidan ej nekas, att den företer så stor likhet med Galy
mene Blwnenbacki BtwNGN. , att det, om man bortser från thorakalledernas
antal, är svårt att uppgifva några kännetecken, genom hvilka den säkert kan
skiljas från denna. Såsom en form af denna art hade jag också uppfattat C.
trinucleina ända till dess jag såg den af TuLLBERG i Skånes graptoliter inforda
diagnosen. Thorax har jag f ej funnit fullständigt och har således ej varit i
tillfälle att räkna dess leder. Det kännetecken, som hämtas från den täta gra
nuleringen, synes vara konstan t, men är endast relativt. 'De olikheter, genom
hvilka C. t1·inucleina i öfrigt synts mig skilja sig från (;. Bl�tmenbacM, behöfva
närmare g r an sknin g och omnämnas här i denna afsigt. Hufvudets medelsköld
synes hafva bredare fasta kinder samt större afstånd mellan ögonen och axel
fårorna; pygidiets brämribbor hafva läng r e sömfåror, och fårorna mellan rib
borna äro utåt icke bredare än sö mf årorna; härtill bör läggas hypostomets re
dan nämnda form.
Funnen ganska allm än t i svart trinucleusskiffer vid "W ik arbyn, och andra
lokaler för detta skift. Huruvida en i mstritesskijfer vid Kallholn for ekom
roande Calymene ä fv en hör hit, kan jag af brist på tydliga exemplar ej afgöra ,
men den liknar arten mycket.
Calymene Blumenbachi BRoNGN.

En del p y g i d ie r af en Calymene, funna af herr G. C. v. Scm'!ALENSEE i
retiolitesskijferns öfre del vid Kallholn synas mig med sä ker het kunna hänföras
till denna art.

Calymene Leptrenarum

Tab. I, fig.
Caput
utrinque

n. sp.

44.

conve xum; frons antrors um angustat.a , longitudine latitudinem maximam requan s ,

t rilo ba, s patium prrefrontale .distinctum, convexum linquen s , genas altit udine s upe 

r an s ; pars frontis post s ulcos medios sita eadem longitudine ac pars posterior; s ulci anterio6
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frontis

a rcuatre ;
n o tatre,

sulcis

genre
ad

mediis

immobiles

approximati;

s uturre faciales pos t oculos ad angulos ca pi tis req ue

linea impre ssa a sulci s fron tis mediis oblique

(ad

oculos ?) ducta

margine m thoracalem capi ti s angustiores qua m par s posteri o r fron tis; testa tota

de nse et minute tub e rc ulata; partes c01·poris ceterre fere i gnotre .

Det material, som förelig-ger till beskrifning, består af några medelsköldar
af hufvud samt ett par fragment af thoraxleder. Arten visar dock i hufvu
dets bildning ett par egenheter, 60m medgifva dess skiljande från närstående.
Pannan, som märkbart höjer sig öfver kinderna, har längden ungefär lika med
bredden vid nackring-en. Denna bredd förhåller sig till vidden öfver ändflikens
midt som 8: t>. l ömse sidor visar pannan tre tvärfåror och lika många si
doflikar. Basalflikarne äro rundadt triangulära, sträcka sig utefrer 1/3 af pan
nans längd och sammanhänga närmast nackfåran medels smala band med mel
lanstycket, som här upptager knapt hälften af pantlans bredd. Basalfårornes
inre hälft är mera bakåtriktad än den yttre och bildar med denna en trubbig
vinkel. Från dennas spets gå äfven mycket korta framåtriktade grenar af ba
salfårorna. De mellersta flikarne äro rundade, af mindre längd än bredd; och
de framför dem belägna tvärfåror äro parallela med basalfårornas yttre hälfter.
Strax framom dem g?t de främsta pannfårorna, hvilka äro rätliniga, mindre
bakåtriktfide och endast framstå som grunda insänkniugar. De främsta sidofli
karne få så formen af långsträckta trianglar, hvilkas spetsigaste vinkel är ut
åtvänd och något afstympad. Pannans ändafrundning bö1jar något framom det
främsta paret 6idofåror. De6s oflikade mellanstycke är bredare mellan de mel
lersta palmfårorna än mellan basalfårorna. En linje dragen mellan det mel
lersta parets inre iindpunkter deLu pannan i två lika långa hälfte1·. Axelfå
roma äro böjda, f,·amåt konvergerande och djupa, samt öfvergå i en tydligt
utmärkt gränståra framför pannan. En punktformig fördjupning märkes i hvar
dera axelfåran, närmare cle främsta pannfårorna än till en linje, som dragen
vinkelrätt mot axeln tangerar pannans ändflik. Afståndet mellan denna och
den framför liggande randfåran är lika med 1/3 af pannans största bredd och
upptages af ett konvext, nästan valsformigt prrefrontalfält. Nackringen och
nackfåran förhålla sig som hos föregående art. De orörliga kinclerna slutta
betydligt åt sidorna. Från den punkt i axelfårorna, der mellersta paret pann
fåror utmynna, och liksom i fortsättning af dessa, drager sig på hvarje sida snedt
bakåt öfver kinden en fåra, som sannolikt slutat vid ögat. Huruvida denna
bildat bakre gränsen för en der framgående list eller icke, har jag ej kunnat
afgöra. Ögon och rörliga kinder äro ej af mig sedda. Ansigtslinjernas forlopp
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framom ögonen är icke

fullt
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der hafva div e r ge r at något;
bakåt löpa de med jemn böjning mot hufvu d e t s hörn.
Kindens bredd vid huf
3
vudet thorakalrand är 2(3- /4 af pan n ans bredd vid nackfåran. Hela den
sed d a delen af hufvndet täckes af täta, något olikstora, men i det hela små
tuberkler.
Mått å ett exemplar: hufvudets längd 5,s m. m., p a nnans längd 4 m. m.,
dess bredd framför nacHåran 4 m. m., fasta kindernas b re d d vid thornkalran
den 3 m. n1.
Funnen vid Boda i leptcenakall.-ens öfre lag-.
tydligt;

de

sy nas

Calymene foveolata

Tab.

I,

fig.

n.

sp.

45.

Margo anterior c apitis prod uctus , elevatus ; frons antice angustata, utrinque b in is s ulcis
dis tinctis lohata, s ulci anteriores vix disc ernendi; s patium prrefron tale 1/4 longituclinis c apitis
oc cupans,
rentibus

ante

fron tem d uabus fossis s ignata, utrinqup, singulis lineis a s ulcis axalibus c ur

d efinita;

oculi elevati, genre fixre utrinque i mpres sion e l in eari in ter oc ul um et s ul 

c um axalem divi s a.

delar af hufvudets m edelsköld

äro kända. Nacb·ingen är bredast
på midten. Pa n nan afsmalnar framåt och har på hvarj e sid a t vå tyd liga sida
flikar.
Det o flikade me l lanstycke t upptager vid basen något mer än 1 f 3 af
pannans bredd. Basalfårorna äro inåt d e l ade i en l ängre gren som går inåt
bakåt och en mycket kort nästan framåtriktad. Det andra paret palmfåror
löpa inåt-bakåt och lemna me l l an s i n a änd punkter ett oflikadt panns tycke af
samma bredd som stycket m el l an basalfårorna. De främre flikarne äro kortare
än de bakre, oeh alla fyra iiro genom grunda insänkningar något afgränsade
från mellanstycket. Spår till ett feämre fårpar kan äfven s könja s såsom ytterst
svaga lineära intryck, nästan jemnliipande m e d det andra paret fåror.
Ändfli
ken framför det t redj e fårparet upp tager mer än 1/3 af pannans längd. Något
framför de s sa fårors utmynning i axelfårorna synas tvenn e f ö r dj u pa d e punk ter .
Det mell an pannan och den mycket uppböjda framranden l igga nde pnefrontal
fältet upptag e r unge fär 1/4 af hufvudets längd och företer en något konvex yta.
Strax framför pannan märkas tvänne s ymm etriskt l igg a nde gropar samt mellan dem
och de nyssnämnde fördjupade p u nktern a i axelfårorna låga knölar. Från samma
punkter gå två lineära insänkning-ar framåt till framranden och begri1nsa prffifron
talfiiltet på sidorna.
Fasta k i nd er n a höja sig mot ögon en , som ligga midt för
Endast
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el lersta pannfl.ikarne. En insänkning· löper snedt framåt öfver de fasta
kinderna från ögonen till axP-lfårorna. Ö friga delar äro okända liksom skalets
ornering.
Funnen i leptmnakalk vid F u r u dal af here G. C. voN ScHALENSEE.
Det
beskrifna exemplaret tillhör S ve rige s Geolog. Uodersöknings museum.
de

m

Homolonotus punctillosus

Tab. I, fig.
1 82 1

n. sp.

46, 4 7; Ta b. II, fig. l, 2.

Entomostracites laticauda WAHL. caput, Pet rif. t ell. s uec . p.

28, T. UJ f. 7

( excl.

f.

8. quaJ ad B ronteum laticaud a m s pectat).
Caput vald e convexum; frons lon gi o r qua m la tior, ovali-rectangulari s , anti c e rotunda t a ,
m

s peciminibus

caren s ,

s ulcis

t erio rem frontis
medioc res,
eos

o c ulos
ad

praJditis

sat distincta s ed s ulcis non circ umscripta, s ulcis frontalibus

non nisi ad latera s ulcis b revib us ab annulo occipitali distin guenda, in s peci minibus

d ecorticatis

post

t esta

a

distinctis

fronte

paull um

t riangulares ;

an gulos

undique circ umdata, utrinque 1-loba; s patium int er partern an

et marginem capitis angustum, planum v el convexum, semper declive; oculi

capitis

remotis ,

s uturffi

rectis

ante

medium capitis : siti; gen ffi fixffi vald e declives,

faciales ant e oculo s rectaJ et in ter s e fere parallelaJ, post

lineis

d uctal;

testa

punctis d ensi s quasi ac u effectis ornata;

omnes c eteraJ partes animalis i gn ot aJ.

m e del skö ld, den enda del af djuret, som hittills funnits, är starkt
konvex, och de fasta kinderna synas nästan nedhänga från pannans sidor.
Dennas utseende är ganska olika på exemplar med och utan skal. På de
förra b i ldar den ett enda odelad t, r un dadt rekt a ngu lärt , ganska kullrigt parti.
Gränserna framtill och på sidorna äro tydligt urskiljbara, men ej utmärkta af
fåror. Nackfåran antydes endast af tvänne korta grunda, tvärgående insänk
ningar vid sidorna af pannans bas. Pannans l ä ngd, i hvilken nachingens in
beräknats, förhåller sig till bredden som 4: 3. Framåt är hon jemnt afrundad,
och äfven nackr i n ge ns bakre rand bildar en mot thorax vänd båge.
På s kallösa exemplar äro axelfårorna mycket tydliga, liksom deras fort
sättni ng framför pannan. Nackfåran $:an vanl i gen skönjas på pannans midt,
ett stycke framför de intryck, som på skalbärande exemplar märkas vid si
dorna, och hvilka oftast äfven äro tydliga på skallösa. Merendels äro dessa
fåror skenbart utan samband med h v arandra, men af ett par exemplar kan
man sluta, att de tillsammans utgöra en enda nackfåra, hvars mellersta stycke
blifvit framskjutet.
Som basalfåror böra då anses tvenne r ätliniga intryck, som
Hufvudets
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bakåt utmynna viJ ändpunkterna af nackfårans mellandel och framåt sträcka
sig snedt mot axelfårorna, men sluta innan de nått dessa. Andra pannfåror
saknas. N ackringen bär en mycket liten punktlik upphöjning, som någon gång
är omärklig, men stundom äfven skönjes på skalbärande exemplar. Medelsköl
dens bräm är på alla exemplar lika. Det korta prrefrontalfältet är nedböjdt,
så att det ligger nästan i fortsättningen af pannans convexitet framåt. Hufvu
dets rand framfor detsamma är uppskjuten i likhet med forhållandet hos arter
af slägtet C(tlymene. Ögonen äro medelstora, ligga på ett afstånd från pannan,
som motsvarar afståndet mellan nackfåran och nackringens bakre rand i huf
vudets axellinje, samt närmare hufvudets främre än dess bakre rand. Ögon
loberna börja sin höjning öfver kinderna redan vid axelfårorna. Framför ögo
nen löpa ansigtslinjerna rätlinigt och i det närmaste paraHelt med hvarandra
till hufvudets framrand ; i sjelfva randen konvergera de liksom för att mötas på
undre sidan. Bakom ögonen gå de ri:itlinigt utåt-bakåt till hufvudets hörn, så
att de fasta kinderna der få formen af rätvinkliga trianglar, i hvilka hypote
nusan bildas af ansigtslinjen och den kortare kateten af kindens thorakalrand,
som är kortare än pannans halfva bredd. Randfåran derinnanför är tydlig,
och den upphöjda bården vidgas mot hörnet. Hela skalet företer en ornering
af punkter liksom instuckna med en nålspets och så tät, att ytan nästan kan
sägas vara retikulerad.
Till storlek vexla exemplaren inom vida gränser; medelsköldar hafva
funnits från 4 m. m. längd till 45 m. m. längd. Jag har hänfört arten
till slägtet Hornalonotus, ehuru den i åtskilliga hänseenden skiljer sig från
öfriga kända arter af detta ännu icke alldeles noggrant begränsade slägte.
Att j WARLENBERG (l. c.) sammanforde hufvud af denna art. med pygidier
af Bronteus laticauda, berodde antagligen derpå, att den större form, till
hvilken det af "\VAHLENBERG afbildade hufvudet hör, städse forekommer i säll-.
skap med sistnämnde art.
Funnen vid Boda i olika nivåer af leptcenakalken och på flera andra loka
ler. Ingen serskild medelstorlek kan i det hela sägas vara den oftast före
kommande, men på hvarje serskild nivå synes storleken vexla inom trängre
gränser. De största exemplaren hafva funnits på Unskarsheden i sällskap med
fossil, som jag anser tillhöra leptrenakalkens yngre del. Arten torde hafva
lefvat genom större delen af den tidrymd, under hvilken leptrenakalken af
sattes.
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PROETID.LE.
Proetus modestus

Tab.
C aput
l ati t ud i n e,

parum
antice

convex�m,
rotundata,

II,

fig.

n. sp.

3.

frons e levata, undique d e finita, antrorsum paullum decreseens
longior quam latior , sulcis transv ersalibus destitut a; s patium

prrefrontale an gustum, plan um vel c onvexum; oculi ad s ulcos axales siti, fere
maximre
aculeo s

fronti s

reqvantes ;

genre

mobiles

paul lu m

declives,

3/4

lo ngituclinis

margine angus t e prret.extre, in

mo dicos decurre ntes : suturre faciales ante oculos parum dive rgent es; annulus occipi 

t alis puncto elevato o rn atus , s ulcos axllles capitis vix excedens. - Thorax latiu s quam lon
gi ns ,

e

c rescens,

s egmentis
terti am

10 c ompositum; axis latitudine a s egmento primo ad ultimum sens im d e
partem l atitudini s

tho racis

efficiens ;

pleurre apice in acumen retroflexu m

produc tre, sulc o pleurali distincto prredit re . - Pygidii margo exterior rotundatus; axi s 7 vel

8 annulos monstrans ,

1(3

latitudinis et

2/3

longitudinis pygidii occupans; eostre limbi utrin

que quate rn re, margirrem pygidii planum fere attingentes .

Hufvudet är måttligt konvext, halfmånformigt, omgifvet af en smal rand
bård. Pannan är hög, kullrig·, framåt något afsmalnande, slutande med en
utdragen rundning samt alldeles ofiikad. Längden förhåller sig till bredden
som G: 5. De omgifvande fårorna äro föga djupa, men pannans begränsning
mot hufvt1dets bräm är dock i följd af hennes kullrighet skarpt utmärkt. Af
ståndet mellan pannans främre rand och hufvudets randbård öfverstiger ej en
fjerdedel af pannans längd. Nacln·ingen är på midten försedd med en upphöjd
punkt, dess bakre rand mot thorax konvex. Ögonen, som hafva en längd mot
svarande 5/8-3/4 af pannans längd i medellinjen, sträcka sig från en punkt
nära pannans bas utefter axelfårorna, så att rum der blott finnes för en smal
ögonlob. Ansigtslinjerna löpa framför ögonen med svag böjning och föga di
vergerande till framranden. Rörliga kinderna äro svagt konvexa, omgifna af
en smal randbård med innanför liggande tydlig fåra, hvilken äfven fortsätter i
de spetsiga taggar, som utskjuta från hufvt1dets hörn och synas nå till det
femte thorakalsegmentet. Hela pannan prydes af en ytterst fin, endast under
lonpen miirkbar tvärstriering.
Thorax har större bredel än längd och består af l 0�-leder. Dess axel är
ganska kon v ex, afsmalnar jemnt från det första segmentet till det sista och
upptager 1/3 af thorax' hela bredd. Pleurorna utgå rätvinkligt från axeln och
böja sig mot ändarue till bakåt riktade spetsar. Hos de främsta segmenten är
den böjda delen af pleuran kort och pleuralfåran fortsiitter ej uti den; i den
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mån pleurorna ligga närmare pygidiet blir den böjda delen längre i förhållande
till den mot axeln vinkelräta, och pleuralfårorna fortsätta i den förra.
Pygidiet är något utdraget med rundad yttre rand och mycket afrundade
höm. Det längd är nära 3/4 af bredden. Axeln är konisk, på sidorna starkt
afsatt, men bakåt spetsar den ut sig till en låg köl, som går ut till pygidiets
rand. Den visar 7-8 nästan plana ringar, skiljda af bakåt allt svagare fåror,
som stundom äro svåra att skönja. Dess längd är om kring 2 Is af pygidiets
och bredden omkring 1j3 af dettas bredd. Brämet har på goda exemplar 4
plattade ribbor, utom den främsta halfva. De nå nästan ända ut till randen,
som salmar bård och list.
Mått: längd af ett fullständigt exemplar 13 m. m. deraf hufvudet ,) m.
m., thorax 5 m. m. och pygidiet 3 m. m.
Denna art öfverensstämmer i de flesta hänseenden så nära med en ut
vecklingsform af Proetus decorus BARR., att jag endast med tvekan upptagit
den såsom egen art. Vigtigaste olikheten är, att den böhmska arten uppgifves
hafva tydliga basalfåror å pannan. Serskildt visar BARLtANDEs fig. :20 och :21,
PI. 16, af nästan ft1lländade utvecklingsformer af arten så stor likhet vår, att
de nästan kunde tros af bilda den. Fig. 20 företer knapt basalfåror å pannan,
men BARRANDE säger uttryckligen i texten, att utvecklingsformerna ega alla
artens kännetecken tydliga.
Då jag nu bland ett ganska stort antal exem
plar af den beskrifna arten från Dalarne icke påträffat ett enda, som haft
spår till basalfåror, har jag ej vågat identifiera denna med Pr. decorus,
ehuru det synes mig sannolikt, att förbindande länkar mellan de begge arterna
skola upptäckas. Pannan hos Pr. decorus synes i allmänhet vara något kor
tare jemförd med hufvudets längd än hos Pr. modestus; men dessa förhållanden
Yexla hos olika individ.
Funnen i leptmnakalk vid Boda, Östbjörka, Unskarsheden, Osmundsberget
och Kallholn. Vid Osmundsberget har jag funnit ett fotstjockt hvarf alldeles
späckadt med exemplar af arten.

Proetus brevifrons ANG.
1852

Forbesia? brevijrons ANG., Pal. scand. , p. 63, T. XXXIII, f. 18.

De exemplar jag fört hit utgöras af mycket ofullständiga fragment. En
panna med nackring visar sig vid jemförelse med af prof. ANGELIN samlade
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och i riksmuseum förvarade, lika fragmentariska e xempla r , fullt öf ve re ns stämma
med dessa. Arten kräfver närmare utredning.
Funnen i 1'öd trinucleusskiffer vid Sanden i G ulle rås e ns by. Enligt Pa
lreontologia Scandinavica äro de af ANGELIN beskrifna e x emplaren funno i regio
D E på Ålleberg·; de ofvan nämnd e exempl a ren, som jag geno m professor LIND
STRöMs välvilja fått låna till je m fö r else , voro dock från Westergötlands röda
trinucleusskiffer.

Proetus papyraceus

Tab. II, fig.
Corpus in sch isto cons ervatu m planum.
tramar ginali circumdatum;
quam latior,

longior

frons

utrinque

t;p.

4-6.

C aput semilunare, a nguste prretextum, sulco i n

planiuscula,

lobis

n.

sub quadra ta,

latm·alibus

an tic e

truncato -rotundata, vix

sin gulis vix discernendis notata;

spatium

prrefrontale eadem longitudine atque annulus o ccipitalis; oculi magni, basales, ad sulco s axales
siti ;

suturre

faciale s ante

oculos

fere rectilineares , pau llum divergentes; anguli exteriores

genarum

mobilium in aculeos mo dicos pro ducti; annulus occi.pitalis puucto elevato s ignatus ,

utrin que

b asin frontis

e xce dens .

- P ygidiu m semicircul are , margine elevat o, filifor mi c ir 

cumdatum; a xis vix 1/3 latitudinis e t
eostre

lirobi

utrinque

quinre

vel

3l,

longitudi nis pygidii efficiens , e x annulis 8 for mata;

s enre, planre, extrorsum dilatatre, s ulcatre, margirrem fere

attinge ntes .

Enär djuret städse funnits inbäddadt i skiffer, äro alla mina exemplar
ganska plattryckta. Hufvudet fria rand är jemnt afrundad, o mgifven af en
smal upphöjd list och derinom af en tydlig fåra. Pannans längd är föga eller
icke större än bredden, fr amåt afsmalnar den något, och dess framrand bildar
en li n d rigt böj d båge. Vid dess bas synas tvenne nästan rätliniga, tOga djupa,
ofta nära nog omärkliga basalfåro r, hvilka snedt afskära pannans bakre hörn
såsom triangulära basalflikar. Det mellan dem liggande stycket upptager vid
nac kfåran 1/3 af pannans bredd derstädes. Någon gång har jag längre fram
på pannan sett sp år af ännu ett par ytterst svaga tvärfåror. De pannan om
gifvande fårorna äro alla af samma djup: axelfårorna äro rätliniga och svagt
kon verger ande framåt. Nackringen bär på midten en upphöjd punkt och är
något bredare än pan nans bas; vid ändarne böjer den sig något framåt, så att
dessa omsluta pannans bakre hörn. Den är ungefär af samma längd som
prrefrontalfältet i hufvudets med ellinje. Ögonen äro stora, basala och belägna
utefter axeltårorna.
Framför dem löpa ansigtslinjerna i det närmaste rätlinigt
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och svagt divergerande till hufvudets framrand. Afståndet mellan deras myn
ningar är icke eller obetydligt större än nackringens bredd. Fria kinderna
äro svagt hvälfda och utdragna i hörnen till spetsade taggar. Afståndet mellan
hö rn tagg och nackringen är ungefär lika med ögats längd. En tät, fin tvär
striering skönjes å pannan med tillhjelp af loupe.
Pygidiet är halfcirkelformigt. Dess axel bär 7-8 ringar, sträcker sig
öfver 3 j 4 af pygidiets längd och mäter vid framranden 2/7 af bredden. Brämet
har 5-6 ribbor på hvarje sida, hvilka utåt vidgas och visa spår af suturalfåror samt nå nästan ut till pygidiets trådlika randlist.
.
Mått: hufvudets längd 6 m. m.; pannans längd 3,5 m. m. pannans bredd
3,4 m. m. vid nackfåran; pygidiets längd 3,7 m. m., dess bredd 6,2 m. m.
Funnen i svart trinucleusskiffer vid Fjecka, Wikarbyn och Draggån, och
förekommer den sannolikt hvarhelst mom området denna skiffer uppträder.

Cyphaspis rastritum

Tab.
Corpus
planiore

in

II,

fig. 7,

schisto asservatum, compressum.

circumdatum;

frons

semielliptica,

n. sp.

8.

Capu t s e milunare, margine elevato, antice

eade m

fere

latitudine

ac

lo ngitudine ,

utrin

que 1-loba; lobi basales undique circumscripti, mediam front.em attin gentes; annulus occipita
lis

tuberculo

medio

basales,

sulcos

faciales

ante

lobis que

a xales

o culos

lateralibus

tangentes,

primum rectilineares

exter iores

genarum mob ilium

marginem

de pressum

notatus

s patium

prre frontale sa t magnum; oculi

antrorsum lo bos laterales frontis non e xcedentes ; suturre
divergentes,

ad marginem ipsam inflexre ; anguli

in aculeos pro ducti. - P ygidium s e micirculare , a xis conicus ,

attingens,

ann u los

8

exhibens ;

numerus

c ostarum limb i

non satis

c onsta t .

Medelsköldar af hufvud, rörliga kinder och pygidier haf\·a anträffats. Pan
nan bildar ungefär formen af en half ellips och har samma längd som bredden
vid nackfåran. Afståndet från hennes främre gräns till hufvudets framrand är
nästan lika stort som pannans halfva längd. Randbården är på medelskölden
icke alltid lika tydligt begränsad från prrefrontalfåltet. Pannan är föga upp
höjd, hvilken omständighet dock kan bero på fossilets pressning i skiffer, samt
visar på hvarje sida en bågböjd basalfåra, som fullständigt afskär basalflikarne
från pannans mellanstycke. Detta senare upptager vid basen 3/8 af pannans
bredd derstädes. Basalflikarne sträeka sig utefter hälften af pannans längd.
Nackringen är jemnvid, på midten försedd med en punktlik upphöjning samt
7
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på sidorna med tuberkelformade flikar, skilda från medelpartiet af fåror, som
gå i fortsättningen af pannans basalfåror. Dessa flikars yttre rand ligger nå
got utanför axelfårorna. Ögonen äro basala, liggande intill axelfårorna och af
den längd, att ögonlobernas främre hörn ligga i jemnbredd med basallobernas
spetsar. Framför ögonen löpa ansigtslinjerna till en början rätlinigt och något
divergerande:. närmare hufvudets framrand böja de sig mot hvarandra och skära
randen jemnt bågböjda. Största afståndet mellan dem är mindre än afståndet
mellan nackfåran och hufvudets framrand. Rörliga kinderna hafva tydlig rand
list och randfåra samt utlöpa i fårade bakåtriktade taggar, hvilkas fulla längd
jag ej sett.
Pygidiet är halfcirkelformigt med smalt konisk, 8-ledad axel, som når ut
till den platta, ej upphöjda, smala randbården. Brämets ribbor har jag endast
delvis kunnat iakttaga.
Mått: längd å ett hufvud 6,5 m. m.; pygidium af ett mindre exemplar
håller i längd af 2,5 m. m., i bredd 4,7 m. m., axelns bredd framtill 1,4 m. m.
Arten bildar en öfvergång mellen slägtena Proetus och Cyphaspis och kan
med den kännedom, vi ega om dem, med ungefär lika stort skäl räknas till det
ena som till det andra. Med Cyphaspis öfverensstämmer den deruti, att pan
nans basalflikar äro fullt skilda; Proetus liknar den åter i ögonens läge invid
axelfårorna och nära hufvudets bas. Thoraxledernas antal är okändt.
Funnen ej sällsynt i rastritesski.ffer i Kallholn tillsammans med Mono
graptus leptotheca LAPW. och öfriga graptoliter, som känneteckna denna del af
ledet.

Cyphaspis Burmeisteri

Tab. II, fig.
1846
1852

BARR.

9.

Cyphaspis Burmeisteri BARR., Not. pn )l ., p. 59.
BARR., Syst. silur. d. l. Bo heme, p. 484 PI. 18 f. 61-71.
Synonyma CoRDAI vide ap. BARR. p. e t. l. cit.

Af denna art har jag endast funnit ett fullständigt hufvud, men detta syn
nerligen väl bevaradt. Mindre fragment af hufvud äro svåra att säkert iden
tifiera. Till det allmänna utseendet, pannans, basalflikarnes och ögonens form,
faciallinjernas förlopp och randlistens bredd öfverensst.ämmer det funna hufvudet
fullständigt med BARRANDEs beskrifning och afbildningar. Endast i två afseen-
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den afviker det något från dessa: pannan är i förhållande till ögonen något
lägre, och de rörliga kindernas yttersidor äro, i likhet med hufvudets mellandel,
granulerade. Den förra olikheten synas böra tillskrifvas exemplarets inbädd
ning i skiffer, i hvilken fossilen sällan bibehålla sin ursprungliga relief. Vid
den senare afvikelsen synes. föga vi gt böra läggas, då hufvudets ornering, en
ligt BARRANDE, hos denna art är i hög grad vexlande, så att det än fun n its
alldeles slätt, än endast gran u leradt på pannan, är de tj emte på de närmast
henne liggande delar af k i nder n a.
Funnen tillsamman med töregående art vid Kallholn i rastritesskiffer.

Arethusina Konincki

Tab. II, fig.

BARR.

l 0-11.

1 846

Are thusa Konincki BARR., Not . prel . p. 48.

1 847

Aulacopleura Konincki CoRDA, Prodrom. p. 84, Pl. V, f. 48 .

1 847
1 852
1868

angusticeps CoRDA, l.

c.

p. 85.

Arethusina Konincki BARR., Syst. silur. d. l . B oh e m e , p. 495, Pl. 18, f. 1-2 1 .
BAR R. , Reapp. d . g. Areth usina, f. 4-6 .

Från de af BARRANDE beskrifna full t utbildade exemplaren skilja sig de ,
som jag fu n nit i Siljanstrakten, end a st genom smärre olikhet�r ·i hufv u dets or
n ering. I Syst. silur. du centre de la Boheme beskrifves, s id . 497, denna så
lunda: "Toute la tete, a !'exception de la gla belle et des sillons, e s t couverte
de petites cavites, a peine visibles a l 'oeil nu, .serrees et irregulie rement disse
minees". I Reapparition du genre Arethusina läses åter, sid. 6: "la t e te de
Areth. Konincki est ornee d'une granulation fine et serree".
På två exemplar
från Lodenitz, som fö r v aras å Lunds museum, skönjes· t y dli gt på hufvudets
bräm en ornering af täta insänkta punkter. Exemplar från Dalarne förete
der mindre tätt stälda punktlika fördjupningar och mellan dem mindre s trödda,
upphöjda gryn. Då i öfrigt h ufvud, thorax och pygidium fullkomligt liknar
samma delar hos den typiska formen, har det icke synts mig vara skäl att
från denna specifikt skilja den hos oss funna. På sin höjd skulle den kunna
anses bilda en varietet af den förra. BARRANDE, som med Areth. Konincki
forenar CoRDAS art Aulacopleura angusticeps, hvilken sistnämnde forfattare på
grund af n ågra mindre väsentliga olikheter i proportione r och i hufvudets or
n ering a fskiljt som egen art, yttrar vidkommande den senare omständigheten:
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"Les differences que M. CoRDA signale encore dans la finesse de la sculpture
du test, sont aussi individuelles, d'apres un grand nombre d'echantillons". Nackringen är på mina exemplar alltid forsedd med en punktformig upphöj
ning, hvilken icke är synlig å någon af BARRANDEs figurer, men omnämnes af
honom i texten. Den är af bildad af CoRDA, l. c. T. V, f. 48 och synes tyd
ligt på det ena af de nämnda exemplaren i Lunds museum - det andra har
nackringen skadad. - På ett af Dala-exemplaren skönjas spår till liknande
punkter å några af thorakalringarne, och äfven å ett exemplar från Böhmen
har jag sett dylika , ehuru mindre distinkta. Riktningen af genaltaggarne vex
lar hos vår form liksom hos den böhmska.
Funnen i retiolitesski.ffer vid Stygforsen och Nitsjö. Vid den förra lokalen
träffas den sparsamt i cementkalkskiffer, vid den senare till större mängd i
sferoidskiffer, vanligen dock i mindre goda exemplar.

BRONTEl D JE.
Bronteus laticauda

WAHLENB.

182 1

Entomostracites laticauda WAHLENB . , Pet r . tell. suec. p. 28 , T . II, f. 8 (non f. 7 .)

1826

Asaphus

18 37

lllcenus

( Illcenus )

latica uda

DALM . ,

Om

palreaderna, p. 2 5 1

( ex c l .

diagnosin capi

tis), 258.

Laticauda H rs . ,

c ap i tis

184 5

1854

Leth .

suec. ,

).

p.

1 7 , T. III, f. 6

(ex c l .

diagnosin et icon

Bronteus laticauda B EYR., Ueb. ein . böhm. T r i l . p. 42 , f, 8. 9.

ANG., Pal. Scand. , p. 57, T. XXXIII, f. l a (mala) f. 2.

Funnen
leptmnakalk vid Osmundsberg, Boda, U oskarsheden och, enligt
BEYRICH, vid Dalbyn. På förstnämnde ställe har jag i regeln funni t exemplar
af samma storlek som de i Pal. scand. aftecknade : i de öfre lagen vid Boda
och på Un skarsheden äro de dubbelt så stora.

Bronteus ? nu dus
1 854

ÅNG.

Bronteus ? nudus ANG,, Pal . scand., p. 90, T . XLI f. 1 9, 20.

Förekommer enligt

ANGELIN

i

leptmnakalk ;

är af mig ej funnen.
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ILLJENIDJE. 1 )
rumnus Esmarkii ScHLOTH.
1821

Entomostracites crassicauda WAHLENB., Add. ad petrif. suec. p, 294, T . VII, f. 5, 6.

1 826

Trilobites Esmarkii

ScHLOTH.,

Isis

von OKEN, Echinosph. u, Trilob., p. 3 1 5 , T . I,

f. 8 a - c.

(Illamus)

crassicauda DALM., Om palreaderna, p. 250, 2 7 7 , T. V, f. 2 a-f.

1827

Asaphus

1 83 7

Illamus crassicauda Hrs., Leth. suec. , p. 1 7 , T. III, f. 5 .
ÅNG . , Pal. sc!tnd., p. 4 1 , T. XXIV, f. 2, 2 a.

1 8 54

Dalmanni et var. Volborthi HoLM,

1 880

Ant.

om Wahlenb.

Illrenus

crassicauda,

p . 1 6.
BRöGGER , Die silur. Et. 2 und 3, p. 97 .

1 882

Esmarki HoLM : Trilobits!. lllrenus p . 5 5 , T. II, f. 1 - 10, T . VI, f. 8 .

1883

Cetera synonyma vide ap. BRöGGER et HOLM l . cit.

Funnen i undre
och enligt HoLM vid

vid Lindgården i Utby,
Kårgärde och Gärdsjö ( Riks m .) .

grå ortocet·kalk

Born,

Sjurberg,

Granån

Ulmnus sphooricus HoLM.
Illcenus sph cericus HoLM; Trilobits!. Illrenus, p . 64, T. I, f. 1 2 - 1 5 , T. IV, f. 30.

1 883

Föreko mmer

enligt

HoL�r i ekasmopskalk

vid

Gulleråsen

och Fjecka.

rumnus gigas HoLM.
1883

Illcenus gigas HöLM, Trilobits!. Illrenus, p. 6 7 , T . I, f. 1 - 1 1 ; T . VI, f. 9 , 1 0.

Funnen i

leptcenakalk vid Nitsjö,

HoLM l. c. p . .7 0,

Gliskärna, Kulsberget och Sinksjön ;

se

71.
IDoonus scrobiculatus HoLM .

Illcenus scrobiculatus HoLM, Trilobits!. Illrenus, p. 7 1, T. I, f. 1 6 .

1 886

vid Fjecka och enligt HoLM vid
Vikarbyn (funnen af LINNARSSON) samt Sollerön och Skattungbyn (exemplaren
i Riksmuseum), sannolikt i samma lag.
Fö rekomme r

1)
ling.

i ekasmopskalk (cystidekalk)

Arterna af slägtet Illrenus hafva anförts helt och hållet efter HoLMs citerade afhand
Ny belysning af - åtminstone en del af -- våra svenska hithörande arter torde vara

att motse i den bearbetning af Rysslands Illrenider, med hvilken Dr. HoLM f. n. är sysselsatt .
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Illamus vivax HoLM.
1883

lllamus vivax HoLM, Trilobits!. Illrenus, p. 7 4 1 T. VI, f. 1 -7 .

i

Förekommer i lepta3nakalk

Osmund s berget och vid Boda.

illamus fallax HoLM.
1 866

Illr.enus limbatus LrNRs ., Sil. bildn. i mell. Vestergötl., p. 2 1 , P l . I l , f. G.
LrNRs ., Vesterg. cambr. o, Sil. aflagr. p. 77, T. II, f. 4 3 , 44.

1 866
1883

Trilobitsl. Illrenus, P· 42, T. n, f. 1 1-20; T. v, f. 1 5 - 24;

lllr.enus fallax HoLM,
T. VI, f. 1 6 .

Förekorn mer

i

vi d

cystidekalk

Fj ecka o ch e nlig t HoLM vid Gulleråsen ; i

lepta3nakalk fl erstä des ej sällsynt, såsom vid Furudal, Osmundsberget, Kulsberget.

IDoonus Chiron HoLM.
1 8 48

Illr.enus crassicauda BuRMEISTER, Neue Beob . iib. Trilob. p. 7 9, T . I , f. 8 (see. HoLM).

1 854

Dysplanus centaurus ANG.,

Pal. scand. , p . 40, T. XXIII, f. l, l a (excl. gen . mob.

et thor.)

centaurus

STEINH , , In preuss. Geschieb. gef. Trilob . , p. 4 7 , T. IV, f. 4 - 6 ;

1 874

lllr.enus

1883

lllr.enus Chiron HoLM , Trilobits! . lllrenus, p. 48, T. JU, f. 1 7.

T. V, f. 10 a-d.

Funnen

i

öfre grå ortocerkalk vid

åsen o ch Al sarby n ( ex. i Rik s m u seum)

Kår gård e och enligt HoLM
samt i (öfre) röd ortocerkalk

Illoonus erassicanda

vid Guller
vid Gä rdsj ö .

WAHLENB.

1821

Entomostracites crassicauda WA HLEN B . , Petrif. tell. suec . , p. 2 7 , T. II, f. 5 , 6 .

1 880

lllr.enus crassicauda HoLM,

Anteckn.

om

Wahlenbergs

Ill. crassicauda, p. 8, T. y,

f. 1 -- 1 3 .
HoLM, Trilobitsl. Illrenus, p. 9 6 , T. II, f. 2 1 - 2 7 .

1883

Funnen

cystidekalk

vid

Kårgärde

och

Fjecka ; i

flagkalk

vi d Furudal

och flerstädes .

IDoonus Linnarssoni HoLM.
i 860

lllr.enus

Rudo lphi

ErcHw. , Leth. ross : p . 1 48 2 , Pl. LIII, f. 6 (non ErcHw., De tril.

observ. 1825 p. 50, T . II, f. 1 ) .
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1 865 ? Illcenus glaber KJERULF , Veiviser, p. 1 2; f. 2 8 , p. 14.
1883

lllcenus

Linnarssonii

f. 1 -8; T .

HoLM ,

Trilobits!.

Illrenus,

p.

1 03, T. IV, f. 1 3-2 7 ; T. V ,

Yl, f. 1 5.

Förekommer i bryozo laget vid Fjecka och
såsom vid Boda, Osmundsberget, FurudaL

leptcenakalk

flerstädes allmänt,

lilamus parvulus HoLM.
1 883

Illcenus p ar vu lus HoLM, Trilobits!. Illrenus, p. 1 1 3, T . V, f. 9- 14.

Funuen i cystidekalk vid Kårgärde och Fjecka ; i
nämnde lokal, samt i leptcenakalk vid Osmundsberget.

bryozolaget

vid sist

Illamus cantrotus DALM.
1827

.Asaphus (Illcenus) centratus DA L M., Om Palreaderua , p . 248, 2 7 7 , T. V, f. l .

1 837

Illamus centratus His., Leth . sue c . , p. 1 6 , T. III, f. 4.

1 8 54

Dysplanus

1 882
1 883

c e n tra tus

ANG . , Pal. scand. , p. 40, T. XXIII, f. 2.
B RöGG., Die silur. Et 2 und 3 , p. 96, T. II, f. 4; T . VI , f. 5 .

Il la mu s centratus HoLM, Trilobits!. Illrenus, p. 99, T. VI. f. 1 - 1 2 .

Cetera synon . vide ap. BRöG G E R et HoLM L et p. cit.

Enligt HoLM förvaras i Riksmuseum tvenne pygidier af denna art från
Alsarbyn. Sannolikt afses dermed samma lokal som jag betecknar Lindgården
i Utby. Den tillhör den undre grå ortor;erkalkens lag.
Nileus Armadillo DALM.
1 82 7

Asaphus (Nileus) Armadilla, DALM . , Om palreaderna, p. 246, 276, T. IV, f. 3 .

1 836

Nileus Armadilla Hi s. , Leth. suec., p. 1 6 , T . III, f. 3.

1838

Trilabites depressus Sars et Boeck, Grea norv., p. 142.

1852

Nileus Armadilla A NG. , Pal. scand . , p. 19, T . XVI , f. 5.

1 882

e t var. depressa B RöGG ER, Die silur. Et. 2 und 3, p. 62 T. VII, f. 6.
Cetera synonyma vide ap. BnöGGER l . et. p. cit.

Denna art har en ganska stor vertikal utbredning 1 det den sträcker s1g
från den undre röda ortocerkalken upp uti cystidekalken. Den röner derunder
i det hela obetydlig formförändring ; största olikheten visar sig i den inom
olika lag vexlande storleken. Exemplaren från den undre röda ortocerkalken
äro små; fullständiga hufvud har jag ej funnit, men afståndet mellan ögonens
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främre hörn når endast 8-9 m. m. Framtill mötas dessa linjer i form af en
tudorbåge (ogive). Skallösa exemplar forete en punktlik upphöjning på pannan
mellan ögonen och framför denna längsefter pannan en rätt skarp köl, på hvars
båda sidor skönjas svagt markerade tvärgående intryck. Alldeles samma form
och storlek hafva exemplar från den lägsta röda ortocerkalken vid Borghamn i
Ö stergötland. På exemplar från alla följande lag gå ansigtslinjerna framför
pannan nära hufvudets rand i en jemnt rundad eller t. o. m. på midten in
dragen böjning, således utan spets i medellinjen. I alla l a g hafva också exem
plar med upphöjd punkt å pannan funnits. I undre grå ortocerkalken är ar
ten vanligen föga större än i den underliggande röda ; afståndet mellan ögonen
är framtill i medeltal 1 0 m. m. Ehuru större exemplar från detta lag ej nu
föreligga, vill jag dock minnas, att jag sett, om ock sällan, sådana af betyd
ligare storlek. Ofta hafva de köl framom den upphöjda punkten. I öfre röda
ortocerkalken har arten icke hittills funnits, men i den öfre grå uppträder den
åter. Den är der större än i de äldre lagen ; afståndet mellan ögonens främre
hörn utgör 1 2 - 1 3 m. rn . och hufvudets hela bredd omkring 35 m. m. Af
samma storlek eller ännu något större äro exemplaren från flagkalken ; oska
dade hufvud härifrån har jag ej, men afståndet mellan ögonen framtill stiger
ända till 1 5 m. m. Inom cystidekalken funna exemplar hafva alla till form
och storlek öfverensstämt med dem från undre grå ortocerkalken.
Funnen i und1"e röd ortocerkalk vid Wikarbyn och Kårgärde ; i undre grå
o r to cerkalk vid Kårgärde och Fjecka; i ö/re grå ortocerkalk vid Kårgärde; ifla,q
kalk på samma lokal; i cys tidekalk vid W attnäs och FurudaL
.

ASAPHID.M.
Vid behandlingen af denna familj har jag följt den af ANGELIN i Palreon
tologia Scandinavica lemnade fördelningen af slägten utom deruti, att jag un
der slägtet Asaphus äfven innefattat ANGELINs slägte Ptychopyge. Intet af de
kännetecken, som uppgifvits for detta sistnämnda, är sådant, att det medför de
öfriga eller ens något enda af dessa. Flera af de här beskrifna arterna, såsom
As. plicicostis, As. pratextus, hafva hufvud och thorax bildade såsom hos
Asaphus sensu strictissimo, men pygidiet såsom hos Ptychopyge.
En annan
art, som här icke beskrifvits, har hufvud af Asaphus och thorax af Ptychopyge.
Jag har naturligtvis icke härmed velat neka, att slägtet Asaphus i den om
fattning, hvari jag här fattat det, kan och bör delas i slägten eller undersläg-
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ten, men dessa måste annorlunda begränsas ä n så som hittills sk(�tt.

Mitt un

undersökningsmaterial har varit för otillräckligt for att jag skulle nu våga ett
sådant

försök .

Slägtet

grupp,

men

för slägtet uppgifna

de

Meyalaspis bilda r icke heller en enda fullt naturlig
kännetecknen til lkomma dock alla i det

följande o m n äm nda aitt>rna.

Asaphus platyurus ÅNG.

Tab. II, fig. 12.

Asaphus iJZatyurus

1854

H ufvudet

är·

ANG. , Pal. scand., p. 54, T. XXX, f. l.

haltcirkelformigt

och

måttligt

e ndast otydligt afgränsad frå n nackri ngen.

konvext.

Bakåt är pannan

Axelfårorna konvergera n ågot från

den n a , men divergera åte r framför ögonen, i följd hvaraf p a n nan der vidgas till en
b redd, som något öfverstiger nackring·ens och ungefär mots varar 2/3- 3f4 af medel
sköldens längd.

Midt för ögonen äro axelfårorna föga dj upa och hafva utseende af

att bakåt fortsätta i de der utmynnande basalfårorna.
sade

delen af pannan

är

kort

päronformig

Den på de tta sätt begrän

samt lindrigt och jemnt kullrig .

Basalflikarne äro stora, mera långa ä n bred a , s vagt begränsade.
hänga

med

s�ink ning
bä r

detta

endast

pannnns

oflikade

sammnnb i n dN
mellanstycke

de
en

svagt u pphöjdt fält.

medelstycke,

breda

öfver

hvilket

D e samman

en tvärgående bred

basalfårornas inre delar.

Nära nackringen

punktformig upphöj ning, som uppskj uter från ett
Ö gonen ligga så nära axelfårorna, att d eras täck

flikar höia sig omedelbart från dessa, samt på ett afstånd från hufvudets bak
rand,

som är något större än ögonens egen längd .

Ansigtslinjerna gå bakom

ögonen fö rst

rätt

u tåt och derpå i

thorakahand,

som

de skiira

en jemn och lindrig båge til l hufvudets

vudets hörn .

Frnmför ögonen liipa de med utåtböjda bågar och omsl uta fram

på l ängre afstånd från axelfårorna ä n från huf

för pannan den afrundade och i e n kort spets utlöpande medelskölden.
vidden
l

mellan

d essa

b ågar är lika med längden af hufvudets medelsköld och

1/2 gång nachingens bredd .

svagt

fram[tt

vidd,

och

Största

De

fasta ki nderna Yidga sig fra mom ögonen

till e n linje, som tänke::; korsa axeln öfver medelsköldens största

af.smalnn

derefter,

under

det

de

böja

sig omkrin g pannan, �å att

denna i hu fvudets mell ersta del når ända fram till ansigtslinjerna utan att be
gränsas af någon skarpt utmärkt fåra.

De rörlign kinderna slu tta ntåt hufYu

dets rand i jem n konvexitet med m edelskölden och äro i yttre kanten för8edda
s
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med

en

ganska

hög

trådlist.

Framför

ansigtslinj erna

likna de smala bflncl,

vidgas bakåt i enlighet med dessas förlopp och afslutas sannolikt med utdraget
rundade hufvudhörn.
skalbärande
och

Ventralfållen har mycket grofva terasslinjer.

pygidier

visa axeln s leder föga tydliga, brämet alldeles slätt

jem n t kullrigt samt utan randl ist.

tologia Scandinavica lemnadP figuren.

Skallösa pygidier likna den i Palreon
Axel ns ringar äro väl ej der fullt kor

rekt tecknade, men jag har sett exemplar, å hvilka de rätt mycket närmat sig

I

dessas

form.

första

upptaga

exemplar
spår

af

är

allmänh et kunna 13 ringar räknas på axel n , af hvilka de 5

en

längd motsvarande hälfte n af pygidiets.

brämets

ribbor; ·i

större

yta

sällsynta

Pygidiets

ventraWtll

jemnbred

ända

till

Äfven på skallösa

slät; endast invid axelfårorna skönjas sva ga

fall

äro

visar samrna

de

skönjbara

konvexitet

som

ett stycke ut på sidorna .
öfverskalet; den är nästan

axelns spets, kring hvi lken den visar en urskärning, samt

har en terasslinjerin g likn ande hufvudets.
Om

de

flerstädes

nu

beskrifna delames samhörighet finnes intet tvifvel.

tunnits

tillsamman

utan

sällsknp

De hafva

af andra trilobiter, som 1 storlek

varit jernförliga med de nna art.
Mått å ett medel stort hufvud: medelsköldens längd 48 m. m . , största vidd
mellan
större

ansi gtslinjerna
pygidiu m :

48

m.

m.,

pannans

största

bredd

35

m.

m.; å ett

längd 6:2 m, m., största bredd l 07 m. m.; axelns längd 48

m. m., bredd vid främre randen 2-1: m. m .
Funne n

i

öjre odocerkalk

på

So llerön,

vid Kårgä.rde, Skattungbyn och

Wikarbyn .

Asaphus rusticus

n.

sp.

Tab. II, fig. 13, 14.
Caput

nonnisi

fragmentis

cognitum: frons in ter oculos angusta, puncto elevato nota ta.,

antice dilatata, truncato-rotundata ; oculi valde prominentes ; linere faciales ante eos extrorsum
curvatre, scutum medium sat latum, antice abrupte rotundatu m et in angulum obtusum , bre
vem productum circumscribentes, post oculos rectre ad sulcum posteriorem capitis oblique
currentes,

solum ad marginem curvatre, sulcum illum prope oculos, marginem propius angu

los secantes ;

fixre ad latera frontis latiores quam ante illam ; genre mobiles angulatre.
- Pygidium rotunda tum , postice minus declive quam in lateribus; axis 4/ - 5 /6 longitudinis
5
pygidii occupans, parum elevatus, pars anterior ejus latitudine decrescen s , 2-4 annulis,
srepe

v ix

genre

distinguendis, nota ta, pars posterior subrequalis, l re vis ; limbus !revis, tri angulus py-
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gid ii 114 latitudinis margin is anterioris efficiens, postice costa firma definitus ; in speciminibus

decorticatis axis 6 vel 7 annulos prrebet.

jag

De hufvud,
Pannan

skick.

upphöjni n g

är
en

från

bredden vid ögo nen.

mellan

till

denna

ögonen

nästan

art, hafva erhål lits i rätt bristfålligt

ganska smal och bär der en punktformig

plant fålt; framåt vidgas hon till mer än dubbla

Axelfårorna äro föga utmärkta och mellan ögonen knapt

Basalfårorna å ter äro breda och tydliga, men basalflikarnes öfriga

urski l jbara.
låta

gränser

hänfort

åtminstone

Pj,

på

mina

exemplar,

bestämma sig.

Ögonen äro

stora och skj uta med vertikala lober högt upp öfver hufvudets öfriga hväl fning, på
ett afstånd från thorakalranden, Rom är mindre än deras egen längd.
ansigtslinjerna

ögonen

löpa

framför

pannan
lika

är

dem
linigt

til l

på

mycket

utåtsvängda

kort afstånd

med medelsköldens längd.

huf vudets

bakre

mtd

derifrån

fortsätta

i

svag

från

och

henne.

mötas

Framom

i tudorbågform

Största vidden mellan

Bakom ögonen gå de utåt-bakåt rät

so m

randråra ,

bågar

de

träffa nära nackringens ändar,

böjning snedt öfver den utåt vidgade randbården

och nå randen på längre afstånd från nackringen än från hufvudets hörn.

k inderna framom ögone n äro på pannans sidor betydligt vidare än fram

fasta
för

De

pan nan.
af

delen

rörliga

De

k inderna utlöpa i verkliga hörn .

iifverdrages

pannan

Skalet på främre

af tättgående linjer, i det närmaste jemnlöpande

De fria kinderna visa nära hörnen korta oregelbundet sling

med framranden.

rande l injer och mellan dem fördjupade punkter.
Pygidiet

halfcirkelformigt,

är

mi n d re hvälfdt i axeln s riktning än i d en

deremot vin kelräta, hvadan dess bakre rand höjer sig öfver det plan , som forenar
sidakanterna framtill.

Axeln är föga upphöjd och s träcker sig utefter

pygidiets längd och upptager vid framranden ungefär
fårorna

äro

rätlinigt

grunda,

men

tydliga;

på

sidorna

1/4

4fs--5/6

af dess bredd.

af

Axel

om axelns främre hälft gå de

och

konvergera liksom för att om sluta en tillspetsad likbent t riangel
·
men b akåt gå de nästan parallelt.
Skalbärande exemplar visa på axelns främre

del 2-4 ringar, som dock stundom äro omärkliga; på skallösa exemplar är denna

G--7
och

ledad,
utan

sådana.
rande

och

företer ofta längs midten en upphöjd köl.

ribbor,
Skalet

men
synes

terasslinj e r.

på skallösa pygidier skönjas stundom spår af några få
åtminston e kring randen hafva varit märkt med sling

Pygidialfacetten

främre sida upptager nära
serdeles
li njer

på

gå

skallösa

Brämet är jemnt

1/4

är ganska stor med afrundadt hörn; dess

af pygidiets bredd.

exemplar,

skarpeggad köl.

Bakåt begränsas den af en,
Två eller tre af dess terass

parallelt med denna, de öfriga utåt-framåt mot främre sidan.

Pygi-
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ven tTal fåll

d iets

sträcker

s1g

vid

framranden

u nder brä msidans hal fva bredd

och afsmalnar k nap t bakåt, h vadan axelspetsen i de n gör
Dess

te rasslinjer äro

på 5

m.

en

djup mskärn i n g .

af medelhöj d o c h tätare ä n h o s föregåen de art, 12-14

vid pygidiets midt.

m.

Mått å ett medel stort pygidium : längd ::\0
längd 24 m.

dess största bredd 14

m.,

m.

m.

m., bredd fl:)

m.

m.; axel ns

m.

Genom ögonens höjd och ansigtsl i njernas förlopp bakom dem , samt genom
formen på pygid iets axel och facetter skiljes den na art från n ärstående.
Funnen

till stor mängd

i .flcv;kulk

vid

Kårgärde,· Fjecka och Fu r udaL

Vanligen äro exemplaren i hög grad bmtna, v ridna eller snedtryckta, stu ndom
ända till oigenkänlighe t .

Asaphus demissus n. sp.

Tab. II, fig. 15.
Pygidium
partes

margine libero

rotundatum,

parmn convexum ; axis costis caren s, altitudin e

interiores limbi v i x superans, s e d distinctus,

4 /5

longitudinis pygidii et a d marginem

ant eriorem 1/4 latitudini s ejusdem occupans ; latus anterius trianguli pygidialis dupplo fere longius
qua m

distantia

eju s

ab axi ; limbus costis destitutus , post axim et ad marginem partis

po

sterioris pygidii lineis irregularibus impressis ornatus.

Pygidiet

är

endast svagt hvälfdt och ej ful lt lika mycket i längdriktnin

gen som från s i da till s ida.

Dess längd 1ir större än halfva bredden vid fram

randen , och den fria randen är elliptiskt afnmdad.

Axeln sträcker sig ungefår

utefter 7/9 af pygidiets längd och upptager nära 1j4 af dess bredd vid thorakal
ra nden.
höjer

På skaltörande exemplar saknar d e n ringar, visar en plattad yta och

sig föga öfv er brämets i n re delar, från hvilka den på sicloma skiljes ge

n o m svagt

i nböjda

dess

knapt

spets

främre

delen

sträcker sig
randen

grunda, med dock fullt urskilj bara fåror.

a fsatt

ringar,

mot

på

briimet.

bakre

På

Baktill är

skallösa exe mplar visar axeln på

hälften äro sådana oskönjbara.

Hörnfacetten

så långt in mot axeln, att dess främ r e linje upptager nära 2/ 3 af

mellan

skarp rygg.

och

de nna

och

pygidiets

hö rn.

Dess bakre gräns utgöres af

ParaHelt med denna gå på facettens yta blott

en

en

eller två terass

linjer, alla de öfriga, rätt m ånga till antalet, str�icka sig från dessa framåt-utåt.
Bakom

facettens

gräns rygg

gåt· e n bred oeh på sk allösa exemplar äfven djup

fåra; för öfrigt saknar brämet ribbor.
ran d

Mellan axelns spets och pygidiets bakre

är en zon täckt af sli ngrande terasslinjer af hvilka de yttersta gå j e mn-
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löpande med randen, men de främ re bilda bågor mot axelns spets.

Denna wn

drager sig framåt utefter bakre hälften af pygid i ets yttre rand, der linjerna äro
glesare

och

ornermg.

sträcka sig i n i från framåt-u tåt.

F rämre dele n af pygidiet saknar

Af ventraJfållen har jag endast sett o betydliga delar, hvilka visat en

gles och medelgrof terasslinj e r i ng.
Öfriga delar af arten äro ej funna.
Mått å ett pygidi um af något öfver medelstorlek : längd 34 m .
GO

m.

m. ;

axelns l ängd

rn.,

bredd

28 m. m., största bredd 14 m. m. ; afstånd mel la n

axeln och hörnfacettens spets 7 m. m .
Från Asaphus platyurus, med hvi l ken arten förekom mer tillsammans, sk il
jer

den

sig, utom genom mindre storlek, genom ett min dre hvälfd t och m€ra

utdraget pygidium samt genom dettas ornering, hvi lken synes vara kon stant.
Funnen

på Sollerön i lösa stenar, h vilkas samhörighet med öj1·e rödct or

tocerkalken, genom närvaron af tal rika andra fossil, är utom allt tvifve l .

Asaphus lepidus n . sp.

Tab. II, fig. 1 6, 17.
Caput modice convexum, breve, margine filiformi elevato circumdatum ; frons vix lobata,
antice

dilatata, r otundata ;

linere faciales
nulo occipitali
deinde

post

quam

convergentes,

oculi prominentes, mediocres, ad sulcum posteriorem capitis siti ;

oculos in ipso sulco illo currentes, marginem thoracalem propius ab an
ab

angulo

frontem

capitis

arcte

secantes,

ante

circumscribentes;

oculos primum rectre, divergentes,

genre

fixre ad latera frontis requales,

ante frontem attenuatre ; sulci axales in punctis im p ressis post partern latissimam se uti medii
desinantes ; genre mobiles sulco curvato, margini paralle lo a punctis illis impressis ad sulcum
posteriorem
flexre .

-

ducto signatre, angulos acutos formantes . - Pleurre thoracis apice caput versus
Pygidium

rotundatum,

longitudinaliter

parum, transversaliter modice convexum;

ax1s conicus limbusque costis destituti .

Hufvudet är
och

medel m åttigt hvälfd t,

mer ä n d ubbelt så bn�dt i proje ktion

utefter ytan nära 3 gånger så bredt som längden.

har jag

h vnrken

sett

axelfåror eller

På pannans bakre del

andra fåror, u tan uppstiga ögon l oberna

frå n ett jenmt mel lan dem liggande fält; frnmom ögone n begränsas hon på si
dorna af tydliga axelfåror och fiireter en jemn utvidgnin g.

Axelfårorna sluta

i fördju pade punkter, som äro belägn a vid pannans sidor bako m mell ansköl dens
vidaste del.

Pannan är framtill tydligt begränsad åt sidorna ; på midten synes

hon nå ända ut till ansigtslinjernas möte.

Fasta kinderna äro på sidorna jemn-
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pannan utkilande mot medellinjeil.

skjuta ornedelbart framför den bakre ran dfåran.
strax

ned

ändar

än

i

den na

fåra

och

hufvudets hörn.

s k är a

Ögonen äro höga och upp

Bakom dem gå ansigtslinjerna

bakre randen något närmare nackringens

Framåt gå de först rätlinigt divergerande och böj a

sig sed an nära hufvudets fram rand så, att de med sin förra riktning bilda v ink
som

lar,

mer

eller

mindre

ni\rma

sig räta, och mötas i hufvudets fra mrand

framfö r

pannan med en trubbig vinkel.

och

linje,

af

en

s törsta

som tangera r ögonens främre hö rn , är mycket större än häHten

vidden

hufvudets

mel l an

med

den

samman stöter

a nsigtslinjerna,

rörliga

med

hvilken

åter synes

vara

l i k a med

axelfåroruns främre fördj upningar går på hvarje sid a

Från

längd.

paraHelt

Afståndet mellan medelsköldens spets

kinden s fria rand e n fåra, som vid hufvudets hörn

thorakalrandens fåra.

Den randhård, som härigenom u pp

kommer, är j enmb red och framtill bredare än den rörliga ki ndens inre af fåran
begränsade
framåt

del.

Yttre

af hufvudets

bakre

rand böja sig obetydligt

och bilda med den fria randen ganska spetsiga vinklar, i sjelfva udden
Tv ärsöfver hörnen löpa några s l ingrande terasslinj er.

något litet rundade.
Thorax'
Till

delarue

sin

bygnad

2 /3

motsvarar

öfverensstämma

af

bredden ;

af denna upptager axeln

1/3•

pleurorna i det hela med dem hos Asaphus

deras inre räta del är n ågot mer än hälften så lång som den yttre

expansus:
böj d a ,

längd

pleuralfårorn a

terasslinjer

gå

till

dj upa

äro
större

och

begränsade af starka ryggar ; facetternas

delen u tåt-fra måt och äro jemforelsevis skarpt mar

kerade.
Pygidiets
list.

Des s

fria

rand är jemnt afrundad och omgifven af en upphöjd tråd

hvälfning

i

longi tudinel r iktnin g är betydligt mindre än i trans

versel, hvarföre pygidiet sedt bakifrån foreter ett taklikt u tseende.
är

större

liga

axelfåror,

diets
så

än halfva bredden.

bredd

stor

ring

Axe l n är konisk, p:'\. sidorna begTänsad af tyd

m i nd re tydligt afsatt ; den u pptager ungefår

vid fram randen.
den

stark

på de sista pleu ralfacettema.

r ygg,

bakom

2 /7

Hörnfacetten s främre sida är unge_fär l

som afståndet mellan facettens inre spets och axeln.

liknar

af en

bakåt

Dess län gd

h v i l ke n

en

böj d

af pygi

1J2

gtmg

Dess terasslinje

Facettens bakre grän s u tgöres
fåra

går ut till randen .

Såväl

axeln som brämet saknar ribbor , men utmed pygidiets fria ran d märkas några
glesa oregelbundna linjer, som löpa inifrån utåt-framåt.
Arten
m edelstort

är

den

exemplar

minsta
har

bland de Asaphide r, jag fun nit i Dalarne.

Å

ett

hufvudet en längd at 11 m. m. och en bred d af 26

Undersökningar öfver

m.

Siljansområdets

6 ,,·)

Trilobitfauna.

längd är l;) m. m., dess bredd 2:2 m. m., axelns bredd vid
thorakalranden G-7 m. m·.
pygidiets

m.;

Fu n n e n
huruvida

vid

Kårgärde

på en

n i vå, om hvilken jag ej säke rt kan afgöra,

den tillhör öfre ,qrå ortocerkalken eller någon del af

chasrnopskalken,

san nolikt den senare, och vid Åberga i cystidekalk.

Asaphus raniceps DAur., BoECK.

Asaphus expansus fl raniceps

1827
1837
1854 ?

ANG. 1 Pal. scan d . , p. 53, T. XXVIII, f.

raniceps

Arten

DALM., Om palooaderna , p. 2 9 3, T. 3, f. 4.
H1s., Leth. suec., p . 14, T. II, f. 7.

uppgifves

af

2.

ANnELIN l. c. vara funnen vid Fj ecka och Alsarbyn .

Dess fyndlag skulle då närmast vara undre grå ortoce1·kalken.

Det af ANGELIN

afbildade skallösa hufvudet fig. 2 a är nog mycket olikt den af DALMAN meddelade
figure n ,

jag

och

hans figur 2 liknar icke heller ett exemplar från Husbyfjöl , som

ansett mig böra· hänföra till DALMANB

lertid

kan

Asaphus expansus {J raniceps. Emel

figur vara missteck nad, och det är möjligt, att han haft

ANGELINB

för sig den rätta arten.

I Dala r ne har jag hvarken fun nit exemplar af någon

AsaphnB, som ful l t l iknat ANGELINB eller DALMANs afb i ldning.
sats

Då jag i min upp

"Om s i ljanstrakten s paheozoiska forma tionsled" sid. 14 anfort arten såsom

förekommande

i

cystidekalk

vid Fjecka, berodde denna u ppgift på oriktig be

stämn i n g af ofullständiga exemplar af en annan art.

Asaphus expansus LIN., WAHLENB.
1759

1821
1827
1837

Entomolithus paradoxus a expansus, LJN., Syst. Nat., Ed. XII,
Entomostracites expansus, WAHLENB. P etr if. tell. suec. , p. 2 5.
Asaphus expansus, DALM., Om Palooaderna, p. 240, 274, T. III,

p. 160, T. 3.
f. 3.

, Hrs., Leth. s uec., p. 14, T. II, f. 6.

1854

, ANG., Pal. scand . , p. 52, T. XXXVIII, f. l.

1882

,

BRöGGER,

Die

silur.

Et.

2

und

3,

p.

85 , T. VII, f. 1-5, T.

VIII, f. 6.

Cetera synonyma vide ap . BRöGGER l. c.

Arten

är

i

Siljan strakten,

märkvärdigt

af den endast funnit två exemplar.
plar

från

Östergötland ,

nog, högst säll synt och jag har

De ä ro ful lständiga och likna i allt exem

men skalet är hos båda beva radt på h e l t annat sätt;

det är s vart samt så slätt och glatt att det är speglande.
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Funnen
Granån.

i

undre

grå ortocerkalk

vid

Östnorsbacken

i

Mora

samt

vid

På begge ställ ena har den endast träffats i lösa stenar, men om laget,

från hvilket dessa härstärnma, fin nes inte t tvifvel ; be rgarten, i hvilken fossilen
inbädd ats,
delen a

röjer

genom

de · rostfärgade, Iinfröstora korn, den innesluter , lägre

det nämnd a Inget.

Asaphus vicarius n. sp.

'l'ab. II, fig. 18-:20.
Ab Asapho expanso, cui valde affinis, differt pygidii longitudine majore , sulcis axalibus
minus

distinctis, striis irregularibus in partibus interioribus, scuto ventrali pygidii sulco et

tuberculo sub triangulo pygidiali carente.

Ehuru denna art måhända kan sägas vara Siljan s traktens all männaste trilobit
och ett stort antal exemplar står till min rådighet, är dock materialet i hög grad
otillfreds ställande för en beskrifning.

Af hufv ud har jag endast funnit skallösa

fragmentariska medelsköldar ; bland en stor mängd pygidiet' eger jag endast ett
med

någorlunda

bevaradt,
vid

full ständigt

bibehållet skal.

I fasta bergarten är skalet ofta

men det tyckes der vara stadt i en viss spänni ng, i följd hvaraf de t

fossilets

frigörande

gjutningens

lätt springer af och sedan i cke vidare passar efter af

konvexitet

utan

att

brista.

Ett l iknande förhålland e eger äfven

rum med skalen af andra trilobiter, som förekomma i samma lag som denna.
Skallösa medelsköldar af hufvudet likna ej obetydligt samma delar af Asa



expansus, men alla upphöjningar och fördjupningar äro mindre tydligt
markerad e , och ansigts l injerna mötas framför pan na n i en m e r a utdragen spets.

phus
På

alla

skallösa

pa nnans

frä m re

pannans

kant

eller

mindre

omedelbart
s mal

pannor

tvänne

par

s neda

tvärstäida ansvällningar - visserligen mer

tydliga� men aldrig fullkomligt borta

fra mför

insänkning;

svällningen

af As. expansus, som jag unders ökt, visar sig l ängs

del i medell injen en upphöjd köl och ptt sidorn a om denna i

ba salfårorna,
hos

de

främre

Asetplats vicarius kan

-: de bakre af dem l igga

skiljas
kölen

från

de bakr e genom en

och det bakre paret an

stundom svagt skönja s, stundom icke : af det främre paret har jag

deremot aldrig sett spår.
Pygidiet
ungefår

2/3

är mera karakteristi skt.

af bredden.

utefter medellinjen.

Dess form är halfelliptisk och tingden

H väl fningen i transversal riktning är något större än

I sjelfva randen s egg löper en föga framträdande tråcllist.
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Axeln ,

som

upptager mer än

5/6

af pygidiets längd, är på skalbärande oxem

utan alla ringar, men visar på sidorna tvärstäida suturlinjer.
så

grunda,

att

axeln

s narare

genom sin obetydliga höj ning öfver b rämet än

genom bestämda fåror skiljes från detta.
från

axel ns

par

främre

millimeters

del

Brämet saknar upphöjda ribbor, men

utgå åt hvarje sida 4-5 sömlinjer, som dock

afstånd

från

axeln

afbrytas

rader

af atbrott

i

sömlinjerna ,

ett

På det bälte, som be

löpa korta snedstäida strimlinjer, ordnade i

på sådant sätt, att linjerna anti ngen upphöra eller ändra riktning i den

linje, som tänkes sammanbinda sömlinj ernas inre och yttre delar.
en

på

för att åter på halfva afståndet

frå n den fria randen framträda och s nart åter upphöra.
tecknas

Axelfårorna äro

liknande

anordning

träffas

någongång

hos

Antydan till

As. expansus, men afbrottet i

sömlinjerna är då mycket kort och rym mer sällan mer än en strimlinje.

Ska

lets yta visar en ytterst tät ornering af nålstygnslika punkter. - Skallösa py
gidier

hafva ett annat utseende,

Axelfårorna äro tydligen insänkta och axeln

sjelf visar 7-9 ringar, som längs midten afbrytas mot en u pphöjd köl.
met
i

är

hos sådana exemplar merendels alldeles slätt, någon gång förseclt med

vissa

ett

dagrar skönjbara spår till ri bbor.

bälte

tralfållen
riga

del

af hvit
utgöres.

från

motsvarande

randen

belägen

Ventralfållen v isar en terasslinjering, som ölverensstämmer

Asaphus expansus iakttagna, men skiljer sig i ett väsen tligt hän

stenafgjutnin gen
fria

Ofta visar sig på stenkärnans rand

kalk, som i utsträckning motsvarar den underliggande ven

och skarpt afbryter mot den gråblå kalk, af hvilken stenkärnan s öf

med den hos
seende

Brä

af

hos

denna art :

ve ntralfållens undre intryck

på

den si stnämnda företer på en kort sträcka längs den yttre

framemot

u nder

del

hörnet

en

pygidialfacetten s

upphöjd ås, som afslutas med en tvär knöl.

bakre

hörn ; i aftrycket efter ventralfållen af

As. vicarius saknas såda n ås och knölen antydes genom en sänkning af det
framför l iggande partiet, som motsvarar pygidialfacetten å öfverskalet.

I storlek öfverensstäm mer arten med Asaphus expansus eller öfverskrider
något dennas vanliga mått.
F unnen y m nigt i undre grå ortoce1·kalk vid Lin d gården i Utby och vid Sjurberg,

Asaphus tecticaudatus

SnnNH.

Tab. II, fig. 21.

1874

A.saphus tecticaudatus STEINH.,
9

,

In

p reuss.

Gesch. gefund. Trilob., p . 26, PI. II, f.

10.
9
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Endast
ansetts
dadt

pygidier

kunna

hafva

höra

triangulärt

f u nn i ts nf denna art, men inga öfriga delar , som

samman med dem .

och

omgifvet

af en

Pygidiet är haltelliptiskt eller afrun
tydlig

trådlist i randen .

Förhål landet

mellan pygid iets län gd och bredd synes af följande mått å tre exem plar:
a.

b.

e.

pygidiets längd

5 1 m . m.

-l-G m.

dess b redd vid thorakalranden

66 m . m.

59 m . m .

axel n s längd

4:? m. m.

dess bredd vid thora kalranden

Ul

m.

111.

44 m .

m.

58

m.

m.

:)9 m . m.

37 m.

111.

17

15

m.

m.

rn.

m.

m.

Pygidiets inre del är svagt hvälfd ; brämets yttre hälfter s l utta åter betydligt mot sidorna och äro stundo m nära randen svagt konkava .
utefter

axeln

mindre

grad

icke
än

nedböj d ,

brämet

något uppböj d på midten.

:Medelli njen är

bakom densamma s l utt a r den m ot randen , men i

vid

sidorna, hvarigenom pygidiets bakre rand synes

Axeln är längs medelpartiet plattad och endast vid

sidorna fallande m ot brämet, från hvilket den endast s k i ljes genom sin höjnin g,
ej

genom

i nsänkta

inbuktade

sidor .

fåror.

Uto m

Bakåt
den

afsmalnar den än med räta , än med svagt

första

halfringen har den inga konvexa ringar,

men är tydligt ledad af sömlinjer, som löpa tviirsöfvet· hela axel n och fortsätta
på

brämet.

Mellan tvenne sådane gå 1 -3 tvärgående strimli njer, som endast

s träcka sig· öfver axelns plana dt�l.
att urskilja frå n alldra linjer.
hela

axel n ;

på

suturli njerna

dess

främre

Bakåt ligga sö mlinjerna tätt och äro svåra

Jag har trott mig ku nna räk na omkring 1 7 på
hälft

k omma i regeln G.

De 6 eller 7 främsta

fol'tsätta ett stycke på brämet bakåt- utåt, kortare a l lt som de äro

aflägsna fl'ån framranden, men vända sig snart utåt-framåt och blanda sig bland
de

redan

den

nära axeln talrika, i samma riktning löpande strimlinjerna.

sjette

eller

Bakom

sj unde sömlinjen löpa alla linjer redan från axeln i den sist

näm n de riktningen, äfvensom de, hvilka bakom axelns spets gått parallelt med
pygidiets

bakre

rand.

Större delen af dessa böja sig dock i närheten af sido

rän derna rätt u t till dem och upphöra för s t emot trådliste n . - Pygidialfacettens,
som

upptager

bakåt
på

a f en

något

mindre

än

rund ryggad

afstånd

2j3

af brämets fram rand mätt efter ytan, begränsad

ås, hvilkon jernte den bakom liggande fåran upphör

från yttre randen.

På sjelfva åsen gå ett par l i njer i dess

riktn i n g orh fortsätta till randen, alla öfriga linjer på facetten löpa utåt-framåt
e ller framåt. - Då axeln saknar skal vi sar den en antydan till höjda ringar,
hvilka på de delar, der jag· kunnat iakttaga förhållandet, ti l l antalet motsvarar
stimlinjerna

på

skalet.

- Ven traJfållen är bred och sträcker sig kring bakre

Undersökning ar
häl ften

af axe l n

ända

öfver

Siljansområdets

in till d ess sidor.
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Terasslinjerna äro glesa, vid pygi

diets midt mellan randen och axeln 4 på 5 m. m., samt hafva ytterst obetydligt
höjda, vid randen knapt märkbara ryggar.
Fu nnen i öfre
lerön

i

!J'I'å ortoce1·kalk

vid Kårgärde och \Vikarbyn, samt på Bol

lösa s tenar tillhörande ijf're röda ortoce1·kalken.

I dessa senare träffas

arten tillsammans med Asaphus platyunts och As. modestus.

Asaphus brachyrachis REMELE m scr.

Tab. III, fig. l.
Pygidium semiellipticum ; ax1s 3/5 longitudinis pygidii occupans ; limbus parum c onvexus
ad

marginem

po steriorem

concavus; margo elevatione filiformi earens; axis decorticatus ar

1:3 lin e is undulatis separat os ferens ; limbus decorticatus utrinque eostas quinas vel

ticulos

senas extrorsum linei s suturalibus continuatas exhibens, pone axim lineis ·versus apicem axis
o rnatus; se u tum ventrale vix l m : m. a testa superiori remotum, latissimum, arere

curvatis

fere totre limbi subj ectum.

Arten

hör

t i l l de största inom slägtet : ett någorl unda fullständigt exem

p l ar af ett pygidium håller i längd 71 m. m., i bredd vid thoraka l randen 100
m.

m. ;

dess axel har en längd af 4;j m. m. o ch vid framranden en bredd a-

2 1 m . m . , sålunda föga mer än

1/5

af hela pygid iets.

Bräm et är endast i sin

främre och i nre del hvälfdt, utmed sidornas yttre delar sluttar det med plan lutf
ning och bako m axe l n är det jemnt konkavt.
afrundad
kunna
De

spets.

på

skiljas

smala ,
den

På

alla

Axeln är utdraget triangulär med

m i na exemplar saknar den skal, och i sådant skick

honom räknas 13 leder, af hvilke 5 komma på den främre hälften.
af

utåt

vågformigt

böjda sutu rlinjer, hvilka löpa öfver låga, på midten

vidgade ringar.

Af denna anordning torde man kunna sluta, att

skalbära nde axeln företrädesvis varit ledad af s u turlinj er, om också ringar

der k unnat urski lj as.
rib bor,

h vilka

på

På det skallösa brämet utgå från axeln 5-G föga höjda

rygg-en bära tydli ga sömlinjer.

De vända sl.g först bågfor

migt något bakåt, men sänka sig på halfva afståndet mellan axel och b räm så
att der utanför endast sömlinj er äro synliga.
utåt-framåt

och

strim l i njerna .
l injer
är

i

Dessa böj a sig åter i riktn ingen

blanda sig på y ttre delen af brä.met med de der framlöpande
På den konkava delen a f brämet bakom axelns ände gå strim

bågar,

hvilkas

konvexitet är vänd mot axelspetsen.

Pygidialfacetten

minst 3 gånger så lång som bred och obetydligt nedböjd ur brämets plan.

Dess

främre

rand

öf,·ergår

under jemn böj ning omärkli gt i den yttre.

Dess

68

S v . L e o n h . 'l' ö r n qu i s t .

bakre

ha r

gräns

en

-

b ildar

fra g me n t

Qvars i tta nde

a tt

samt

o v a n ligt

Vi d
från

vid

glest :

men e g g for m a d å s , s o m l ä n gs egge n

af

ska l v i s a , att. detta varit papperstunnt

brämets

en hva rs egg, so m saknar t råd l ist.

i

m ötas

Ventralfållen är

bred och sträc ker sig under hela brämet ända till frame mot tho rakal

randen.
m.

,

Afståndet mellan skalet och u nderfållen uppgår k napt ti l l l

Begge

m.

m.

h öj d

ribborna derpå fram trädt mindre tydligt, under det söml i njerna varit

skarpt utm ärkta .
m.

o b et y dl i g t

en

e l l e r t v å t era s sl i nj r r ; samtliga öfr iga li nj e r på facetten g å fram åt-utåt.

den na s k i lj e s fål lens inre rand blott genom ett a fstånd af 6 - 7
T era s s l inj e r na hafva l åga eggar o ch l ig g a gan sk a

axe l n s sidor.

p y gidiets

mi d t

rym mes

:3 0

l i nj er

på 40 m. m .

På den d e l

som

ligger bakom axelns s p e ts äro de ä nn u g les a re än på s i d o r na .
Ö friga delar af dj uret hafva i cke t räffa ts .
Funnen i öfre grå ortocerkalk vid K årgärde.

Asaphus angustifrons DALliL
1827

Asaphus angustijrons DALM. , Om Palreaderna, p. 2 39 , 27 2, T. III, f. 2.

18:H

H 1 s . , Leth . suec . , p. 14, T.

1854

11, f. 5.

Ptychopyge a ng us tij1' o n s Arw ., PaJ. scand ., p. 55, T. XXXII, f. l .
B RöGGER, D ie si lur. Et 2 und 3, p. 7 1 .

1 882

F unnen

undre

grå ortocerkalk i

lös s ten vid Ö s t no rsb ack e n nära Mora.

Den fö r ekom m e r tillsamman med Asaph us c:cpansus och har skalet b e var a d t på
samma sätt som den.

Asaphus applanatus ANG.
1854

Ptychopyge

mer

dels

mot

ANG., PaJ. scand . , p. 5 1 , T. XXVII, f. 6.

pygid i ets s k a l förete r e n tät l i nj e-o rn e ring.

Hela
l i nj e r na

applanata

vinkelrätt

pygidiets

mot

På främre hä lften l ö p a

axe l n , dels framåt-u tåt ; bakåt vä n da de sig a ll t

b a k re rand.

Bakom axelspe tsen samm a n löpa li nj e r n a från

båda s id o r framti l l i m o t a x e l n vända uddar.
Funnen
samt

i

lös

i

und1-e g1'å o;-tocerkalk vid Utby, Lindgården och v i d Sjurberg

sten

vid Östnorsbacken .

bevaradt liksom hos föregående art.

På s en a r e stället t r äffa s den m ed skalet
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Asaphus ptychopyge-rim.ulosus ANG.

1 8 54

Ptychopyge
Då

min

'

rimulosa ANG., PaJ . scand . p .

55,

T. XXX, f. 2 .

att med sl ägtet As ap hus för e na ANGELI N s s i . Ptychopyge

åtgärd

endast är att a nse såsom provi sionel, har jag, oaktadt en annan art redan med
Htörre

skäl

bär

namnet Asaphus 1'imulosus, icke a n s e t t mig berättigad att för

denna art ändra det af ANGELIN g ifn a nam net.

För att skilja arten från A N

As. rimulasus har jag derföre valt utvägen att till a rtnamnet äfven foga

GELINS

det slägtnarn n , under hvilket ANGELIN beskrifvi t den.
Enligt

ANGELIN förekommer a rten i Dalarne i Regio C Asaphor u m .

Vid

W attnäs har jag i ö/re grå ortocerkalk fu n n it en pa n na, som ful lko m l i g t öfver

ensstämmer med den af AN GELIN meddelade figuren .

Asaphus cfr. undulatus STEINH.

Tab. II, fig. 22.
Af denna

art

eger jag enda st få stym pade , men ganska karak teristiska

p ygidier med qvarsittande skal.

Dess form synes hafva varit parabolisk.

Inre

delen af pygidiet, axeln j emte närligga nde d ela r, äro plattade, b rämets sido r slutta
s tarkt och
Axeln

äro

vid randen

synas

sedt

vid

från

sidorna der blifva konkava.

sidan visar e n i nbuk ta d medellinje.

axelfårorna

tramåtböjda
öfriga .

linjer ,

På axelns främ re del

svaga antydningar t i l l 6 ell e r 7 ringar , ba k re hälften

saknar ringformade leder.
de

hvarigenom

a fsmalnar je m nt och h öjer sig je m te inre delen af brämet bakåt så att

p ygidiet

ten

utböjda,

Hela axeln är öfverdragen af transversela , på m id

bland hvilka söml i njerna ej säkert låta skilja sig från

Visserligen löpa en del af d e s s a l inj e r öfver de g r u l1 da och bre da

axel fåro rn a u t på brä m e t, men på vexlande afstånd från h varandra.
delen af pygidiet märkas på h varje sida 5 - 6 ytterst k o rt a ribbor,
täckes hela
delen

gå

brämet

utåt-framåt,

utåt t i l l randen.
n ära

af talrika,

På främre
o ch

derjemte

ofta oaf b rut n a terasslinjer, som på den platta

men på d e lutande sidorna böja sig med en jemn båge

Serskildt utmärkande för arten ä r , att pygid ial facetten , utom

den i nr e s petsen, sak nar a n tydan till bakre gräns, så att de från brämet

framlöpande
j a g enda st
brämet.

linjerna
sett

utan afbrott fortsätta på facetten.

obetydliga

Af ventraJfållen har

delar ; den synes sträcka sig under större delen af
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Arten
preuss.

röjer stor likhet med Asaphus undulatus �TEINH.

Gesch .

jerna äro

gefund.

meddelade

DTEINHAIWT

på axeln

(Die bis jetzt in

Tril. p. 2 7 , T. II, f. 1 2), m e n skiljer sig från den af
:figuren öfver denna art i följande hänseenden : sömlin

tydligare

utmärkta ;

sidaribborna äro tydligare 6ch mera

upphöjda och skalets linjer fo rtsät ta utan afbrott snedt öfver dem ; i axelfårorna
synas

framtill

m ycke t få linjer; axeln afsmalnar mera bakåt och synes hafva

haft ett mindre an tal leder.

Äfven med
der

Asaphus

Herzogthiimer

(Isotelus) sp. y KAI�STEN (Beiträge zur Landesk unde

Schleswig

und

Hol stein,

l

Reihe, T. XXIII, f. 1 2 ) har

den beskrifn a a rten stor likhet.
i flagkalk

F u n nen

vid

Kårgärde och sannolikt inom samma lag, säke rt

inom chasmopska lken, vid Fjecka.
"Kårgärde,

Ett exemplar i min samling bär påskriften

öfre grå ortocerkalk" ; men troligen härrör äfven detta från flagkal

ken, ehuru detta lag ej urskiljts, då exem plaret fans.

Asaphus densistrins n . sp.

Tab. III, f. 2, 3 .
Pygidium

rotundato-triangulare, media parte subplanum, a d latera declive, filo margi
elevato, tenuissimo circumdatum ; longitudo 2/3 vel fere 3 / 4 latitudinis maximre requans ;
elongatus, triangularis, apice acutus et ele vatus, dense transversim striolatus, y arte di

nale
axis
midia

anteriore

trorsum

annulis

antrorsumque

plerumque

iudivisis

6 articulatus ; limbus eostas 8 exhibens , lineis undulatis densis ex
euntibus o rnatus ; impressio �cuti ventralis latissima, lineis impressis

not ata,

pone

axim

carinam

in

punctum elevatum desinantem, et post

punctum illum aream triangularem lineis destitutam portans.

End ast
en

pygidier äro kända och dessa mycket skadade, d ock k u nna å dem

del kännetecken iakttagas, som tillräckligt karakterisera arten.

Pygidiet är

rundadt triangulärt och dess längd motsvarar met· än 2/ 3 och niira 3 /4 af dess
största

bredd.

dorna

starkt.

randen
från

Inre delen är foga konvex, men i närheten af randen l u ta si
A xeln,

som begränsas af grunda fåror, upptager vid thorakal

1/4 af pygidiets bredd derstädes eller något m i n d re och afs malnar deri

jemnt

till

en utdragen spets, hv i lken skj u ter n ågot upp i höjden, så att

pygidiet sedt från s idan visar en på midten sänkt axellinje.
af låga
s in
sida

ringar,

helhet

Axeln är ledad

hvilkas antal jRg, i följd af skalets skadade beskaffe nhet, ej i

kunnat räkna, men på den främre hälften utgör 6 .

Från sida till

på hvarje ring går en något böjd sömlinje, som endast obetydligt skiljer
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si g från

mel lanliggande täta slingrande st.riml injer.

E m ellan tvenne sömlinjer

ha r J ag på de främre ringarne räknat omkri n g 1 2 l i njer af det senare slaget.
B rämet

o mgifves

plattade

delen

hvarje

sida

dersökas,
inifrån
intill

i

randen af en nästan hårfin t rådlist.

några, ej

har

täckes

men

någ·ot

jag ej sett fu l lständigt.
af mycket

täta,

hva ssryggade

an talet på

Hela ska let, så vidt det kun nat un

vågböjda strimlinjer, hvilka gå i riktningen

äro

föga höjda, e nkla och oafb rutna sam t af den täthet

att omk ring 8 rymma på 5 m. m. vid pygi d iets midt.
går

ribbo r ;

utåt-framåt. Ventralfållen är bred , men n å r endast kring axeln s spets
Ä fven i ventraJfållens intryck på stenkärnan synas ribbor och
denne.
Terasslinjern a

fåror.

höga,

Det bär på den inre

bakåt

på

aftrycket

en

Från axelns spets u t

köl , som då den nått halfv1i gs till pygidiets rand

slutar m ed en u ppskj u tande p unkt.

Denna bildar på samma gån g öfre spetsen

af en

triangel,

som u tgör p ygidiets afslutning bakåt och har sin bas i dettas

rand.

Mot triangelns sidor ändas alla terasslinjer, och sjelf är den sålunda all

d eles slät.
Mått

å ett exemplar : pygi d iets längd 29 m.

axelns längd 2 4,5 m.

m.,

m.,

största bredd 40

m.

m.

största bredd l O m. m.

Funnen i ö/re grå ortocerkalk vid Kårgärde och W attnäs.

Asaphus ludibundus n . sp.

Tab. III , fig. 4, 5 .
Caput

semilunare,

riorem· projiciens,
ante

oculos

filo marginale circumscriptum ; frons antice dilatata, marginem ante

inter

oculos

puncto elevato notata ; oculi magni , distantes ; linNe faciales

valde extrorsum curvatre, aream, cujus latitudo longitudinem capitis fere requat,

c omplectantes; genre fixre ad latera frontis antice dupplo latiores quam postice , ante frontem
non

distinguendre ;

flexu s ,
catre ,

cum

genre

mobiles la tre; mar go thoracalis capitis partibus extern is antrorsum

margine libero angulum fere rectum formans . - Pleurre thoraci s profunde sul

apice caput versus curvatre. - Pygidium parabolicum ; axis annulis 1 3 in medio obli

teratis

articulatus ;

limb u s

eostas

laterales utrinque 5-6, parum elev atas, breves portans ;

scutum ventrale lineis densis ornatum.

Hufvudets ft·ia ra n d omgifves af en upphöjd trådlist, och dess jemna rund
ning afb r y tes

Pannans b akre del är

med en punktfor mig u p phöj ning mellan ö gone n , utan märkbar flikning,

jemn
men

fram till af d e n fra m skj u ta n d e axeldelen.

tydligt

tydligt

och

skiljd från de uppstigande ögonloberna.
når

in

på

F ramåt vidgas hon be
den fram s kjutna delen af hufvudranden . Ö gon e n äro
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stora,

skiljda från hvarandra med ett a fstånd som är något m i ndre än nack

ringens bredd, samt från thorakalra nden med omk ri ng
Ansir,tslinjerna

gå

bakom

bakre randbården
hörn.

Fra mom

omedelbart
mellan

och

skära

ögonen

framför

ögonen

göra

fli rst

randen
de

betyda nde bågar u tåt och n1 ötas i randen,

pannan i en t r u b b i g v i nkel.

knapt

äro

medelsköldens

största

insänk ta

vidd

böja sig d erpå snedt öfver

m idt emellan axelfårorna och hufvudets

ansigtslinjernas bågar är lika

Axelfå rorna

rätt u tåt,

af dera s egen längd.

2 /3

stor

Hom

Medelskölden s största bredd
hufv udets längd elle r större.

De fas ta kinderna äro platta och midt för

d ubbelt

si't

breda

som vid ögo n e n s främre hörn.

Rör liga kinderna äro vid h ufv u d ets sidor breda, framom medelskölden u td ragna
Bakre rand fåran , som är tydlig och djup, sträcker sig fra m

till s mala band.

för 2 /3 af thorakalranden mellan nackringen och hufv udets hörn.

Donna rand

är svagt S-böj d och möter den fri a randen med en nästan rät vinkel .
Längden af thorax är mindre än 3 f 4 af dess b redd och axeln upptager af
Pleurornrt s inre , mot axeln rätvinkliga del utgör icke fullt 1f3

denna n ära 3 / 8 •

af deras hela längd mätt utefter ytan .

De y ttre delarne äro, utom på det sista

segmentet, framåtböjda och likna så väl i d etta hänseende som till de djupa ple
u ralfårorna och facettens bi ldn ing pleurorna af Asaphus expansus.
_
Pygidiets axel är jemnt afsmaluande, föga upphöj d och fiirsedd med 1 3
s vagt

m arke ra de,

l ä n gs m idten omärkliga ringar.

5-6

l åga,

fullt tydliga ri bbor, som u pphöra på halfva afståndet mellan

dock

axeln och rand e n .
hafva h H ft

yttre

öfverensstäm mer

Pygid ial facette n ,

hvilken jag

Brämet har på hva1je sida
ej

sett

full ständ igt, synes

sidan nästa n lika lång som den främre.
med

ple u rornas.

Dess linje-ornering

Underfållen företer en låg och mycket tät

terass l i nje ring .
Rörl iga

ki n de rna

förete

närmast ögo nen

täta strimlinjer, som frå n ögo

nens bakre del gå i radierande riktning mot randen , men upphöra, då de nått
halfva

vägen

dit.

På thorax och pygidiet har jag ej k u n n at u pptäcka an dra

stri mlinjer, än de som märkas på facetterna .
Må tt af ett nästa n fullständigt exemplar : h u fvudets längd 2 7 m . m., bredd
46
m.
m.

m.

m . , största afstånd mellan ansigtslinjerna 2 � ,5

m., bredd

46

m.

Fjecka.

i

m . ; thorax' lä ngd 34

m., axe l s bredd å thorax 1 8 m. m. ; pygidiets längd 2 6

m . , bredd vid thorakalranden 4 1

Funnen

m.

cystidekalk

vid

m.

m.

Kårgärde och,

sannolik t

i

sam ma

l ag,

vid

Undersök nin gar öfver

siljansområdets
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Asaphus prmtextus n . sp.

'fab. III, fig. 6, 7.
Cap ut
capitis

semilunare,

abruptum
capitis

convargentes

requans ;

sulci

fil o

marginali

elevato circumdatum ; frons antice dilatata, marginem

non attingens ; linere faciales ante oculos primum divergentes, deinde post flexum sat

axales

dcsinentes ;
angulos

genre

in

fixre

genre

mobiles

formantes ;

longitudo

maxima scuti medii longitudinem

ad latera frontis antice dilatatre, ante frontem valde angustatre ;
latera frontis -" pon e latidininem maximam scuti medii sitas
prretextre ; margo thoracalis fere rectus cum mar g ine libero

ad

late

formans . - Pleurre thoracis non antrorsum flexre, oblique truncatre.

s emielli pticum ;

lineas

ogivum

depressiones

acutos

gidium

et

elevatas ,

axis

undulatas

ti

-

Py

/7 longitudinis pygidii o ccupans, triangularis, anm.ilis 1 1 - 1 3 ,

ferentibus notatus ;

limbus

utrinque

eostas 5-6 ante marginem

desinentes portans.

Hufv udet
nanfö r

är

hvil ken

halfmånformigt

en

grund

fåra

oc h omg·ifves af e n ganska hög trådlist, i n
kan

spåras.

och slutar på kort afstånd från framranden.
legat

mycket

nära thorakal randen .

okändt ; framom
krökning

så

dessa

att

de

Pannan vi dga s betydligt framåt
Ögonen äro stora och synas hafva

Ansigtslinjernas forlopp bakom ögonen är,

riktas de forRt u tåt-framåt, böja sig derpå med en t vär

k onvergera och mötas strax framför pannan i tudorbåge.

S törsta vidden m ellan dem motsvarar ungefår hufvudets lä ngd.
ökas

något

i

vidd

framfö r

pannan

fårorna

äro

största
med
och

bredd,

framåt utmed hufvudets sidor och aftaga derpå, så att de

hafva

s vagt
med

Fasta kinderna

utseende

markerade

af smala mot hvarandra vända kilar.

och

Axel

sluta på hvmje sida , bakom medelsköldens

e n l iten flack sänkn i ng.

Från denna d rager sig paraHelt

hufvudranden på de rörliga kinderna e n gräns m ellan ett bredt bårdparti
ett

smalare

inre

parti kring ögonen.

Den framstår tydligt i foljd af en

liten sän k ning af det inre partiet, utan att man här kan tal a om någon verk
lig

fåra.

den

en

taggar ,
ring

af

Hufvudets
spetsig
ehuru

thorakalrand är föga böjd och bildar med den fria ran

vinkel.
jag

tättstäida

ej

Det

är m öjligt, att hörnen varit utdragna till korta

sett sådana. - På pannans främre del märkes en orne

tran s verseJa linjer

och

mellan

dem strödda styngp unkter;

på

kindern a, de fasta såväl som de rörl iga, finnas endast styngpunkter, hvilka

på

den

n a nför

breda bården äro något gröfre än på de i nre delarne.

I hålkälen in

trådli sten synas radierande, korta, upphöjda linjer, h vilka åt denna del

gifva ett utseende, som i viss mån påminner o m randen af en del Trinucleus
a rter.
10
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L e o n h . 'l'örn qui st.

Thorax har jag icke sett ful lstiin d igt.
u pptager

på

de främsta s egme n ten mycket mi ndre än

mätt efter ytan.
fra måtböjda.
men

Pleurornas räta i nnandel ä r ko rt och

1/3

af deras hela längd

I spetsarue äro d e tvärt och något s n ed t afstympade, samt ej

Pl eu ralfä rorna

äro på

i nre hälften närmast axeln ganska djupa,

öfvergå utåt ti l l fo rmen af e n terass l i nje, i följd hvaraf facette rnas bakre

gräns

der

är

stö rre

delen paralleJa med närmaste sidor, och d e rjemte mellan l i njerna styng

punkter.

På

svagt
axelns

utmä rkt.
midt

gå

Facetternas

ytor

fö rete

fina terassl i njer, till

linjer i framåtböjda bågar och på sidorna med

dessa paralleJa linjer, som icke mötas.
Pygidiet är halfelliptiskt.
har
På

utdraget

en

hva rje

utmärkta

sådan

m ärke s

a n norlunda

ribbor, som

5 -6

Axeln upptag·er omk ring

Pygidialfacetten är
riktade terassli njer .
fria

p ygidiets läng·d ,

ej

en tydlig söm l i nje ; och de sista ringarne äro knapt

än

genom dessa linjer.

nå

randen,

Brämet har på hvardera sidan

och af hvilka de bakre äro föga skönjbara.

smal , med afrundad t främre hörn och bakåt s m åningom öf

vergåe nde i den rund r yggade grän s ribban.
den

6/7 af

triang ulär fo rm och består af 1 1 - J 3 , icke afbrutna ringar.

Den bär på ytan glesa framåt-utåt

Sned t öfver brämets ribbor gå korta stri mlinjer och utmed

randen andra tätare, som · böja sig i nifrån utåt-framåt så, att den se

nare riktningen har öfverhand.
Mått å ett nästan fullständigt exemplar : hufv udets längd 1 7 m. m., bredd
Yid

thorakalranden

längd

23

m.

38

m.

m . , medels köldens största bredd l 7 rn . m . ; thorax

m . ? , bredd 3 7 m. m . , axel ns största bredd 14 m. m. ; pygidiets

längd 2 1 m . m., största b redd 33 m. m., axel n s längd 1 8 m. m., b redd fram
till 9 m. m .
Funn en i cystidekalk v i d Fu rudal, Kårgärde och Fjeck a .

Asaphus plicicostis n . s p .

Tab. III, fig. 8 -- 1 0.
Cap ut

semilunare,

fil o

marginali prrediturn ; frons

in ter o cul os puncto el eva to notata,

antice dilatata ; sulci basales frontis lati ; oculi prope basin capitis siti, mediocres ; linern faciales
post

oculos

arcu parvo antrorsurn verso marginem thoracalem petentes, ante -eos non valde

divergentes

et ante frontem ogivum formantes ; genre fixre antice vi x dilatatre, ante frontem

angustre sed ab ea facile distinguendre. - Pleurre thoracis sulcos extrorsum obliteratos ferentes,
apice oblique t runcatre. - Pygidium semicirculare, secundum axim minus convexum quam ad
axis 5-6 annulos , decorticatus 9 , monstrans ; limbus utrinque binas eostas breves ,
acutas, decorticatus 4-6 costas, quarum binre anteriores sunt fortiores, exhibens.

latera ;

Undersöknin gar öfv e r

H ufvudet

är

e m ellan

m idt

halfmånformigt,

ögo nens

bakre
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silj ansområdets Trilobitfauna.
försedt

med upphöjd t rådlist.

hörn . en liten punktlik upphöjning och är föga

s karpt a fg ränsad från de vid dess sidor uppstigande ögonloberna.
likna

som

mellan

sig

Basalfårorna

lemna ett smalt odeladt . pann

Då de tta sken bart utgör hela pannan, synes d enna framåt mer vidgad

stycke.
än

fö rdjupningar,

skållika

Pannan bär

verkligen är förhålland et.

hvad

nackringens

Ögonen

vid d .

tho rakalrande n ,

som

Hennes bredd framtill är något större än

äro medel måttiga oeh bel ägna på ett afstånd från

ej iir större än deras halfva längd .

A n sigtslinjerna löpa

bakom ögonen i obetyd ligt framåtvända båga r och skära randen ungefår midt
.
e m ellan nack ringe n s ändar · och hufv udets hörn.
Framom ögonen d ivergera de
mindre

hos

än

och

d el.

daste

mycket

pan nan, der de bild a en tudorbåge.

Axelfårorna äro föga

sluta med r u ndade fördjupningar, som ligga bakom pan nans bre

Fasta

kinderna

vidgas k n apt

framåt, och framför pannan äro de

smala, dock tydligt afsatta mot henne.

helhet

sin

närma st föregående arterna och böja sig med jemna bågar

fra m för

tillsamman
i n sänkta

de

en

Hufvudets bakr e rand bildar i

thorax konk a v båge och sam m am;töter med hufvudets fria

mot

rand i spetsiga hö rn .
Thorakalple u rornas

innandel

upptager

mindre

än

1/ 3

a f deras hela

Yttre delarne äro föga eller icke fra m åtböjda och synas

längd mätt efter ytan .
hafva

räta

snedt afstympade spetsar.

Ple uralfårorna ä ro nära axeln djupa, men af

taga utåt i dj up oc h synas knapt på pleurornas yttre tredjedel.
Pygidiet
axelns.

h alfcirkeltormigt,

mera

Trådlist ha r jag icke sett.

gidiets
b rPdt

är

hela

bredd

fra m til l ,

På

a fr u n da d .

hvälfd t

i

transversel r iktning än i

Axeln upptager något ·mer ä n

1/6

af py

aftager småningom bakåt och slutar jemförelsevis

skalbärande

exempl ar har dess främre del 5 - 6 ringar,

af hvilka d e två eller tre s i sta endast äro synliga vid de något insänkta axel
På brämets frä m re del märkas, utom pygidialfacettens ribba, två skarp

fårorna.

ryggade ribbor, Rom ej sträcka sig fullt halfvägs till randen och sluta temligen
tvärt, sam t
är

oftast

liga.

På

oftast

d ubbel

bakom
i

skallösa

pygid ier

de

korta.

Pygidialfacetten

främste

Pygidiets

thorakalranden

ej

Den främsta ribban

det att e n lägre rygg lägger sig strax fra m för den egent

Lakom

g ränsribba.

båda

d e m ännu e n af m indre höjd.
bär

axeln 9 ringar , och brämet på h varj e sida

högryggade · ribborna
är

två eller tre lägre och ganska

smal med afrundadt främre hörn och skarpryggad

ventraJfåll

är

glest

strierad

och smal, så att den vid

strä cker sig förbi b rämets yttre hälft.

Utom å pleuralfacet

tern a h ar jag i n genstädes å skalet k unnat upptäcka spår till ornering.
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å ett fullständigt sa rnmanrul ladt t>xemplar : hufvudets längd 1 3,5 m.

Mått
bredd

m.,

m. m. , afstånd mellan ansigtslinjerna vid medelsköldens största

25

m.;

thorax längd mätt u tefter ytan 1 8 m . m . , bredd 2 6 m. m .

bredd

11

axelns

bredd vid tredje segmentet n m . m. ; pygidiets längd 1 3 m. m., största

m.

bredd 2 5 m. m.
Funnen

i

ortocerk(tlk i

öfre ,qrå

stor mängd vid W attnäs, Kårgärde m .

fl. st.

Megalaspis acuticauda ANG.

Megal a spis acuticauda ANG . ,

1 8 54

Pal. scand. , p. 50, T. XXVII, f. 4,

B&öGGER,

1 88 2

Die

silur.

Etagen

2

u nd

3,

p.

82, T . II, f. l ,

T . V I , f. l .

Funnen i undre grå ortocerkalk (lägre hvarf)

vid

vid

Lindgården

Utby och

Sjurberg.

Megalaspis Gigas ANG.

Funnen
drager

vid

den

stötande

d en

16, T. XII, f. 3 .

Megalaspis Gigas ANG., Pal. scand. , p .

1 852

äfven

säkert

ö/re

röda

Fjecka

i ett grått kalkband , som genom

ortocerkalken, samt

i den omedelbart intill detta band

Skattungbyn
röda

kalken.

Huruvida arten äfven vid Silfberg och Wikarbyn, der

förekomme n

afgöra.

På

och

i

en grå

kalk,

uppträder på samma sätt, kan jag ej

Sollerön har jag funnit den i lös sten af öfre röd ortocer

kalk.

Megalaspis grandis SARs .
1 83 5

Megalaspis grandis SARs, Isis von OKE N 1 835, p. 3 3 7 , T. IX, f.

1837

SARs, G re a norv. , p. 1 4 1 .

16, T. XIV, f.

1 852

multiradiala ANG., Pal. scand . , p.

1882

,qmndis BRöGGER, D i e silur. E t . 2 u n d 3 , p . 80, f. 4.

6a

( see. B&öGGER).

2.

Till Megalaspis grandis SARs, hvilken enligt BRöGGERS undersökningar är
identisk

med

utredning.
nära

M. multiradiala ÅNG., slu ta sig- en del fo rmer, som ännu k räfva

Bland

hufv u d formen,

dessa
men

förekommer

en

i

Dalarne, som i m y?ket ställe r s i g

å andra s i d a n såväl i hufv udets

s om pygidiets

bild -

Undersökningar
ning

öfver

Biljansom rådets
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visar sådana afvikelser, att den icke kan fullt sammanställ a s med denna.

Pro visoriskt uppför jag den under n a mnet

Megalaspis grandis SARs var. lata.

Pygi d ier, s o m oftast träffa s , öfverensstärnma i det hela med d e t af B&öGGER
afbildade, men då längden af detta är märkbart större än bredden , liksom för
hållandet också är på ANGELINs teckning af M. nmltiradiata sa m t i ä n nu högre
på

den

mina

af SARs meddelade figurerna af M. ,qrandis, äro l ängd och bredd på

exemplar lika.

På ett enda exemplar tror jag m i g hafva kunnat räkna

2 4 ri ngar på axeln samt 1 2 eller 1 3 ribbor på hvarje sida af brämet ; men på
alla

öfriga

exemplar hafva dessa tal varit mindre, enär de s i sta ringarne och

ribborna vanligen äro ytter st otydliga.
Ett p a r thorakallede r, som jag funnit, hafva pleurorna längre i förhållande
till

än

axeln ,

på den af SARs gifna afbildninge u , dock kan m an å

är

fallet

denna ej säkert se, huruvida icke på dennes original de förras spetsar varit något
nedböjda och pleurorna således något längre än de synas.
De
likna

hufvud,

i

det

som jag trott mig kunna hänföra till de näm nda pygidierna,

hela

rätt

hänseende från detta.

m ycket

det af SARS afbildade, me n afv i k a ock i vissa

Pannan har nära dubbelt så stor längd so m dess s törsta

bredd, är midt för ögonen någo t hopdragen , eh uru vida mindre än på d e t af SARs
afteckn ade exemplaret ; framåt ·är hon åter vidgad samt afrundad .

N ackringe n skil

jes ej från hen n e genom någon tydlig fåra, och äfven axelfårorna äro ej utmärkte,
u ta n

skilj e r

v udets
stånd

medelsköld.
från

som

äro medelstora,

och hög·a samt ligga på ett af

deras

främre

hörn,

skär pannan

på

eller

litet

En linje,
framom

Bakom ögonen gå ansigtslinjerna med en S-formig böj ning utåt-bakåt

skära

motsvarar
bågar

Ögonen

thorakalrand e n , som obetydligt öfverstiger denna längd .

sam manbind e r

midten.
och

sig pannan endast genom sin relief från den öfriga delen af huf

och

hufvudets thorakalran d på ett afstånd från nackringens ändar, som
pannans

bredd

sammanlöpa

till

en

ögonen .

långt

Framåt bil da de stora, utåt böj d a

u td ra ge n

Medelsköldens största

är

såsom

å SARs' fi g ur just der pannan slutar, bö1ja linjerna att konvergera m ed

Jens

båge

a fs tånd

gång pannans längd.

spets.

bredd

en jemn

ungefår

l 1/ 3

mellan

Något framom pa nnans slut, ej

och så långsamt, att medelsköldens bredd på dubbla pannläng

från

nackranden

i

det

närmaste

är

lika

med pann an s bredd .
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Härefter närm a sig linjerna ännu lå n g s a mmare och i nnesluta en utd ragen smal
Den del af h u fv udet , som o msluter denna, synes hafva varit u ppå tböj d .

spets.

De

t·

än

ör l i g a

kinderna
afståndet

halfva

har j ag ej sett fu l lständiga.
mellan

ögat

och

hufvudets

D e r a s k a n tbård är smalare
fri a rand.

I hörnen äro de

utdragna till l ånga srrp:�la ba k å t riktade taggar.
Dessa hufvud likna e m e ll e rtid äfven så m ycket den a f BRöGGER medde lade

figuren

af ett

t ve k s a m ,
för

dock

den

a c u ti c rtuda

som

de,

hufv u d af �Megalaspis

acu ticauda ANa. , a t t jag stu n d o m varit

huruvida de ej kun nat tillhöra denna a r t.

sa m h ör ighe t , jag sedan l ä ngre tid til l baka antagit.

verkligen

fimtes

på

F l era o mstä n d i gh e te r tal a

hvilka

de

Megalaspis

i den u ndre g rå ortocerka lken på samma lokaler,

nyss bes k rifn a h u fvudena' funnits.

Dessa träffa s dock

all tid tillsammans med pygidier af ]_J;J. gmnrNs, under det M acuticauda synes
intag a en n åg o t l fi gre n i vå.

å

Vida re är skalens utseende och bevaringssätt lika

de båda s l ag e n af fossildelar, och änd tligen motsvara hålkälarna af hufvude

nas och pygid i emas ventrala intryck hvarandra ful l s t ändig t .
synes

cauda

Från hufvud af Megalaspis lati

sk i lj a s hufvud af den nu beskrifna formen genom medelsköldens

ANa.

limbala
längre

hafva haft kortare hörntaggar.

Me_qala '3pis acuti

utsträckning

framför

pan n a n , längre hörntaggar och i s y n nerhet genom

my c k et smalare rand bård.
Funnen

i

ortocerkalk,

undre grå

i en del af l a ge t mycket

a l lmänt ,

vid

Lindgården i Utby, Sj urberg och Boda kyrka.

Megalaspis grandis SARs Yar. rudis A Na.

1854

Megalaspis t·udis ANG., Pal. scand. , p.

50,

T. XXVII , f. 5.

BRöGGER p å p ek a r (Die silurisohen Etagen 2 und 3 , sid. 80, 8 1 ) den s tora
fr ä nd sk a p e n mellan

ANGELINB arter

Megalaspis Gigas, M. rnultiradiata o c h M.

1·udis och yttrar dervid om d e nn a senare : "Die d ritte der

meg.
(= M .

r udis

diirfte

multiradiata Ang.)

terscheiden

si n d,

för h åll a nde n
h varf,

vielleicht

nur

als

eine

Varietät

der

Ange l in ' s ch e n

A rt e n ,

meg. grandis,

Sars

deren Rippen am Pygidium bis weilen ka u m zu un

a nzusehe n

sein".

Denna åsigt

synes mig vin na stöd af de

mellan hithörande former, som jag iak t t a gi t i Dalarne .

I samma

som innehålla den sist beskrifna Me g alaspis-form e n , föreko m ma all mänt

p ygid i er,

som till formen öfverens s tämma med dennas, men sa k na a n tydan till

segmentering

så

d e ss a

d elar ;

be g ge

väl å ax e l n som å brämet, stundom ock tydlig grä n s mellan
andra visa svaga spår till leder.

Derjemte t r i i ffa s skallösa
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pygidier

af alld el e s

s a m m a for m dels med slät axel och utan sidoribbor, dels

med likadan axel och svaga sidoribbor, dels med a xeln på främre delen ringad
och

ba kå t

extrema

slät

samt

med svaga sidoribbor ell e r u tan sådana.

former kunna

Endast i s i na

varieteterna lata och rudis f. n . bestämd t skilj a s från

h varan dra.
En

del

af de hufv ud , som omnämnts vid redogärelsen for föregående va

rietet, kunna tillhöra den n a form, men jag har ej mellan dem fu nnit några olik'

h e t er, som m öj liggj ort fördelni ng af dem på tvänne grupper.
Funnen i undre grå ortocerkalk till samman m ed föregående art vid Lind
gård e n i Utby, vid Boda kyrka, s a m t vid

Fjecka

och på Soll erön .

Megalaspis lambena n. sp.

Tab. III, fig. 1 1 .
Pygidium
gitudine ,
tudinis
1 3 -- 1 5

rotundato-triangulare, filo marginali prreditum , eadem fere latitudine ac lon

modice convexum, postice magis applanatum ; axis 5 l 6 longitudinis, 11 5 lati
maximre ejusdem occupans, latitudine sensim decrescens, apice fere dilatatus, annulis
antice

obscuris,

plurimis

oblitescentibus segmentatus ; limbus utrimque aliquot costas, non

facile discernandes, exhibens, margo incrassatus, post axim planiusculus.

Pygidiet

är

tr i a n g u lä rt

Dess lä n g d ä r nästan lika med bredden vid thorakal randen .

allt mer plattadt.
Axeln upptager

med afrundad s pets, framtill jemnt hv älfd t, bakåt

5 16

af pygidiets längd och

1f5

af dess b redd framtill.

Den af

smalnar först sakta bakåt och är på si sta tredjedelen nästan jem nbred ; spetsen
s ynes till och med någo t vidgad.

Ringarne, 1 3 - 1 5 ti ll a ntalet, äro föga tyd

l i ga ; på axelns främ re hälft kunna 9 - 1 0 räk nas och spets e n är oringad .
två

främsta

ringarne

afbrutna, och
sidor

skönj a s,

tydligt

tvä rsöfver

skiljefåror
i

gå

axel n , de följande äro l ängs medellinjen

från axelfåro rna snedt b a k ft t.

vi ssa dagrar, några få ribbor.

gränsen

icke

På b rämets

Randbården kan knapt

i sjelfva rande n löpe r åtminstone på sidorna en upphöjd

Bakom axeln är brämet nästan pl a tt .

framsida

Bakre

bäst

urskiljas, och

t rådlist.
dess

d e ras

gå

De

mycket

u tgöres

längre

·

Pygidialfacetten är smal , och

än afstfmd d mellan axeln och dess s pets.

a f en låg, men skarprygg·ad ribba.

Ve ntraJ fållen är

smal och visar i aftryck den hos slägtet Megalaspis vanliga hålkälsfo nnen .
Mått :
m.,

pygidiets län gd

24 m. m . , bredd 2 4 , 5 m.

bredd vid thorakalranden 5 m . m .

m..

axel n s Hingd 1 9 m.
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W i k ar b y n

Af arten ha r ett enda p y gid iu m funnits vid
o säkert om öfre eller u nd re

g1·å ortocerkalk,

.

Megalaspis formosa n. sp.

Tab. III, fig. 1 0 , 1 4 .
C aput
distincto
antice
oculi

parobolicum,

separata,

dilatata,
magni,

faciales

postice

pars

a

extrorsum

marginali

puncto

rotunda ta ,

distantiam

reque

rentes ;

filo

circumdatum ;

elevato

ejusdem

margine

curvat re , ante frontem, spatio parvo interj ecto, in ogivum concur

genre mobiles prretextre, ad angulos in cornua productre ; testa genarum mobilium et

minutis

ornat a .

semiellipticum,
decrescens,
que

notata, utrinque singulis impres sionibus lobata ,
ante oculos eadem longitudine ac pars posterior ;

thoracali dimidia ips orum longitudine metientes ; linere

partis anterioris frontis punctis minimis,
lis

frons a b annu]o occipitali sulco in

modice

convexum,

filo

marginali

prreditum ;

fere requus ; ax is annulos circiter

post erior

eostas

sicut acu effectis, densissimis et dispersis scrobicu

- Axis thoracis fere requus, pleurarum pars recta longa. - Pygidium
pars

anterior

axis

latitudine

14 vix elevatos ferens, limbus utrin

8 infirmas, anteriores duplices, montrans , zona marginali striolata, postice dila

tata , prretextus.

Af d e n n a art fö r el i g g e r till b c sk r ifning ett enda exemplar, i det n ä r m aste
.

ful lstän digt samt dubbelviket, fun n et af herr G. C.
pa r oboli sk t och o m gifvet af t y d l i g tråd list
svagt

nackfåra

skiljd

från

nackringen

men

tydlig punk t fo rm ig upph öj n i n g.

som

n ä s ta n

framträda

i

mötas

medellinjen,

Pannan är end ast genom en grund

och bär strax fr a m fö r fåran en liten,

antyda b asalfårorna.

d en n a

en

del

låg,

.

Framom ögonen vidgas pannan och

kölformi g, longitudinel upphöjning·.

framtill a fr un d a d , men m e d något o t y d l ig kont ur.
nens

Deras främre gränser

skarpt och hafva någon likhet med de korta sneda ryggar, som hos
på

bär

ScHMALENSEE. H u fv ud e t är

Två breda , ej dj u pa, tv ärgåe nd e intryck,

en del Asaphusarter intaga samma l ä ge
och

v.

frä mre

hörn

d elar

henne

i

Hon är

En linje dragen genom ögo

två l i k a lån ga hälfte r.

Ögonen ä ro stora,

b e tydligt höjda öfve r pannans yta, och ställda på ett afstånd från thorakal ran
den,

som

knapt

mots varar

d eras ha lfva l ängd.

Bakom ögonen gå a.nsigtslin

Jerna

i ojemnt böjda b å gar till bakre randen ; framåt gå de i jemna, utåt kon

vexa

bågar

och m ö t as i en något utdragen tudorbåge på k o r t afstånd framfö t'

Fasta

smalare.

Rörliga kinderna afs m alna fra m å t hastigt och hafva fra m fö r ansigts

l i njernas
äro

de

ki nderna

konvergerande

utdragna

till

äro

grenar

taggar,

vid

s i dor n a nästan j emnb re d a , framför pannan

pannan.

formen
som

af smala

ti llspetsade band ; i h ö r ne n

dock ej på det beskrifna exe mplaret äro i
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behåll.
inre

Randbården

delar.

kinderna

är

af

främre

På

företer

skalet

medelmåttig bredd och föga afsatt mot, kindernas

delen
en

af pannan oeh

vacker

ornering

ännu

märkbarare på de rörliga

af ytterst fina, tättstäida styng

punkter samt mera glest strödda punktlika gropar.
Thorax'

axel är i det närmaste jemnbred, något afsmalnande bakåt, samt

1/3

upptagande

mindre än

äro

långa,

motsvarande ungefär

På

pleurornas

midt

svagt markerade.

2/3 af

af

äro

af thorax' bredd.
fårorna

Pygidiet

l

3 4

af ytterpartiernas längd mätt utefter ytan.

djupa,

men

inåt

axeln

och mot spetsarn€'

och dess längd öfverstiger något

halfelliptiskt,

är

vid thorakalranden.

bredden

Pleurornas rätliniga inre stycken

Axeln, som framtill upptager mer än 1/4

pygidiets bredd, afsmalnar i sin främre hälft hastigt, derefter långsammare,
skiljes

och

tydliga

från brämrt snarare genom sin höjning öfver detsamma än genom

axelfåror.

Den har omkring 14 leder, hvilka endast nära axelfårorna

framstå skiljda af insänkningar och på axelns bakre del äro svåra att urskilja.

Å

bri1met

tydligt

märkas

visa

sig

på

hvatje

såsom

sida

dubbla.

svaga

8

ribbor,

af

hvilka

ut

till

är

iifvervägande öfver riktningBil framåt.

Den bär ända

randen talrika, upphöjda, sneda strimlinjer, hos hvilka riktningen utåt

till märkbart

vidare

Bården, sålunda begränsad, är bak

än utmed sidorna.

Äfven å inre delen af brämet synas

mycket korta, sneda, upphöjda linjer, stäida
följa

trådlist.

I

ribborna.
Pygidiets

men inga gropar.
dold

främre

Randbården utmärker sig från brämets inre

del mera genom sin ornering än genom en bestämd reliefgräns.

ning

de

hela

i

racler, hvilka till antal och rikt

sjelfva randens egg löper en ofvanifrån knapt synlig
skal

företer

endast

styngpunktering, lik hufvudets,

Pygidialfacetten är på det sedda exemplaret till större delen

af den sista thorakalpleuran; dess bakre ribblika gräns böjer sig vid py

gidiets ytterrand med en tvär båge framåt.
Mått
m.

sta

det

pannans

m.,

vidd

Pygidiets

25 m.

å

m.,

21

exemplaret:

hufvudets

längel "27 m. m., bredd 50

längd 2:3 m. m., största bredd 17 m

m. m.

längd

m., medelskijldens stör

- Thorax br8dd 48 m. m., axelns bredd 15 m. m.;

M m. m., bredd vid thorakalranden 48

största bredd

Funnen,
omnämnda

beskrifna

enligt

13

exemplaret

m.,

axelns längd

m.·

m.

uppgifr,

m.

-

i

tillhör

öj1·e grå ortocerkalk
SverigE's

Geologiska

vid

Stenberg.

Der

UndPrsöknings

Mu

seum.
11
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Megalaspis. patagiata n. sp.

Tab. lli, fig. 1;)-17.
A

cm

prmcedcnti,

specre

simillima,

differt

et pygidio brevioribus, axi pygidii

capite

mque et minus latitudine descescente, sul.::is axalibus distinctioribus, zona lrevi ad marginem
extra zonam striolatum crescentiformem limbi posita.

Af hufvudet

liknar

hafva

endast

ofullständiga frag1nent erhållits.

"Yledelskölden

mycket samma del hos föregående art, men pannan i1r framåt mer vid

g·ad, ansigtslinjernas bågar framför ögonen mer utåtsvängda, och den tudorbåge,
de

sitt

vid

möte framför pannan bilda, är mer tryckt.

På skallösa exemplar

sluta axelfårorna vid sidorna af pannans utvidgning med ganska djupa gropar.
En rörlig· kind, som jag trott mig kunna hänföra till denna art, visar ett stort
högt öga, som synes hafva haft sin 'plats på större afstånd från thorakalranden
än

ögonen hos M.

formosa.

Hufvudets hörn slutar med en kort spetsig tagg.

Pygidier af arten hafva funnits i stort antal.
halfcirkelformiga.
afsmalnar

jernnt,

liga

axelfåror.

den

Försedd

trott

Axeln

upptager

endast

1/5

Deras form närmar sig den

af pygidiets bredd framtill och

men ej betydligt bakå t, derunder begränsad af temligen tyd

Den sträcker sig med sin spets in på en tredjedel af randbår
med

mig kunna

skal visar axeln ytterst otydligt

ett antal ledet·, som jag

räkna till 11; på skallösa exemplar framträda de främre le

derna :;:om bestämda ringar, de bakre mera otydligt, och äfven i detta fall har
jag räknat 1 1 leder.
de

Brämet är på hvarje sida försedt med 8 ribbor, af hYilka

främre mera tydligt än de bakre äro dubbla.

gräns.

De nå till randbårdenH inre

ett

Kring denna gräns går paraHelt med randen

med upphöjda
riktningen

utåt,

bakåt,

det

der

st r im li njer,

hvilbs

riktning

framåt

att de nästan tyckas gå koncentriskt.
visar

synas

randbården
linjerna

ock

å

Detta bälte är bredast

ett afbrott förorsakadt af den inskjutande axeln, aftager

framåt i vidd och upphör ett stycke från thorakalranden.
linjer

smalt bälte, teclmadt

är så öfvervägande öfver

inre

fullkomligt

delen

slät.

af brämet.

Skallösa

i strimbältet äro der insänkta.

Enstaka korta strim

Utomkring det nämnda bältet är

exemplar

hafva samma utseende, men

Pygidialfacettens bakre gräm:ribha lö

per rätt ut till randen.
Mått:

en medelsköld, längd

framom ögonen 21,5 111. 111.

-

23

m. m. bredd mellan ansigtslinjernns bågar

Ett pygidium, längd 31 m. m., bredd 55 m. m.,

axelns längd 26 m. m., bredd vid thorakalranden 11 m. m.; ett mindre pygi-

·
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dium, längd
fra m ra nden 7
Arten
jag

20

m.

m.

står

bredd

m.,

dem

så

dock,

m. m.,

axelns .längd

15 m.

m.,

bredd vid

m.

g a nska

nära den föregående, men de anförda olikheterna har

funnit genomgående

mellan

34

hos

ett

stort

antal

exemplar, utan att öfvergångar

f unnits.

Begge hafva stor likhet med M. limhata ANG. utan att

hittills

funna exemplar gifva vid h an d en , skäl finnes till någon

vidt

deras fåre ning med denna.

De
g·ande,

beskrifna
men

hufvuddellwna och pyg idier na hafva ej funnits sammanhän

deras förekomst

tillsamman,

öfverensstämmelse i stol'lek och i be

s a mt likheten mellan de rörliga kindernas och pygirliernas hålkälar

varingssätt

göra deras samhörighet högst sannolik.
allmänt

Funnen

i

qfre grå ortocerkalk vid Kårgärde och Wattnäs; före

kommer möjligen äfYen i den undre grå 01'focerka1ken.

Megalaspis dalecarlica HoLM.
1882

Megalaspis dalecarlicus HoLM, Trilob. aus d. Phyllograptusch. Dalek., p. 8, f. 6-12.

Mina exemplar äro icke af elen beskaffenhet,
till

Me.IJ.

stenorhachis

ANG.

eller

närstående

att

jag om artens forhållande

arter

kan uttala någo n öfver

tygelse.

i phyllograptusskiffer

Funnen
f:lkattunghyn.

samt

i

deruti

i n lagrade

kal kplattor

vid

Niobe looviceps DALM.

1826

Asaphus lceviceps DALM., Om Palreaderna, p. 243, 275, T. IV, f. l.
His., Leth. suec., p. 15, T. II, f.

1837

8.

1852 Niobe lceviceps ANG., Pal. scand., p. 14, T; XI, f. l.

Funnen i

phyl1ograptusskiffer

vid Skattungbyn:

q1·önkalk vid vVikarbyn;

undre röd ortocerkalk nfira Lenåsen.

Niobe frontalis DALM.
1826

Asaphus frontalis DALM., Om Palreaderna, p. 542, 27 5.

1837
1852

Hrs., Leth. suec., p. 15.
Niobe frontalis ANG., Pal. scand., p. 14, T. XI, f. 2, T. XII, f. l.

Funn.en

i öfre

röd ortocerkalk

vid Skattungbyn.
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Niobe emarginula ÅNG.
Niobe emarginula ANG., PaJ. scand., p . 15, T. XI, f. 3.

1852

BRöGGER,

1882

Die

silur.

et..

2

und

3,

p. 68, T. VII, f. 7; T. VIII,

f. 7; T. XII, f. 13.

Enda f6religgande materialet består uti en medelsköld af hufvudet, hvilken
Jag ej alldeles utan tvekan för hit.
ren

Pal. Scand., men företer följande olikheter: ögonen sitta något närmare

i

pannans
lande

bas, det af ansigtslinjernas främre grenar omslutna fältet är i förhål

till pannans storlek något smalare, och denna senare saknar sidaintryck

och punktformig upphöjning.
om

I det hela öfverensstämmer den med figu

man

får

emarginula

döma

hafva

liknar

äfven

endast

å

af

figuren;

ögonen

detta

Ögonen torde emellertid ANGELIN icke hafva sett,
på

alldeles

deruti,

skallösa pannor.

B&öGGERS teckning af hufvudet till Niobe
samma

läge som på mitt exemplar.

Den

att sidaintryck ej synas; måhända framträda dessa
Pannan af mitt exemplar visar, liksom på ANGELINs

afbildning, en triangulär insänkning framtill, oeh midt för denna bilda de fasta
kinderna

en

svag

antydan till spets, Rhuru mindre märkbar än hos

N. fr on

talis.

phyllograptussk�f/er

Funnen i

vid Skattung·byn.

TRINUCLEIDJE.
Trinucleus seticornis His.
Asaphus seticornis H1s., Leth. suec . , suppl. II, p. 3, T. XXXVII, f. 2.

1840
1840

Cgllm·us His., Leth. suec., suppl. II, p. 3, T. XXXVII, f. 3.

1843

Trinucleus seticornis PoHTL., Geol . rep . on Londonderry, p . 263, Pl. I B, f. 8.

1845

LovE N , Svenska trilob ., p. 107, T. II, f.

1854

ANG., P a l. scand., p. 84, T. XL, f. 10.
affinis ANG ., Pal. scand., p. 64, 84, T. XXXIV, f. 5; T. XL, f. 20, 21.

1854

Af
nmgar.
fattaren

affinis

tare

l.

art

hafva såväl ANGELIN som Lov:EN gifvit naturtrogna afbild

Angående

den af ANGELIN uppstäida arten Tr. affinis anmärker för

sjelf�

sid.

84:

an potius status juvenil. Trinuclei seticornis?

blott är en ungdomsform af Tr.

en

tvifvel.

denna

Tr.

seticornis

Enligt

med

diagnosen

i

seticornis,

Att 1'r.

eller kanske i vissa fall rät

bibehållet ungdomsutseende, synes mig utom allt
Palreontologia

scandinavica skulle den skilja sig

från sistnämnde art genom gropiga kinder och panna.

Den meddelade figuren
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v1sar

dessutom

nare

omständigheten

fällighet,
är

fullt

att

pannan nästan ofl.ikad och kinderna utan taggar.

taggarue

visst, och

på en my cket ofta hos

beror

före

Trinucleusarterna

me11

i

äldre

tillstånd

tid.

Af

kortare

de

och

till

ända

pn.nnans

gropiga,

ungdomsdrägten

att

behandlade

på olika utvecklingsgrad, från
thoraxled

sådana

fullt

u tvuxna.

fl.ikning

mindre

af

budets

hörn

jemte

qvars tår än längre än

har jag ett stort antal exe mplar

arten

endast

3

m. m.

längd och med 4

och

De yngsta hafva alltid panna
tydlig,

hufvudets

framåtböjd samt utåtriktade hörntaggar.

starkt

har vid flere

BARRANDE

i yngre stadium hafva panna och kinder gropiga,

släta,

den· nu

sedd till

har fr a mhållit denna omständighet vid jem

redan PoRTLOCK

visat, att

se

inbäddningen affallit från hufvudets mellanstycke,

förelse mellan Trin. seticornis Hrs. och T. Cyllams Hrs.

Trinucleusarter

Att den

bakre

rand

kinder

vid sidorna

I mån af tillväxt skjutas huf

de persisterande gropraderna och taggarue allt mer bakåt

de senare tillväxa i längd, och samtidigt blifva de delar af huf vudet,
inom

den

bestående

allt slätare; längst qvarst år den

gropranden,

geopomeringen på pannans midt och på
bakom

de s. k. ögonpunkterna.

denna

ornering.

Vidkommande
icke

alldeles

hufvudets

nlder,

pannan

kinderna

mycket

6-7

tre;

å

forhållandet

rader

minskadt

som

groprade rn a

Vanliga

hafva

fram för

längsmed

nas

konstant.

hörn

rader och
nan

qvarstå ende

del af kinderna, som ligger strax

Stundom förete nära fullväxta exe mplar ännu

De hafva då den form,

de

den

som ligga
öfvergående

motsvarar ANGELINs Tr. affinis.

bräm är deras antal
att fullvuxna exemplar vid
större delen af kinderna 4

hufvudets
är,

gropar, ut m ed

stundom är antalet rader framfor pannan och

med en rad.

De minsta exemplaren hafva pan

mindre framskjuten mot randen och äfven framfor henne 4 grop

men

mån af tillväxt f r amskjuter pannan

i

gropar

närma

ful lständigt.

I

sig

hvarandra

och

och

sam mans mälta

mycket sällsynta fall har jag

de båda yttersta

rader

till eist, dock ej alltid

å fullvuxna

exe mplar funnit tre

groprader så väl utmed sidorna som framför pannan.
Till

pannans

andra

såsom

BARR.

och

tillstånd s.
gidiet

skilda

Tr.

öfverensstämmer

arter beskrifna

latilimbus LrNRS.

Trinuclens seticornis med tvenne

'l'rinucleusformer,

nä mligen Tr. Bucklandi

och

försedt med en tillspetsad,

äro dock, enligt

BARRANDE

mer

utvecklingsgrad

liknar

utveckladt
utdragna samt py

mångledad axel.

(Syst. silur. du centre de la

623), sådane, som endast iakttagas på det fullt utvecklade
gare

l

Den förra af dessa saknar i f u lt

k. ögonpunkter, har hufvudets hörn bakåt mer

längre

olikheter

bildning

Alla dessa

Boheme,

stadiet ;

Tr. Bucklandi alldeles Tr. seticornis.

på

en

sid.
tidi

BARRANDE

SG
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förklarar sig derföre böjd att anse den senare som en utvecklingsform till den
förra och anbefaller den derföre till ytterligare undersökning. Att vår Tt·inu
cleus s e ticom is visar arten i fullväx t tillstånd är dock sannolikt dels deraf, att
någon Trinucleus, som kunnat anses såsom dennas längre framskridna utveck
lingsform, aldrig hos oss a n träffat s , dels deraf, att våra större exemplar i stor
lek kunna mäta sig med de ful lt utvecklade exem pl a r en af Tr. Bucklaneli
från Böhmen. Deremot torde intet hinder möta för det an tagandet, att Tr.
seti c orn ·i s och Tt·. Bucklaneli tillhöra samma art, men att den förra äfven som
ful l växt i viss a hänseenden behåller ungdomsdrägten under det den senare på
ett mera utveckladt stadium utbyter den mot en annan. -- Tt·inuclens latilim:
bus LINRS. liknar genom de långt tillbakaskjutna hufvudhörn en Tr. Buc klandi ,
till p y gidiets bildning åter Tr. seticornis, med hvilken den Mven öfverens
stämmer deruti att ögonpunkterna äro q varstående. Såvidt endast des sa för
hållanden be trak tas, kunde man med bibehållande af nyss anförda föreställ
ningssätt, kunna säga, att den endast i de begge sistnämnda hänseeuclena bi
behåller det yngre stadiets utseende. Men 1'1·. latilimbus s kiljer Rig ännu i en
om ständighet från begge de andra formerna, i det den nämligen framför pan
nan har ;J-6 groprad<'r, då de båda senare blott hatva 3-4. Denna olikhet
torde dock, såsom af det följande synes, kunna samstämma med den föreslagna
uppfattningen. Redan vid beskri fva nde t af T r. latilimbus yttrar LINNARssoN
(Om We st ergötlands cambriska och siluriska aftagringar, si el. 7 �1) om de nu
ifrågavarande arterna: " M öjligen skall man framdeles finna alla dessa former,
som onekligen äro ganska nära beslägtade, så sammanlänkade af andra, att de
rj kunna betraktas som skilda arter". En mella n länk mellan Tr. latilimbus och
Tr. Bucklaneli har också se derm er a funnits. Uti "A monograph of the silu
rian fossils of the Girvan district in Ayrshire, part. II" hafva N ICHOLsoN och
ETHEIUDGE jun. under namnet Trinucleus seticornis His. sp. var. Bucklandi
BARR. {sid. 190, Pl. XIII, f. U-:20) be skrifvit en form, som i allt öfrigt,
hufvudets och pygidiets form samt ögonpunkternas förs v i nnan de, liknar den
Barrandeska arten, men s kiljer sig från denna deruti, att hos fullväxta exem
plar gropradernas antal framfor pannan iir större. Häruti liknar den just Tt·.
latilimbus, h v ilken H r t synes för författame hafva varit okänd.
Y idkommande
denna oms tändighet meddelas den intressanta iakttagel sen , att de mindre ex em "
plar en från Ayrs hi re endast hafva tre groprader framför pannan och att antalet sedan ökas med tilltagande storlek; utvecklingsgången går sålunda dervid i
motsatt riktning mot den jag sett å vår art i Dalarne. Det vill då synas,
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som om dessa raders antal på ett yngre stadium vore detsamma hos rle olika
formerna, men det med tilltagande ålder kunde dels ökas, dels minskas.
Då spörsmålet om de afhandlade formernas förhållande till hvarandra väl
ännu ej står utom allt tvifvel, har i den ofvanstående synonymförteckningen
endast hänsyn fästats vid de beskrifningar, som afse den ursprungliga Trinu
c leus seticornis His.
Från England under detta namn beskrifna former höra
åtminstone delvis icke till hufvudarten, utan till Tr. latilimbus eller Tr.
Bucklandi.

Funnen i

svart trinuclensskiffer

i stor mängd hvarhelst denna uppträder.

Ampyx pater HoLM.
1882

Ampyx pater

HoLM,

Ueb.

ein.

Trilob.

aus

d.

phyllograptussch.

Dalek., p. 12, f.

13, 14.

Då Jag af arten har ett något fullständigare material än det, som stått
Dr. HoLM till buds vid hans beskrifning, är jag också i tillfälle att till den
samma göra ett par tillägg. Pannan skjuter på mina tydligaste exemplar icke
framom kinderna; den är försedd med ett smalt spröt, som är längre än pan
nan, men hvars hela längd jag icke sett. Att döma af lösa stycken hafva
hufvudets hörn utskjutet i långa, något böjda taggar. Pygidiet är kort, run
dadt triangulärt, med nästan rät framrand. Axeln når nära ut till pygidiets
rand och är åtminstone försedd med tre tydliga ringar.
Funnen i phyllograptusskiffer vid Skattungbyn.
Ampyx nasutus DALl\r.
1826

Asaphus (Ampyx) nastttus DALM., Om palreaderna , p. 253, 279, T. V, f. 3.

1837

Ampyx nasutus Hrs., Leth. suec . , p. 18, T. III, f. 8.

1852, 1854

Ampyx nasutus ANG., Pal. scand., p. 19, 81, T. XVII, f. l, T. XL, f. 4.

Funnen

i undre grå ortocerkalk

vid Lindgården i

Utby

och vid Sjurberg.

Ampyx foveolatus ANG.
1854

Ampyx joveolatus ANG., Pal. scand., p. 80, T. XL, f. 2.

Funnen enligt
sedd.

ANGELIN

i

leptcenakalk

vid Osmundsberget, är eJ af mig
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Ampyx Portlocki

BARR.

Ampyx Pm·tlocki BARR., N o uv. tri!. p. 9.

1846

bohemicus CoRDA, Prodrom, p. 08, T. III, f. 19.

1847

1847

Por·tlocki COTmA, ibm., p. 38.

1852

telraganus ANG., Pal. scand., p. 20, T. XVII, f. 2.
Portlock-i BARR., Syst. silur. de la Boheme, p. 636, Pl. XXX, f. 24-28 .

1852

Raphiophorus depressus ANG., Pal. scand., p. 82, T. XL, f. 9.

. 1854
1869

Ampyx

1871

Ampyx

(Lonchodomas?) telraganus ANG. var. gigas LrNRS., Om Westergötl. cambr.

o. silur. aflagr. p.

89 samt

not, f. 49.

tetragonus ANG. (= Rophiophorus depressus ANG.) LrNRS., Jemf. mellan de

silur. aflagr. i Dal. och Westerg. p. 346.

senast anförda athandling har l..dNNAHSSON u p p v is at, att ANGELINs arter
Ampyx tetragonus och Raphiophorus depressus iiro identiska och att de olik
heter, orig inal en till de s sa s figurer i Paheontologia scand. fö re te , måste bero på
den olika grnd Rf p re ssning de varit underkastade.
Mina iakttRgelser stödj a
till alla delar denna åsigt. Goda exemplar öfverensstämma till hufvud och
tho r ax i allt väsent ligt med den af LINNARssoN lernnade fi guren af Ampyx t e 
firagonus, medan det punktera de skalet och py g idiets form v i s ar, Rtt man har
för sig den art, ANGELIN Rfbildat under namnet Raphiophorus clepr·essus. Nä
stan· ännu mer än med de af de nämnde författ am e lemnade figurerna öfver
ensstämma doc� mina bättre e xe m pla r med BARRANDEs beskrifning och tecknin
gar af Ampyx Portlocki. .ÄJven denna öfverensstämmelse har LINNARssoN iakt
tR git, och i den citerade af handlin gen yttar han, sid. 350: "Ampyx tetragonus
ANG. torde kna p ppast vara skilj d från Ampyx Portl ocki BARR.'' Artens p ygi
diu m för tj enar särskildt något att omnämnas. Ett synnerligen ty dligt intryck
VIsar detta mer utdraget än någon af de omnämnda tec kn i n garn e a n ty der.
Axeln når ända ut till pygidie t s randlist och har 13 ringar.
Skillnaden mel
hvarje ringpar bildas af 4 i rad st älda, transverseJa äggrun d a fördjupningar, af
hv ilka d e begge mellersta äro minst tyd liga; mot axelns spets närma de sig
till rund form och blifva tätt hopade. På brämet synas å hva1je sida 7-8
r ibbor.
Endast sällan träffar man sådana exernplRr. Deremot har jag åtskil
liga pyg idier, som än närma sig till ANGELINs fi gur öfver R(tph. depre s su s , än
mera till Barrandes öfver Ampyx Portlocki. Pygid ier som likna ANGELINs
eller LINNARssoNs figmer öfver Ampy::c telraganus h ar jag ej, men LINNARssoN
u ppgi fv e r sig hafva sett dylika vid vYikarbyn.
I
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Funnen i svart trinucleusski.ffer vid Wikarbyn, Draggån och andra loka
ler, der detta lag uppträder.
Ampyx satirostris ANG.
1854

Raphiophorus setirostt·is ANG., Pal. scand., p. 81, T. XL, f. 6.

Funnen enligt
med säkerhet sedd.

ANGELIN

i

svart tt·inucleusski.ffe r

vid

D raggån ,

af mig eJ

Ampyx erassirastris ANG.
1854

Lonehodarnas cmssirost1·is ANG., Pal. scand., p. 83, T. XL, f. 13.

Har i mina äldre uppsatser uppgifvits såsom funnen i cystidekalk vid
Åberga och Fjecka; då exemplaren, utom ett enda och my cket ofullständigt,
förkomm�t, är jag ej i tillfälle att styrka artbestämningens riktighet.
Flera andra arter af detta slägte torekomma i Siljanstrakten, men då dels
materialet är torftigt, dels former för jemförelse saknas mig, har jag trott mig
böra här lemna dem åsido.
ISOCOLID..-E.
Isocolus Sjögreni ANG.
1854

Isocolus Sjög1·eni ANG., Pal. scand., p. 59, T. XXXIII, f. 8 .

f bildning år så tillvida icke fullt trogen, som hufvudets hörn
taggar räcka ända till p ygidiets framrand och pygidiet på hvarje sida om axeln
visar två fårade pleuror, sinsemellan skilda af linjesmala fåror.
Funnen i leptcenakalk vid Osmundsberget.
ANGELINB

a

TELEPHID..-E.
Telephus fractus BARR.
1852
1854

Telephus fractus BARR., Syst. silur., de la Bohilme, p. 890, T. 18, f. 30-34.
Wegelini ANG., Pal. scand., p. l:ll, T. XLI, f. 23.

Enda olikheten mellan de af BARRANDE och ANGELIN meddelade figurer,
som ofvan blifvit citerade, är att hufvridet framtill å ANGELINs t e c knin g visa r
12
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tre framåt riktade spetsar undeL' det samma del å BARRANDEs figur er slutar
med tvenne sådana vertikalt nedåtvända. Alla exemplar från Siljanstrakten,
som jag undersökt, hafva _haft tvenne nedåtböjda taggar; någon tredje mel lan
dem har jag ej kunnat upptäcka.
Redan 1 8 7 1 identifierade LINNARssoN Telephus Wegelini ANG. med T.
fractus BARR., då han anförde denna senare såsom en af den svarta trinuclens
skiffern försteningar i Dalarne (Jemförelse mellan de siluriska aflagringarne 1
Dalarne och Westergötland, sid. 350 ) .
Funnen i svart trinucleusskiffer vid Wikarbyn , Skattungbyn, m. fl. st.

AGNOSTID..E.
Agnostus Törnquisti HoLM.
Agnostus Törnquisti HoLM, Ueb. eiri. Trilob. aus d. Phyllograptussch. Dalek. , p. 13,

1882

f. 15-17.

Funnen

i

kalkplattor i

phyllagraptusskiffer vid

Agnostus glabratus

skattungbyn (HoLM).

ANG.

Agnost u s glabratus ÅNG ., Pal. scand., p. 6, T. VI, f. 5.

1852

Dalarne har jag af arten endast funnit hufvud, hvilka med svårighet
låta skilja sig från sådana af Agnastus trinadus SALT., men då Agnastus gla
bratus i Östergötland träffas på en nivå motsvarande den, på h vil ken jag fun
nit de nämnda hufvudena, under det A. trinadtts tillhör en högre afdelning,
har jag utan tvekan hänfört dessa till den art, som är känd såsom tillhörande
laget. Deremot kan möjligen dragas i tvifv el sm ål, huruvida namnet Agnastus
glabratus med full rätt lämpas till den ifrågavarande arten.
Denna öfverens
stämmer visserligen med figuren i Palreontologia scandinavica af den art, som
der nämnes så; men om densamma uppgi fve s , att den förekommer i Regio
Trinucleorum, hvaremot den häL' ifrågavarande träffas i ortocerkalk. I trinu
elensskiffern finnes åter den mycket närstående A. trinadus. Det kan då tän
kas möjljgt, antingen att den senare arten afses, ehuru afbildningen genom
missteckning kommit att få det utseende, som kännetecknar arten från ortocer
kalken, eller att uppgiften om nivå i Pal. scand. beror på ett misstag. Det
förra alternativet hafva SALTER (Memoirs of the geol. sun'ey of the united
I
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kingdom, Dec. XI, Pl. l) och åtminstone en tid äfven LINNARssoN (Om W e
stergötland8 kambr. o. silur. afl.ag r. , sid. 83) hålli t för sannolikt och derfore upp
fört A. glabratus ANG. såsom synonym under A. t1·inodus SALT. I Beskri fn ing till
kartbladet Wreta kloster af G. LINNARssoN och S. A. TuLLBERG har åter nam
net A. glabratus f6rts på den art, som öfverensstämmer med den af ANGELIN
meddelade afbildningen. Detta synes äfve n mig vara det r igtiga ste, så framt
man vill undgå att alldeles forkasta namnet, något hvartill man väl ej har
fullt skäl , helst det är möj l i g t, om också föga troligt, a tt den o m handlade ar
ten äfven kan träffas i trinucleusskiffer.
Agnastus glabratus står mycket nära A. Sidenbladhi L INR s. , och förhållan
det mellan dem kräfver ytterligare u tredni ng.
Funnen i öfre röd ortocerkalk vid S kattung byn och Wikarbyn.
·

Agnastus trinodus SALT.
1846

Trinodus agnostiformis M°CoY, Syn. Sil. Foss. Irel., p. 57, T. IV, f. 3.

1846 ? Battus tardus BARR., Not. prel., p. 35.
1847 ? .Arthrorachis tarda CoRDA, Prodrom, p. 115, T. VI, f. 60.
1848

trinodus v. convexus SALT. and PH IL L. , Mem. Geol. surv. Great Brit. Vol.

.A_qnostus

11, part.
1852
1864

? Agnastus

I,

p. 351, T. VIII, f. 12 ,

13.

tardus BARR., Syst. silur. de la Boheme, p. 913, T. 49.

.Agnost·us trinoilus SALT. , Mem. Geol. Surv. unit. kingd. Dec. XI, PI. l, f. 8-10.

1869

affinis LrNRS., Silur. bildn. i mell. Westerg. p. 23, T. II, f. 7.
trinodus LINRs., Westerg. kambr. o. silur. afl.agr., p. �3, f. 62.

1880

agnostiformis N1CH. & ETHER. jun., Sil, Foss. Girv. distr. fasc.; II, p. 200

1866

Pl. XIV, f. 6.

Funnen i
trinucleusskiffer

vid K årg ärde ;
vid Sanden i Gulleråsen.

cystidekälk

1

bryozomergel

på samma lokal; i

INCERT� SEDIS.
Trilobites brevifrons HoLM.
1882

Trilobites brevifrons HoLM, Trilob. aus d. Phyllograptussch. Dalek. p. 14 , f. 18.

Funnen

i

kalkplattor inom

phyllograptusskiffer

vid Skattungbyn.

röd
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Trilobites triradiatus

Tab.
Frons
tali
ribus

et

indivisa.,

n. sp.

III, fig. 18.

longior quam brevior, sulcis axalibus parallelis, rectis, sulcoque occipi

antice duobus sulcis rectis angulum formantibus definita; ex angulis tribus anterio

frontis

tres linern rectm radiantes ad margirrem capitis productoo; oculi in medio fere

genarum siti; superficies tota tuberculis tenuibus ornata.

Af denna lilla art är endast hufvudets medelsköld känd. Pannan är ofii
kad, mer bred än lång, på sidorna begrän�ad af paraHela axelfåror och fram
till af två rätliniga fåror, som med hvarandra bilda en trubbig vinkel i hufvu
dets medellinje. Från de punkter, der dessa linjer stöta samman med axelfå
rorna, och från vinkeln i hufvudets medellinje utgå tre korta radierande för
djupade linjer eller fåror ut till hutvudets rand. Nackringen, som af en tydlig
rätlinig fåra äF skiljd från pannan, bär på midten en punktlik upphöjning.
Ögonen hafva sin plats närmare thorakalranden än framranden och på ett af
stånd från pannan af dennas halfva bredd. Ansigtslinjerna gå framom ögonen
utåt-framåt, rätlinigt, i det närmaste paraHelt med de båda yttre fåror, som
gå ut från pannans främre sidohörn; bakom ögonen gå de ett kort stycke utåt
paraHelt med thorakalranden och böja sig så med en tvär båge till denna.
Hela ytan visar en fin tuberkulering.
Mått å en medelsköld: längd 1,5 m. m. bredd 2 m. m.
Funnen i svart trinucleusski.f/er vid Enån (lös sten).

Tillägg till slägtet Megalaspis.
Megalaspis limbata BoEcK.
1838

Trilobites limbatus BoEcK, Gma norv. p. 142.

1852

Megalaspis limbata ANG., Pal. scand. p. 18, T. XVI, f. 3.

1882

,,

,

BRöGG.,

Die

silur.

1-5; T. XII, f. 10.

Et.

2 und 3, p. 7 7 , T. II, f. 2;

T. IX, f.
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lata.

Tab. III, fig.

12.

Delar af hufvudet, mest medelsköldar, hafva ofta funnits. Pannen är
omkring l 1/2 gång så lång som bred, skiljd från nackringen af en fåra, som på
midten är grund, men åt sidorna starkt fordjupad. Något framför denna synas ett
par svaga, stundom nästan omärkliga intryck� motsvarande basalfårorna. Fram
om ögonen är pannan obetydligt vidgad och slutar afrundadt. Axelfårorna äro
på sidorna temligen tydliga. Ögonen höja sig öfver pannans nivå och ligga på
ett afstånd från thorakalranden, som är något större än deras längd, och på
något mindre afstånd från pannan. Ansigtslinj8rna gå bakom ögonen med foga
märkbar 8-formig svängning utåt-bakåt och skära thorakalranden - såsom det
vill synas - närmare hufvudets hörn än nackringen. Framom ögonen gå de
forst nästan rätlinigt framåt-utåt, böja sig derpå tvärt och sammanlöpa i en
trubbig vinkel på ett afstånd framför pannan, som temligen nära motsvarar hen
nes bredd. Medelsköldens största bredd, som infaller vid pannans framrand, är
omkring dubbelt så stor som dennas bredd. På fältet mellan pannan och rue
delsköldens spets går en longitudinel, alltid tydlig, insänkning. De rörliga
kinderna har jag endast funnit i ofullständigt skick; de visa en tydlig rand
bård och utlöpa i hörnen till smala taggar, hvilkas längd jag ej sett. Hufvu
dets ventralfåll lemnar ett djupt hålkälslikt aftryck.
Formen närmar sig Megalaspis planilimbata ANG., men skiljes från henne ge
nom ögonens större afstånd från pannan, genom annan form å ansigtslinjerna
samt genom den märkbara fördjupningen framför prrefrontalfältet. Med de
af BRöGGER gifva afbildningarne af den typiska formen öfverensstämmer den i
det hela, men bar de orörliga kinderna bredare.
Mått af en större medelsköld: längd 43 m. m., största bredd 36 m. m.,
pannans längd 24,5 m. m. största bredd l 7 m. m.
Bredden af pygidiets bård synes hafva varit något vexlande.
Funnen ej sällsynt i undre röd ortocerkallc vid Kårgärde och Wikarbyn.

Ö FV E R S I G T
öfv er de här omnämnda trilobit-arternas plats i lagserien
inom Siljansområdet.
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Afbildningar.
Tab. l.
Fig,
l.

Phacops elliptijrons EsM . ; medelsköld

af

hufvud,

Kallholn ;

Sveriges Geol . U n dersök

nings Museum.

2.
3.

"

,,

4.

,,

5.

"

6.
7.
8.
9.
lO.

"

,

, hufvud från Kallholn ; Sveriges Geol . Undersöknings Museum .

,

,

, pygidium från Kallholn ; Sveriges Geol. Unders öknings Museum .

(Pterggometopus) Panderi ScHMIDT ; hufvud från chasmopskalk vid Silfberget.
,,

,,

,,

; detsamma förstoradt .

(Chasmops) Odini EICH W . ; från cystidekalk vid Fj ecka.

"
"

,,

,

,

maximus ScH M I DT ; hufvud från bryozolaget vid Fj ecka.
,,

,,

; pygidium från samma lag.

Chirurus insignis BEYR. ; hufvud från l eptrenakalk vid Boda .
,,

ingricus ScHM I DT ; hufvud från undre grå ortocerkalk vid Utby .

"

tenuispinus n. sp. ; pygidium från leptrenakalk vid Boda .

11.
12.

Pseudosphcerexochus conformi s ANG.; hufvud från leptre n akalk vid Furu dal.

13.

Deiphon Forbesi BARR. ; medelsköld af hufvud från leptrenakalk vid Gulleråsen ; Sveri
ges Geol . Und ersöknings Mu seum.

14.
15.

,

,.,

,

; detsamma sedt från sida.n .

Encrinurus schisticola n. sp . ; h ufvud oeh thorax från retiolitesskiffer

16.

,

,,

,

, ; pygidi u m från samma lag.

17.

"

,,

"

, . �

?·

,,

"

,,

, ;

vid

Stygforse n .

Sveriges Geolog. Undersök-

ning s M u seum .
l t> .

"

19.

,,

20.
21.
22.

multisegrncntatus PoRTL. ; pygidium från l eptrenakalk å Unskarsheden .
,,

,

; detsamma förstoradt.

Cybele adornata n. sp. ; hufvud samt del af t horax frå n chasmopskalk vid Kårgärde.
,,
, ; samma exemplar.
,,
Acidaspis dalecarlica n. sp. ; hufv adfragment från svart trinucleusskiffer vid Skattungbyn .
Anm.

De

främre

flikarne

hafva

blifvit afbildade något

för stora.

23.

,,

24.

"

,

,

, , ; pygidium från s vart trinucleusskiffer vid Gulleråsen.

e valuta n . s p. ; hufvud från l eptrenakalk vid G ulleråsen ; S veriges Geol . Un
dersöknings Museum.
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25.
26.

Lichas elegans n. sp. ; hufvudfragmez1t från l ep t�e na kalk vid Osmundsberget.
palmatus BARn. ; medelsköld

,,

af

h ufvud,

sedd

l e pt ren akalk

o fv a nifrå n , från

vid

Boda.

27 .

,,

densamme sedd fi"ttmifi:ån.

,,

"

lata ;

28.

laxatus MCCoY, var.

29.

"

(Equal is

n.

30.

"

,,

,

31.

"

af.fin is ANG . ; hufvud

,,

brevilo"b!Hus n. s p . � hufvudfragment frå n

32.
33.
34.
35.

sp. ;

,,

af hufvud från

a f hufVud ,

sedd

le ptrenakalk

ofv anifrån ,

vid Furu da L

från le p trenakalk vid

Gu_l l eråsen ; Svetiges Geol. Undersöknings Museum.
, , densamme sedd f1'amifrån.

,,

,,

m edel s köl d

medelsköld

från

leptrenakalk vid Östbjörka .

, , , ; detsamma
ANG. ; intryck

planijrons

leptrenakalk

vi d Boda.

sed t fr ån sidan .

af pygidium från leptrenak a lk vid F uru dal.

medelsköld af hufvud

Remopleurides radians B A R R . var. 'lingustata ;

från

svart

tri nu

elensskiffer vid Wikarbyn.

36.

"

37 .

"

"

"

.,

"

,,

"

rörlig kind fr ån sv. trinucleusskiffer vid

,

Skattungbyn.
thorak alsegme nt

,,

från

s vart

trinucleus

skiffer vid Gu l l eråsen .

38.

"

39.

40.

,,

,,

,,

pygidium från samma lag.

,,

emat·ginata n. sp. ; medelsköld af hufvud : från leptrena k alk vid Boda.

,

Triartkrus pygm(EUS n. sp. ; medelsköld

af

hufvud ,

fö r sto r adt

;

från svart t rinucleus -

skiffer vid Enån.

41.

Galymcne irinucleina L r N Rs . ; m edelsköld

af

hufvud

från

svart

från

svart

trinucleusskiffer

vid

Wikarbyn .
42.

"

"

"

"

pygidiu m

,,

trinucleusskiffer

vid

Gulleråsen ;

Sveriges Geol . Undersöknings Museum.
h ypo s tom a

från

svart

trinucleusskiffer

vid

Hamra

Ö ste rgö tl an d .

Anm .

44 .

45.

Vi d figuren s tå r i fö lj d af tryckfel siffran

4;8 .

lept(Enarum n. s p . ; fragm e nt af h ufvud från leptrenak alk vi d Bo d a .

,

Calymene foveolaia n .

sp .

; medel sköld af hufvtld frå n leptrenakalk vid Furudal ; Sveri
ges Geol. Undersöknings M useum .

46.

Homalonotus

punctillosus

47.

"

,,

n. sp . ; medelsköld af h ufv ud , från J eptrenakalk vid Boda.
,,

"

,, '

"

"

utan sk al , från samma lag .

Tab. II.
l.

2.

Ho malonotus punctillosus n. sp. samma e xempl ar som
,

,,

,,

,,

medelsköld
hede n .

af

hufvud

fig. 4 7 ,

T. I, sedt från sid an .

ft ån leptrenakalk vid Unskars-
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F ig .

3.

Proetus modestus n. sp. j från

leptrenakalk

vid Kallholn, Sveriges Geol. U n dersöknings

Museum.
Lederna å

Anm .

pygidiets axel hafva vid en rättelse å ste

nen blifvit ut plånade.
4.

,,

5.

"

6.

7.

,

papyraceus n. s p, j medelsköld af hufvud frå n svart trinucleu sskiffer vid Fjecka.
'

,

"

,,

.

"

del

'

af rörlig

kind från svart trinuc leusskiffer vid Draggå.

pygidium från samma lag.

" '

·

,

9.

,

,

,

, j pygidium frå n samma lag.

Burmeisteri BARR. , h ufvud frå n rastritesskiffer vid Kallholn.

.Arethusina Kvnincki BARR . , hufvud fråu ret io litesskiffer v id Stygforsen.

11.
1 2.

,,

Oyphaspis rastritum n. sp. j mede lsköld a f hufvud från rastritesskiffer vid Kallholn.

8.
1 0.

,

,

,,

: del af th orax med pygidium, från samma lag .

,

Asaphus platyurus ANG. j medelsk ö ld af hufvud från öfre röd o rtocerk alk på Sollerön.

1 3.

,

14.

"

,

rusticus n. sp. j medelsköld af hufvud från fl.agka lk vid FurudaL
,,

,

P

j pygidinm från samma lag.

15.

"

demissus n. sp. j pygidium från öfre röd ortor. erkalk på S ollerön.

16.

"

lepiclus n. sp. , hufvud från öfre grå ort oc erkalk

17.

"

18.

"

,

,

, ,

"

,,

från samma lag.

vicarius n. sp. ; mede lskö ld

1 9.

"

"

20.

"

,

21.

"

22.

"

,,

,,

,

2.

Kårgä rde.

af h ufvud från undre g rå ortoc erkalk v id Utby.

; pygidium med ska l från undre grå ort ocerkalk vid Sjurberg.

,, ; skallöst pygidium från undre g rå ortocerkalk vid Utby.

,,

tecticaudatus STEINH. ; pygidium från öfre röd ortocerkalk på Sollerön.
cfr. tmdulatus STEINH.; pygidium från grå ortocerkalk v id Kårgärde.

Tab .

l.

(?),

III.

Asaphus brachyrachis REMELI:: , pygidium från öfre grå ort ocerk alk vid Kårgärde.
,,

densistrius n. sp. ; pygidium från öfre grå ort ocerkalk vid Kårgärde.
Anm .

3.

"

4: .

,

,

5.

"

6.

,,

,

,

,,

,

,

St rieringen bör bakom axelns spets vara afbruten.

stycke • af s amma pygidium förstorndt.

'

ludibundus n. sp. ; från cystidekalk vid Kårgärd e.
·

, , hufvud från

,

N. Freb erga i Öste1·göt land.

pnetextus n. s p . ; h ufvucl och del af t horax från cystidek a lk vid Furudal
A nm .

St rieringen

å

främre

h älft en af

hvarje

a x e l l ed är

verk lighe t en niistan omiirklig .

,

,

, , , pygidi n m från samma lokal.

7.

"

8.

"

9.

"

,

, , , pygidium från ö fre grå ortocerkalk vid Kårgärde.

10.

,.

,

, , pygidium ut an skal frft n sam ma l a g- .

11.

plicicost is n. sp.

,

;

hoprulladt exemplar frå n öfre grft ort oc e rk a lk vid Wattnäs.

Megalaspis lambcns n. s p . ; pygidium frå n ob egt ii m dt l a g vid Wikarbyn.

10 1
Fig .
12.

Mega l a spis lim bala BoECK form a lata : medelsköld

1 3.

"

fonnosa n . s p . ; fullständigt ,

1 4.

,

1 5.

,

af

hufvud,

från

undre

röd

orto

cerkalk vid Wikarby n .
sammanviket exemplar

f r å n öfr e g r å ortocer

k alk vid Kårgärd e; Sverig e s Geol. Undersöknings M useum .
,

,

, , , samma exemplar.

pafa,qiata n . s p . ; stycke

af medelsköld

från öfre grå ortocerkal k vid Kår-

gärde .
1 6.

,

17.

,

,

, , ' pygidium med skal , från samma lag.
Bältet af strimlinj e r hör afsmalna framåt.

Anm .
18.

,,

,

, ; pygidium skallöst, från samma lag .

Trilobites tt'imdiatus n. s p . ; mede l s k ö l d

af

hufvu'd,

från

s v ar t

trinucleusskiffe r

Enån.
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16,

,,
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36

"

44
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Af Sveriges Geologiska Undersökning äro hittills utgifna :

Ser. A.

Kartblad med beskrifningar.

a) i skalan l: 50000:
�.. Westerås, 2. Arboga, 3. Skultuna, 4. Södertelge, 5. Eskilstuna, 6. Stockholm, 7. Enköping, 8. Fånö, 9. Säfstaholm, lO.
Angsö, 11. Köping, 12. Hellefors, 13. Lindholm, 14. Lindsbro, 15. Skattmansö, 16. Sigtuna, 17. Malmköping, 18. Strengnäs,
19. Ramnäs, 20. Wårgårda, 21. Ulricehamn, 22. Erik�berg, 23. Nyköping, 24. Tär!fa, 25. Sämsholm, 26. Sala, 27. Rånäs,
28. Borås, 29. Leufsta, 30. Eggegrund, 31. Upsala, :12. Örbyhus, 33. Svenljunga, 34. Amål, 35. Baldersnäs, 36. Wingershamn,
37. Upperud, 38. Degeberg, 39. Rådanefors, 40. We�ersborg, 41. Wiskafors, t2. Engelsberg, 43. Salsta, 44. Rydboholm,
40. Hörningsholm, 46. Riddarhyttan, 47. Linde, 48. Orebro, 49. Segersjö, 50. Arsta, 51. Nynäs, 52. Trosa, 53. Björksund,
M. Riseberga, 55. Latorp, 56. Nora, 57. Stafsjö, 58 & 59. Sandhamn & Tärnskär, 60. Båstad, 61. Hessleholm. 62. Claestorp,
1:3. Brefven, 64. Gottenvik, 65 & 66. Landsort & Källskären, 67. Herrevadskloster, 68. Linderöd, 69. Hjulsjö, 70. Tjällmo,
71. Norrköping, 72. Möja, 73. Gustafsberg, 74. Helsingborg, 75. Landskrona, 76. Engelholm, 77 ,& 78. Kullen och Höganäs,
79. Norsholm, 80 & 81. Dalarö och Utö, 82. Finspång, 83. Vretakloster, 85. Kristianstad, 86. Övedskloster, 88. Vaxholm,
89 & 9 0. Svenska Stenarne o0h Svenska Högarne samt 91. Malmö.
1,00 kr.
med beskrifningar
Pris för kartbladen N:o 3<l, 36, 65 & 66, 72 samt 89 & 90
1,50
... 2,00

34, 38, 51, 53, 58 & 59, 77 & 78 samt !ll
»
alla öfriga blad

b) i skalan l : 200000:
l. Huseby, 2. Ljungby, 3. Vexiö, 4. Lessebo, 5. Ölmestad, 6. Nissafors, 7. Borås, 9. Särö och
Pris för bvar j e karthlad med beskrifning 1,50 kr.

10.

kr.
kr.

Kungsbacka.

Ser. B.
a.) Öfversigtskartor.
l.
2.
3.
4.

Bladindelning för det geologiska kartverket, jemte teckenskema. Pris 0,50 kr.
Erm MANN, A. Katta öfver glacia.llerans utbredning 'inom södra delen af Sverige.
Karta öfver bergarterna på östra. Dal. Skala l : 200000. 1870. Pris 0,50 kr.
Geologisk öfversigtskarta öfver Sverige. Skala. l : 1000000. Södra bladet. 1884.

b) Specialkartor med beskrifningar.

l. Geologisk alf- och höjdkarta öfver Skottorps och Dömmestorps inegor.
2. Matjords- och alfkarta öfver Skottorps inegor. Skala l : 4000.
Pris för l &

2

med beskrifning

2

Ska.la l :

1863.

Pris 2 kr.

Pris med beskrifning 2 kr.

Ska.la l : 20000.

kr.

fl. Karta öfver berggrunden inom de malmförande trakterna i norra delen af Örebro län.
beskrifning. I. 4:o. Pris 2,50 kr.

Ser. C.

1000000.

2 blad.

Skala l :

100 000.

Me(l

Afhand ling ar och uppsatser.
l. ER DMANN, A. Bidrag till kännedomen om Sveriges qvartära bildningar, text och atlas m'ed 14 kartor. 1868. Stor 8:o.
Pris 8 kr.
2. ERDMANN, A.
Expose des formations qnaterna.ires de la Snede, texte accompa.gne d'un atlas. Edition abregee ponr
l'etranger. 1868. Stor 8:o. Pris 8 kr.
fl. ERDMANN, E. Beskrifning öfver Skånes stenkolsförande formation, med karta och 4 taftor. 1872. 4:o. Pris 4 kr.
4. ERDMANN, E. Samma arbete åtföljdt af en resume på franska. Pris 5 kr.
5. BÖRTZELL, A. Beskrifning öfver Besier-Ecksteins kromolitogmfi och litotypografi. 1872. 4:o. Pris 1,50 kr.
G. TÖRN��BOHM, A. E.
Geognostisk profil öfver den skandina.viska fjellryggen mellan Östersund och Levanger. 1872.
8:o. Pris 0,50 kr.
7. GUMELIUS. O.
Bidrag till kännedomen om Sveriges erratiska bildningar, sam!. å geol. kartbladet Örebro, med 4
tafior. 1871., 8:o. Pris 0,75 kr.
8. HUMMI<]L, D. Öfversigt af de geologiska förhållandena vid Hallandsås, med 2 taftor. 1872. 8:o. Pris 0,75 kr.
9. TÖRNEBOHM, A. E. Ueber die Geognosie der Schwedischen Hochgebirge, mit einer Ka1:te. 187fl. 8:o. Pris 1,r.o kr.
10. L INNAR SSO N, J. G. O.
Om några försteningar från Sveriges och Norges primordialzon, med l tafia. 1873. 8:o.
Pris 0,25 kr.
11. GUMELIUS, O. Om mellersta Sveriges glaciala bildningar. I. Om krosstensgrus, med 3 taflor. 1874. 8:o. Pris 0,75
kr. (Se N:o 16.)
12. HUMMBL, D. Om rullstensbilduingar, med 2 tafior. 1874. 8:o. Pris 0,75 kr.
13. GUMELIUS, O. Om malmlagrens åldersföljd och deras användande såsom ledlager, med l ka.rta. 1873. 8:o. Pris 1,50 kr.
14. TÖRNEBOHM, A. E. Geognostisk beskl·ifning öfver Persbergets grufvefält, med l ka.rta. 1875. 4:o. Pris 3 kr.
15. HUMMEL, D. Om Sveriges lagrade urberg, jemförda med sydvestra Europas, med l karta. 1875. 8:o. Pris 1,50 kr
16. GUMELIUS, O. Om mellersta Sveriges glacia.la bildningar. II. Om rullstensgrus, med l karta. 1876. 8:o. Pris 0,75
kr. (Se N:o 11.)
17. SANTESSON, H. Kemiska bergartsanalyser, sammanstäida och bea.rbetade. I. Gneis, hällefliutgneis ("eurit") och hälleflinta. 1877. 8:o. Pris l kr.
18. TORELL, O. Undersökningar öfver istiden. 1873. 8:o. (Ej i bokhandeln.)
19. NATHORS'r, A. G. Om en cykadekotte från den rätiska formationens lager vid Tinka.rp i Skåne. 1875. 8:o. Pris 0,50 kr.
20. NATHORST, A. G. ,Nya fyndorter för arktiska växtlemniugar i Skåne. 1877. 8:o. Pris 0,50 kr.
21. LI N NARSSON, G. Öfversigt af Nerikes öfvergångsbildningar. 1875. 8:o. Pris 0,75 kr.
22. LINNARSSON, G. Om faunan i lagren metl Paradoxides ölandicus. 1877. S:o. Pris 0,75 kr.
23. Underd. berättelse om malmfyndigheter inom Norrbottens län, med bilagor och 5 kartor. 1877. 4:o. Pris l'i kr.
24. Sa.mma berättelse med fransk n\snme. Pris 5,50 kr.
21i. SVF.DMARK, E. Halle- och Hunnebergs trapp. 1878. S: o. Pris 0,75 kr.
26. TORELL, O. On the canses of the glacial phenomena in the north eastern portion of North America, with a. map.
1878. S:o. Pris 0,50 kr.

27. NA T H O R S T , A. G.
Om floran i Skånes kolförande bildningar. I. !<'loran vid Bjuf. Första häftet, metl 10 taflor.
1878. 4:o. Pris 5 kr. (Se N:is 29 och RR.)
28. LINNARSSON, G. Om de pala'lozoiska bildningarne vid Hnmlenäs, med l karta. 1878. 8:o. Pris O,r.o kr.
29. NATHORST, A. G. Om floran i Skånes kolförande bildningar. IL Floran vid Höganäs och Helsingborg, merl 8 taflor.
1879. 4:o. Pris 3 kr. (Se N:is 27 och 33.)
!lO. TORE LL , O. Sur les traces les plus anciennes rle l'existence de l'homme en Snede. 1876. 8:o. Pris 0,50 kr.
Rl. LINNARSSON, G. Iakttagelser öfver rle graptolitförande skiffrarue i Skåne, med l tatla. 18'7!l. S:o. P1·is 0,75 kr.
:!2. HLOl\lBERG, ALTl. och LINDS'l'RÖM, A. Praktiskt geologiRka undersökningar inom Herjedalen och Jemtl:md, med 2 kart.or.
1879. 8:o. Pris l kr.
RR. NATHORST, A. G. Om floran i Skånes kolförande bildningar. I. Floran vid Bjnf. Andra häftet., med 8 taflor. 1879.
4:o. Pris .3 kr. (Se N:is 27 och 29.)
34. LINDSTRÖM , A. Praktiskt geologiska iakttagelser under resor på Gotland, med l karta och l tafla. 18'7!l. S:o. Pris 1 kr.
35. LINNARSSON, G. Om faunan i coronatus-kalkeu, med 3 taflor. 1879. 8:o. Pris l kr.
36. NATHORST, A. G. Om Spirangium och dess förekomst i Skånes kolförande bildningar, med 2 taflor. 18'7!1. S:o. Prl� 0,75 kr.
37. LTNNARSSON, G. Om Gotlands graptoliter, med l tafia. 18'79. 8:o. Pris 0,7r. kr.
38. NATHORST, A. G. Om de svenska urbergens sekulära förvittring. 1880. 8:o. Pris O,r.o kr.
H9. NATHORS'r, A. G. Om de äldre sandstens- och skifferbildningarne vid Vettern, med l karta. 1880. S:o. Pris 0,7fi kr.
40. 'l'ÖRNQVTST, Sv. LEONH. Några iakttagelser öfver Dalarnes graptolitskiffrar. 1880. 8:o. Pri� 0,2[> kr.
41. TULLBERG, S. A. Om lagerföljden i dc kambriska och silm·iska aflagringame·vid Höstånga, med 1 karta. 1880. S:o.
Pris 0,2G kr.
42. '!'ULLBERG, S. A. Om Agnostns-arterna i de kambriska aftagr\ngarne vid Andrarum, med l karta och 2 taflor. 1880.
4:o. Pris 2,50 kr.
43. LINNARSON, G. Om försteningarne i de svenska lagren med Peltura och Sphrerophthalmns, med 2 taflor. 1880. 8:o.
Pris O,7 5 kr.
44. NATHORST, A. G. Om de växtförande lagren i Skånes kolfö1'aude bildningar och deras plats i lagerföljden. 1880. 8:o.
Pris 0,25 kr.
4u. Sv J<: NON IU S , FR. Om »SevegrnppenD i nordligaste .Temtland och Ångermanland, samt dess förhållande till fossilförande
lager. 1880. 8:o. Pris 0,50 kr.
46. LINNARSSON, G. Graptolitskiffrar med Monograptus turriculatus vid Klubbudden nära Motala, med 2 taflor. 1881. 8:o.
Pris O, 75 kr.
47. LUNDGR E N, B. Undersökningar öfver molluskfaunan i Sveriges äldre meso?.Oiska bildningar, med G taflor. 1881. 4:o.
Pris 2,50 kr.
48. 'J'ORELL, O. Om Sveriges vigtigaste kristalliniska bergslag och deras förh:\llanrlc till hvarandra. 1882. 8:o. Pris O,r.o kr.
'1(). SvE:;ONIUS, I<'R. Till frågan om förhållandet mellan >WemdalsCJvarts\ten> och sil. formationen inom söclra <lelPn af
Jemtlands län, med en karta. 1882. 8:o. Pris O,r.o kr.
f>O. 'l'ULLBERG, S. A. Sktmcs graptoliter. I. Allmän öfversigt öfvcr de siluriska bildningarnc i Skåne oc!J jemförelse med
öfriga kända samtidiga aflagringar. 1882. 4:o. Pris l kr. (Se N:o 55.)
iil. EicHsT.:i.DT, l!'. Skånes basalter mikroskopiskt unelersökta och beskrifua, med l karta och 2 taflor. 1882. 8:o.
Pris l kr.
o2. DE Gmm, G. Om en postglacial landsänkning i södra och mellersta Sverige. 1882. 8:o. Pris 0,2r. kr.
!53. '!'ULLBERG, S. A. Förelöpande redogörelse för geologiska resor på Oland. 1882. 8:o. Pris 0,50 kr.
ii4. LINN.A.RSSON, G. Dc undre paradoxideslagren vid Andra1·um, med 4 taflor. 1880. 4:o. Pris 3 kr.
r;r;. TULLBEHG, S. A. Skånes graptoliter. II. Graptolitfaunorna i carr1iolaskiffern och cyrtograptusskiffrarne, me d 4 taflor.
1883. 4:o. Pris 3 kronor. (Se N:o 50.)
56. SVENO N IU S, l<'. Om ..olivinstens- och serpentinförekomster i Nonlan<l, med en taftn. 1883. 8:o. Pris 0,7f• kr.
o7. 'l'ÖRNQYIST, S. L. Ofversigt öfver bergbygnaden inom Siljansområdet i Dalarne, med en öfversigtskarta. 1883. 4:o.
Pris 2,50 kr.
58. EICHSTADT, F. Om basalttuffen vid Djupadal i Skåne. 188R. 8:o. Pris 0,25 kr.
ii!!. ErCHSTADT, F. Erratiska basaltblock ur N. Tysklands och Danmarks diluvium. 1883. 8:o. Pris 0,2r. kr.
60. SvFmMARK, E. Mikr. undersökning af de vid Djupadal i Skåne förekommande basaltbergarterna, med 2 tall or. l 88R.
8:o. Pris 0,50 kr.
61. SVENONIUS, F. Studier vid svenska jöklar, med !l taftor.
1884. 8:o. Pris 0,75 kr.
62. ST OL P E, M. Om Biljanstraktens sandstenar. 1884. 8:o. Pris 0,25 kr.
G3. MoB�mG, J. O. Oephalopoderna i Sveriges kritsystem. I, med 2 kartor. 1884. 4:o. Pris 2 kr.
64. Praktiskt geologiska undersökningar inom norra delen af Kalmar län, med 2 kartor. 18tl4. 4:o. Pris 3 kr.
66. 'l'ÖRNQUIST7, S. L. Undersökningar öfver Siljansomr:idets trilobitfauna, med 3 taftor. 1884. 4:o. Pris 4 kronor.

Pris 4 kronor.

