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F örekomsten af såväl djur- som växtlämningar inom Skånes stenkolsförande 

formation var visserligen sedan rätt lång tid tillbaka känd, och försök att med 

ledning däraf bestämma formationens ålder äfven gjorda, hufvudsakligen af 

NILssoN och H:EBERT t, men först genom NATHOltSTS omfattande undersökningar 

öfver floran 2 blef det dock ådag·alagdt, att dessa bildningar ej kunna betraktas 

såsom tillhörande en enda kort period, utan att flera olika, ehuru med hvar

andra dock nära sammanhängande floror härinom förekomma. Att ej häller 

faunan var densamma inom alla de lager, som bruka räknas hit, sökte jag visa 

hufvudsakligen, ja så god t som uteslutande, genom studium af molluskerna 3• 

Genom dessa undersökningar ådagalades, att de bildningar, som bruka samman

fattas under benämningen Skånes stenkolsförande formation, i sina undre och 

öfre delar visa ganska stor olikhet med afseende på flora och fauna och kunna 

anses bland utländska bildningar motsvara hela Rhätiska formationen (i dess 

medeleuropeiska, "Schwabiska" facies) och de älsta Liasbildningarne, kanske till 

1 
NILssoN: Kongl. Vet. Ak. Handlingar för 1823 och 1831. H:EBERT: Recherches sur 

l'age des gres a comhustibles d'Helsinghorg et d'Höganäs. Annales des Sciences Geologi
ques Bd. l. För kännedom om huru åsigterna om den stenkolsförande formationens ålder ut
vecklat sig, se ock LuNDGHEN: Studier öfver faunan i den stenkolsförande formationen i nord
västra Skåne i Kgl. Fysiografiska Sällskapets Minnesskrift 1878. 

2 N ATHORST: Bidrag till Sveriges fossila flora. I. Växter från den rätiska formationen vid 
Pålsjö i Skåne. Kgl. Vet. Ak. Hand!. Bd. 14, N:o 3. Stockholm 1876. II. Floran vid 
Höganils och Helsingborg, därsammastädes Bd. 16, N:o 7. 1878. 

Om floran i Skånes kolförande bildningar I. Floran vid Bjuf. 1:a häftet Stockholm 1878, 
2:dra häftet Stockholm 1879 m. fl. mindre upsatser. 

3 anf. arb. 
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och med Arieten Lias eller zonen med Ammonites Bucklancli. Ehuru endast 

tre år förflutit, sedan detta arbete utkom, har dock under denna tid så pass 

mycket nytt bragts i dagen, att det torde vara mödan värdt ånyo uptaga denna 

fråga till behandling, i synnerhet som åtskilligt, som då framståldes med tvekan, 

nu erhållit fullt säker bekräftelse och som genom JöNssoNs, NATHORSTS och 

TuLLBERGs fynd af mollusker äfven i Hörssandstenen, denna nu kunnat indra

gas inom ramen för dessa undersökningar och dess fauna jämföras med den 

egentliga stenkolsförande formationens. 

I högst väsentlig mån hafva dessa studier underlättats genom de noggranna 

och i detalj gående undersökningar och därunder gjorda insamlingar af fossilier, 

som utförts af Sveriges Geologiska Undersöknings tjänstemän (Herrar A. F. 

CARLsoN, E. ERDi\IANN, J. JöNssoN, A. LrNDSTRÖllr, H. LuNnBomr, A. G. 

NATHORST och S. A. TuLLBERG) och hvilket material genom Chefens, Professor O. 
ToRELLS väl vilja s tälts till mitt förfogande. Professor G. Lr NDSTRÖlii har godhets

fullt tillåtit mig undersöka Riksmusei hithörande af ANGELIN gjorda samlingar 

och genom Kand. HANs SJöGRENS nitiska forskningar och insamlingar har hvad 

jag kallat Ammonitbankens fauna erhållit betydliga och högst vigtiga och in

tressanta tillägg. H errar Professorerna E. H.EBERT i Paris, NEullfAYR i \Vien, 

BEYRICH, DAlliEB och Dr. EwALD i Berlin hafva g'enom tillhandahållande af jäm

förelsematerial och genom att lemna mig tillträde till de under deras vård stå

ende samlingame väsentlig,en befordrat detta arbete, liksom jag ock står i stor 

förbindelse till V etenskaps Akademiens Bibliotekarie AHLSTRAND för hans ut

märkta väl vilja att tillhandahålla mig literatur. Till alla dessa herrar ber jag 

att få framföra min förbindtliga taeksägelse. 

I mitt förut anförda arbete har jag påpekat, att Skånes stenkolsförande 

formation kan indelas i en undre öfvervägande limnisk och en yngre öfvervä

gande marin bildning, ehuru för närvarande ej någon skarp gräns dem emellan 

kan updragas. Inom hvardera af dessa underafdelningar kunna flera floror och 

faunor urskiljas, öfver hvilka NATHORST lämnat en utmärkt klar framställning t, 
som vi sedermera blifva i tillfälle att reproducera. Då således den undre delen 

af formationen i allmänhet får anses vara af limniskt ursprung och detta na

turligtvis särskildt gäller om stenkolsflötserna, föreföll det onekligen rätt besyn

nerligt, att i en sandstenskörtel i själfva flötsen vid Bjuf skulle jämte landväxter 

1 Om de växtförande lagren i Skånes kolförande bildningar m. m. Geol. Föreningens 
Förhandlingar 1880. Bd. 5, N:o 6. 
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förekomma marma mollusker 1
• Enär den art, som jag trodde mig här igen

känna såsom Ostrea ej Pictetiana Mort., var särdeles otydlig och illa bevarad, 

kunde onekligen riktigheten af denna min tolkning med skäl betvifias. I samma 

sandstenskörtel har emellertid CARLSON sedermera träffat flera mollusldämningar, 

som otvifvelaktigt hafva tillhört en marin mussla ( Anatina Ca?'lsoni n. sp.), hvadan 

det sålunda synes vara säkert, att ett lokalt inbrott af saltvatten eg·t rum un

der bildningen af den annars limniska kolflötsen. 

På samrna gång prof. NILssoN 1823 2 omnämner förekomsten vid Bosarp 

af den fisk, som sedan af AGASSiz benämts Semionatus Nilssoni, anför han äf

ven för första gången lämningar af mollusker, funna i järnlersten i Bosarps

t rakten, hvilka dock voro så illa bevarade att de ej kunde bestämmas, ja NILssoN 

t rodde sig ej kunna afgöra o_m de tillhört salt- eller sötvattensformer. Några 

andra och bättre bevarade exemplar hafva icke, så vidt mig är bekant, därstä

des blifvit funna och det är därföre ännu omöjligt att afgöra fråg.an om deras 

marina eller limniska ursprung, eller att till slägte och art bestämma dem. 

Emellertid har jag dock trott dessa mussellämningar, såsom de först anträf

fade, erbjuda något intresse och jag har därföre låtit afbilda det bäst bibehållna 

exemplaret (Taf. l, fig. 4), ehuru intet därom bestämdt kan sägas. 

I min förra upsats anförde jag under benämningen Pullastrabanken (anm. l ) 

ett först af H .EnER'l' vid Ramlösa uptäkt fossilförande lager, som kanske numera på 

skäl, som sedermera skola angifvas, lämpligen bör benämnas undre Pullastra

banken. Denna fauna, som hufvudsakligen utgöres af Modiola minuta, Pullasb-a 

elongata, P. Heberti, Prataeardia praecursor, P. Ewaldi, A vicula Nilssoni, Ger

villea Angelini, Myacites elongatus och JYI. ovalis och har ett utprägladt ''sam

matiskt" facies 3
, är ingalunda inskränkt uteslutande till detta sandstenslager, 

ehuru den där är rikast och lättast kan igenfinnas på grund af de egendomliga 

knöliga järnhaltiga lager, som beledsaga densamma. Samma fauna, ehuru ej 

1 NATH ORST: Floran vid Bjuf I. s. 6. LuNDGHEN: anf. ar b., s. 38. 
2 Kgl. Vetenskaps Akademiens Handlingar, s. 105. 

Anm. 1. D_.-\ mollusklämningarne vanligen ej förekomma likformigt igenom hela formationens 
massa utan ofta i större mängd samlade i vissa lager, använde jag i mitt förr a arbete 
för dylika fo ssilförande lager benäm~ingen bank. Det hade visserligen varit önskvärdt 
att kunna utbyta denna benämning mot zon, men till dess en fullständig utredning af 
lagerbyggnaden vinnes, har jag trott det vara bäst att bibehålla ordet bank i ofvan 
angifna betydelse af ett eller flera fossilförande lager med gemensam, karakteristisk fauna. 

3 TH. FucHs : U e ber die Natur der Sarmatischen Stufe mm. (Sitzungsberichte der 
Wiener Akadem., Band 75, s. 321. 1877. 
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så rik hvarken till ar t eller individantal, återfinnes nämligen i den något högre 

liggande sandstenen och vid ett tillfälle, då vattenståndet i bäcken var ovanligt 

lågt, har jag träffat densamma på något öfver l m. under den först omnämda 

typiska Pullastra sandstenen. Alla dessa lager äro i det närmaste vågräta och 

den förnämligast fossilförande sandstenen träffas här på ungetär l , 5 m. öfver 

bäckens yta. Går man härifrån i ostlig riktning, således emot bäckens källa, 

träffas, såsom förut nämts, anstående lager, äfven dessa på bäckens södra sida, 

s. och s. · o. om brunshuset vid den backe, på hvilken gymnastikhuset ligger. 
Dessa träda i dag·en mjnst 2, 5 m. , öfver bäckens yta och stupa mot s. o., hvaraf 

man väl kan slu-ta, att de intaga en högre nivå än den egentliga Pullastra-

. banken. Såsom jag förut beskrifvit, utgöras lagren härstädes nedifrån och upåt af: 

l. Skiffrig, gulhvit, lös sandsten. 

2. Bank af något hårdare sandsten 

3. Skiffrig sandsten. 

4. Grå hård, något kalkhaltig sandsten. 

Ofvanpå denna hårda kalkhaltiga sandsten kunna ytterligare två lager ur-

skiljas näml. : 

5. L ös, gul eller gulbrun sandsten med lerklumpar. 

6. Grå, finkornig, kalkhaltig sandsten med bruna fläckar och kolbitar. 

Denna sistnämda bärgart erinrar i hög grad om vissa varieteter af den vid 

Halberstadt och Quedlinburg förekommande Liassandstenen, ja somliga stuffer 

skulle ej kunna petrogTafiskt skiljas, om de ej voro försedda med upgift om fynd
orten., Utom flera små univalver, tillhörande slägtena Natic:a, Turri tella m. m., 

hvilka dock ej kunna närmare bestämmas, har CArtLSON i denna bärgart funnit 

följande arter: Pullastra elon.c;ata, P. IIeberti, lJ!Iodiola minuta, Gervillect Ange

lini, JJ!lyacites aquctrum n. sp., lJ!Iesodcsmct Genncwi, Ostrect H isingeri. Flera 

arter äro således gemensamma för detta lager och hvad jag förut kallat Pul

lastrabanken, hvadan det torde vara lämpligt att för denna senare begagna ut

trycket undre PullaRtrakanken, och kalla nu ifrågavarande lager öfre Pullastra

banken. Bland do öfre Pullastrabankens arter , som ej återfinnas i den nedre, 

märkas Mesodesma Germari och Ostrea Hisingen ·, hvilka bägge äro funna vid 

Halberstadt och Quedlinburg. I _Sverige är Mesodesma Gennari endast funnen 

här, hvaremot O Hisingeri återfinnes i åtskilliga af de yngre delarne af Skå

nes stenkolsförande formation och sammanbinder den öfre Pullastrabankens 

fauna med de n. om Helsingborg upträdande bildningarne med m~rina mollusker, 

hvaremot denna art ej träffats i den undre Pullastrabanken. I lösa block, 
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som petrografiskt likna undre Pullastrabanken, har Ostrea Hisingeri anträffats 

såväl väster om Ramlösa som i Jordbodalen, hvadan denna art väl sannolikt 

först upträder i lager, som äro belägna emellan undre och öfre Pullastrabanken . . 

Jag har förut anmärkt, att de lösa block, som af ANGELIN i stor mängd insam

lats och etiketterats "NGåsbeck" (Block N:o 2 i min förra upsats) i afseende på 

faunan visa ganska nära öfverensstämmelse med Pullastrabankens och det torde 

väl nu kunna betraktas såsom höjdt öfver alt tvifvel att .de tillhöra den öfre 

Pullastrabankens nivå och utgöra förstörda delar däraf, då de äfven petrogra

fiskt likna denna bärgart vid Ramlösa. Äfven de block, hvilka jag betecknat 

såsorp. N:o 3 och som likna den under öfre Pullastrabanke n liggande gråa kalk

haltiga sandstenen, hysa en fauna, som närmast ansluter sig till faunorna med 

Pullastra. Faunan i blocken N:o 2 utgöres af små obestämbara gastropoder, 

Ge1·villea Angclini, JYiocliola rninuta, Protocarclia suecica, Pullastra elongata, 

P. H eberti, M esodesmet Germar i, Myacites sp. och obestämbara bi val ver under 

det att blocken N:o 3 hysa Ge1·villea Angelini och en obestämbar b~valv. Det 

torde äfven böra anmarkas att block af undre Pullastrabanken funnits i grus

grafven vid Fältarp samt att block petrografiskt öfverensstämmande med undre 

Pullastrabanken och innehållande Pullastra Heberti af S:röGREN tagits i en mär

gelgraf vid Allerums Gateg·ård (N:o 12 Allerum), således ej obetydligt nordli

gare än man för närvarande känner Pullastrabankarne i fast klyft. Äfven på 

norra sidan om bäcken vid Ramlösa finnas sandsten och skifferlera i fast klyft 

särskildt vid Brunshuset, hvarest hälsokällorna framkomma i den lösa sandste

nen och i synn,erhet vid dennas gTäns mot den underliggande skifferleran. 

Dessa lagers förhållande till de förut beskrifna under gymnastikhuset är ej fullt 

klart; dock förefaller det sannolikt, att den lösa sandsten, under h vilken käl

lorna frambryta, motsvarar det unelersta af lagren vid gymnastikhusbacken på 

bäckens södra sida. 

Mellan Ramlösa och Helsingborg har ERDMANN träffat den undre Pullastra

banken i det s. v. af de brott, som tillhöra Helsingborgs tegelbruk. Äfven här 

ligger ett lager af ljusgul sandsten med alldeles liknande knöliga, järnhaltiga 

lager inunder som de vid Ramlösa och både petrografiskt och paleontologiskt 

visar sig denna sandsten motsvara den undre Pullastrabanken. De här funna 

arterna äro Pttllastra elongata, P. Hebet'fi, Mocliola mimtta, Myacites elongatus, 

A vicula Nilssoni. De bägge förstnämda äro allmänna, hvaremot de 3 senare 

äro tämligen sällsynta. DesRutoro förekomma ock flera mindre bivalver, bland 

hvilka troligtvis äfven Protocarclia Ewalcli och P. praectwsor, ehuru deras be-
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varingssätt gör en noggran bestämning omöjlig. Något öfver detta sandstens

lager ligger en tunnskiffrig, brunaktig· sandsten, hvari CARLSON träffat Pullastra 

. elongata jämte ' flera obestämbara bivalver. Omkring 150 m. n. o. om detta 

brott ligger ett annat, benämdt Schaktet, som har ett helt olika utseende. Sand

stenarne med Pullastra finnas ej , här, utan lagren utgöras hufvudsakligen af mer 

eller mindre sandblandad skifferlera. Mellan ett undre mera rent lerigt parti 

och ett öfre något . mera sandblandad t ligger ungefär i schaktets m id t en tunn 

kolflöts och just invid denna har CARLSON träffat en körtel af en grå finkorn ig· 

sandsten med hvit glimmer. och små kolbitar, som petrografiskt rätt mycket 

erinrar om den vid Hittarp (Hittarps ref) förekommande grå sandstenen med 

Pholadomya expansa. I skifferleran hafva så vidt jag vet, inga fossilier an

träffats, men i ofvannämda sandstenskörtel har CARLSO~ funnit Spi1·angium, in

sektvingar och en mängd små bivalver som dock äro för otydliga att kunna 

bestämmas. De äro alla af samrna form och skulle möjligen kunna föras till 

Estheria minuta (RuPERT JoNEs: A Monograph of the fossil Estheriae. Palaeon

tographical Society 1862, s. 42 m. fl.), men någon skulptur sådan som hos 

denna art har jag ej kunnat iakttaga på intrycken af skalets yttersida (skalen 

själfva äro alltid förstörda) och dessutom upnå flera exr.mplar, hvilka ej i något 

annat afseende skilja sig från de öfriga, bra nog stora dimensioner, och till följe 

af dessa bägge omständigheter synes denna form ej gärna kunna vara Esthe1·ia 

minuta. Förhållandet mellan lagren i de bägge till Helsingborgs tegelbruk hö

rande brotten kan ej direkt iakttagas, men i betraktande af förhållandena vid 

Ramlösa sk~:dle jag anse sannolikt att skifferleran i det sistnämda brottet (schak

tet) ligger under den undre Pullastrabanken vid själfva tegelbruket, förutsatt 

att icke genom en förkastning två lager, som i själfva verket i lagerserien ligga 

långt från hvarandra, blifvit bragta i h-varandras omedelbara närhet, en sak som 

dock ej synes särdeles sannolik. Om denna tolkning af förhållandena är riktig, 

skulle således lagerföljden bli nedifrån upåt: 

l :o Skifferlera. 

2:o Kolflöts. 

3:o Skifferlera. 

4:o Obekant. 
5:o Ljusgul sandsten med Pullastra m. m. 

6:o Sandig skifferlera 
7 :o Brunaktig sandsten med Pullastra elongata. 

8:o Sandig skifferlera. 
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Lagren 5-8 torde motsvara undre Pullastrabanken vid Ramlösa. Det 

bör kanske ~j lämnas oanJ?ärkt, att jag här vid Helsingborgs tegelbruk funnit 

ett stycke sandsten, hvars yta visar utmärkt tydliga exemplar af "Eophy

ton". Jag har visserligen ej tagit detta sandstensstycke direkt i fast klyft, 

men det är ganska sannolikt, att det i själfva verket varit anstående i brottet och 

vid lerans borttagande blifvit kvarlämnadt. Fullkomligt säkert är, att denna 

sandsten med Eophyton tillhör den stenkolsförande formationen och ingalunda 

kan anses vara en kambrisk eller silurisk sandsten. Utmärkt tydlig Eophyton 

har jag äfven iakttagit i den grå sandstenen tillhörande Ammonitbanken. Dessa 

bildningar kan jag ej beti'akta såsom en egentlig växt, utan anser jag dem hafva 
upkommit på det sätt N A'l'HORS'l' beskrifvit 1

• 

Genom de gräfningar och schaktningar, som företagits i och för utvidgnin

gen af Helsingborgs hamn hafva åtskilliga fynd ·gjorts. Genom Herr Hamn

kamrer F. MuLLERs välvilja har Lunds Museum kommit i besittning af en stuff 

sandig skifferlera med en praktfull bladflik af Clathropteris platyphylla, hvars 

längd är 44 cent., bredden vid basen 8, vid spetsen 4 cent. CARLSON har i en 

skifferlera funnit en liten mussla i ej obetydlig mängd, hvilken dock ej är nog 

väl bevarad för att kunna närmare bestämmas. Den förra af dessa arter har 

stor Yertikal utbredning och den senare är endast funnen här, hvadan genom 

dessa fynd inga nya hållpunkter vunnits för utredandet af formationens lager

följd. Enligt meddelande af NATHORST föreligga från Helsingborgs hamn dess

utom Gutbieret angustiloba, Nilssonia polymorpha, Sa,qenopteris sp., Dictyophyl

lum, Schizoneura, Equisetum JYlitnsteri? m. fl., hvilka arter han dock ej anser 

vara nog betecknande hvarken att hänföra denna flora till någon af de förut 

bekanta ej häller att karakterisera elensamma såsom ny och väl skild. 

Under det att det hittils ej lyckats mig att på de talrika öfriga ställen i 

Helsingborg och stadens omedelbara granskap, hvarest den stenkolsförande for

mationens bärgarter träda i dagen, finna några utpräglade fossilförande lager, 

hvarigenom lagerföljden kunde utrönas, har däremot vid vägen vid Nyborg ett 

växtförande lager anträffats. Lagren stupa omkr. 20 n. v. och genomskärnin

gen visar nedifrån u påt ungefår följande profil: 

l :o Skiffrig sandsten af betydlig mäktighet. 

2:o Svart, kolhaltig skifferlera ............ 0,2 m 

1 Om några förmodade växtfosilier (Öfversigt K. Vet. Ak. Förhand!. 1873). N:o 9. 
Om spår af några evertebrerade djur m. m. s. 44. Kg l. V et. Ak. Handlingar. Band 

18. N:o 7. 
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3:o Skifferlera med växter . 

4:o Skiffrig sandsten . 

5:o Sandsten ... . 

6:o Mörk skifferlera . 

7 :o Sandsten . . . . . . . . . . . . 

2,0 m 

l ,o " 
l ,3 " 

1,0 " 
0,4 " 

Växterna förekomma hufvudsakligen, om ock ej uteslutande, i lagret N:o 3 

och endast få arter äro fun na. Enligt godhetsfull bestämning af NATHORST är 

det Equisctum Miinsteri, Schizoneura Iloerensis, och Clathropteris platyphylla, 

som äro allmänna, samt en form af Dictyophyllum Miinsteri, hvilken också lik

som de förstnämda finnes i floran vid Helsingborg och den yngre floran vid 

Höganäs. Som dock den i dessa floror allmännaste arten Dictyophyllwn acuti

lobum ännu ej säkert anträffats vid Nyborg, torde man knappast kunna anse 

det växtförande lagret härstädes fullkomligt identiskt med floran vid Helsingborg, 

ehuru väl å andra sidan dess ge?logiska ställning torde vara i närheten 

däraf. Tyvärr kan ·sålunda ej häller härigenom florans vid Helsingborg och den 

yngre florans vid Höganäs plats i lagerserien anses så noggrant bestämd som 

önskvärdt vore. De kolförande bildningar, som gå i dagen mellan Helsingborg 

och P ålsjö hafva ej häller visat sig så fossilförande att de kunnat inordnas i 

lagerserien, lika litet som här i trakten förekommer någon sammanhängande pro

fil genom en 8törre mängd lager , af hvilka någras plats förut är känd . Vid 

den lilla kolflöts, som bearbetats dels uppe på landthöjden s. om Pålsjö dels 

nere vid stranden 1
, hafva knappast andra vä~_tlämningar träffats än bitar af 

träd, Spiropteris och vid sistnämda ställe i en svart skiffer Gutbiera an,qustiloba, 

hvilka ej gifva någon ledning för bedömandet af denna kolflöts noggrannare 

förhållande till andra inom formationen förekommande. Dess lagringsförhållande 

till slipstenen vid P ålsjö kan ej häller direkt iakttagas, ehuru det synes sanno

likt att den skulle intaga en lägre nivå. Det bör kanske ej lämnas oanmärkt, 

att vid Piltack schakt anträffats en fin , tämligen hård, h vitgrå sandsten (dock 

troligen endast i lösa block), som i ganska stor mängd hyser en liten mussla, 

ej olik den från Helsingborgs hamn, hvilken dock ligger i en helt annan bärgart. 

Musslorna från sandstenen vid Piltack hafva nästan alla skalets yttersida dold 

i bärgarten och visa endast innersidan, dock kan hvarken låsets byggnad eller 

mantellinjen iakttagas, hvadan de äro helt och hållet obestämbara. 

1 ERDMANN: Beskrifning öfver skånes kolförande formation s. 51. 
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I slipstensbrottet vid P ålsjö finnes en profil, som är bekant sedan v. DönELNS 

och SvEDENBO_RGS tid. Nu har: brytningen af slipsten blifvit flyttad från det 

g~mla stenbrottet och ett nytt dylikt har uptagits ute vid hafsbrynet, alldeles på 

samma sätt som förut egt rum vid de nordligare stenbrotten. Äfven här vid 

Pålsjö återfinnes slipstensbanken vid kusten ungefär på det djup som man enligt 

dess stupning i det gamla stenbrottet skulle vänta att träffa densamma, så att 

ej häller på detta ställe någon betydligare förkastning i n. s. riktning förekom

mer. Utom växtlämningar och em·clinia Follini, som redan förut äro från slip

stenen bekanta, har H err Ryttmästare C. FoLLIN häri äfven funnit ben

fragmenter, som enligt meddelande af Dr. LECHE tillhört extremitetskelettet af 

en reptil. 

Likaså bör kunna tilläggas, att äfven i slipstensbrottet vid Pålsjö nu eyelas 

Nathorsti träffats i den öfre leran med järnlersten motsvarande den lera och 

järnlersten, i hvilken den förut funnits vid Sofiero. Slipsten förekommer emel

lertid i f8st klyft ej blott i trakten af Pålsjö och Sofiero utan äfven i närheten 

af Höganäs vid Brandstorp och Täppehusen 1 och äfven i slipstenen härifrån 

har earelinia Fallini t räffats af LuNDBOHM, så att denna slipsten ej blott petro

grafiskt utan äfven stratigrafiskt synes motsvara Cardiniabanken norr om Hel

singborg. Enligt kartan tyckes slipstenen vid Brandstorp m. rp. stryka n. v. 

- s. o., och enligt hvad LuNDBOHM hört upgifvas stupar den s. v. Bärgarter, 

som petrografiskt likna slipstenen, förekomma på flere ställen inom formationen. 

Så fans t. ex. en dylik sandsten, enligt hvad af Kamrer H. P. BÄCKLUND in

samlade prof visa, vid sänkningen af schaktet Prins Carl vid Höganäs på flere 

ställen och äfven den sandsten, som går i dagen under grefve BEcK-Fmrs' villa 

vid Helsingborg, är ganska lik slipstenen, om den också ej kan därmed geolo

giskt identifieras. 

I den skiffriga, på Yäxter rika sandsten, som i slipstensbrott~t vid stranden 

vid Sofiero utgör slipstenens öfre del, har jag funnit Pholadornya elevatopunctata 
och samma art har jag äfven träffat tillsamman med earelinia Fallini i ett löst 

block af liknande bärgart, af NATHOI{ST taget n. om tegelbruket vid Pålsjö. Det 

torde väl därföre kunna anses sannolikt, att den mörka skiffern med Pholadomyct 
e l~vatopunctata har sin plats i närheten af Cardiniabanken, kanske möjligen 

under densamma, under dt·t att Pholadornya elevatopunctata går up om ock säll

synt till slipstenens öfversta lager. Dock föreligger Pholadomya elevatopunc-

1 A. LINDSTRÖM: Beskrifning till kartbladet Engelholm s. 38. 

2 
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tata i en mörk skiffer äfven från Kulla Gunnarstorp, hvarest den ock anträffas 

ute i hafvet, utan att Cardiniabanken är bekant i närheten. 

Som jag i min förra upsats i detalj beskrifvit de olika ställen, på hvilka 

den stenkolsförande formationens bärgarter träda i dag·en omkring Grafvarne och 

Sofiero och de förkastningar i ö.-v. riktning·, som härstädes förekomma, torde 

det här vara tillräckligt att korteligen framställa de resultater, till hvilka jag 

genom undersökning af lagringsförhållandena och faunan kommit. Lagerföljden 

härstädes är upifrån och nedåt: 

9 :o Skiffrig sandsten. 

S:o Kohand. 

7:o Skifferlera och järnlersten med Cyclas Nathorsti, insekter, Spirangium. 
6:o Skifferlera, på gränsen mot följande lager Ca1·clinia Follini. 
5:o Slipsten med Cardinia Fallini (Cardiniabanken), de öfvert<ta lagren äro 

stundom skiffriga och då rika på växter (Sofiero). 

4:o Obekant. 

3:o Röd sandsten med Ostrea Hisinge1·i, JJ!.odiola Hoffmanni, M. genicu1ctta, 
JJ.fytilus acuminatus, M guttaefonnis, Ge1·villea scanica, T(tncreclia are
nacea, A.vicula Nilssoni, etc. (.M.ytilusbanken. Anm. 2.) 

2:o Mörk skifferlera. 

1 :o Växlande lager af gråhvit och röd sandsten, röd järnlersten och tunna 

skifferlager. I denna lagerserie, som upnår ganska betydlig mäktighet, 

har jag ej kunnat urskilja några säkra fossilförande h :>rizonter. Skikt

ytorna visa oftast vackra vågsvall, dels fullkomligt regelbundna, dels 

mer eller mindre oregelbundna, liksom om böljslag i olika riktningar 

korsat hvarandra. På ytorna synas ofta spår dels liknande F1·aena 
tenella Linnarsson (se härom N ATHORST: Om spår af några evertebre

rade djur m. m. s. 53); i den röda järnlerstenen äfven, såsom förut om

nämts, en fingertjock masklik bildning, erinrande om Spi1·oscolex 
erassus Torell. 

I själfva slipstenen är CaFdinia Fallini ej allmän, ehuru ofta tämligen väl 

bevarad, men däremot är den talrik i det omedelbart ofvanpå slipstenen liggande 

skifferlagret. U tom denna mussla har CARLSON i slipstenen äfven träffat Mo~ 

Anm. 2. Oaktadt den allmännaste arten här och den som jag närmast afsåg då jag kallade 
ifrågavarande lager Mytilusbanken snarast är Modiola, torde dock namnet Mytilusbanken 
kunna bibehållas, då dels verkliga Mytilusarter härstädes förekomma, dels ock väl Mo
diola knappast k an betraktas såsom annat än ett underslägte af ]}fytilus. 
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diola coticulae n. sp. och flera små obestämbara bivalver, af hvilka dock en 

(taf. 1, fig. 16) särskild t förtjänar framhållas. . 

. Med anledning af hvad jag ansåg mig kunna tolka såsom Ophiurider (se 

LuNDGREN: studier etr., s. 57, t. 2, f. 91, 92) urskilde jag den undre delen af 

sandstenslagren under namn af Ophiurabanken. Trots flitigt sökande har det 

emellertid ej lyckats mig att träffa flera än de i förra arbetet omnämda; det 

är ej häller omöjligt, att de s. k. Ophhworna ej äro annat än ett tillfälligt sam

manträffande af de F1"aenalika spåren. Tilsvidare torde det kanske därföre 

vara lämpligast att ej använda benämningen Ophiurabanken. Af den egentliga 

1\iytilusbanken liksom af en grofkornig, hvit sandsten med samma fauna hafva 

block anträffats äfven norr om det ställe, hvarest den nu går i dagen i fast 

klyft, så t. ex. norr om Sofiero, vid Slusås och Djuramåsa fälad (H. SJöGREN). 

I krosstensgrus vid Ryd (Höganäs) har Ingeniör E. ULFFERS funnit block, 

som tillhöra denna nivå. De utgöras dels af g-råhvit, kalkhaltig: sandsten, med 

fjäll af hvit glimmer, något liknande den kalkhaltiga sandstenen under öfre Pul

lastrabanken vid Ramlösa, h vilken dock tyckes sakna den h vita glimmern; de 

yttre delarne af denna sandsten äro genom kalkens utlakning förvandlade till en 

porös brun sandstensmassa; dels af en sandsten, som ända in igenom liknar de 

yttre delarne af förutnämda kalkhaltiga sandsten och som otvifvelaktigt ej är 

annat än genom kalkens utlakning helt och hållet förändrad kalkhaltig sand

sten. I-Iäri förekommer Ost1 ·ea Hisi11geri allmänt, hvarjämte äfven JYiodiola Hoff

manni och At:icula Nilssoni anträffas. Stuffer liknande den förstnämda Varie

teten äro förut funna af Prof. NILssoN, utan att jag dock är i stånd att nog

grant upgifva fyndorten och ej häller känner dess exakta plats i lagerserien; 

att den tillhör Mytilusbankens nivå kan dock ej gärna betvifias. 

Någon tillfredsställande utredning af förhållandet mellan de i Grafvarnes 

norra och södra del upträdande bärgartema har det ej lyckats mig att åstadkomma 

och kan jag således ännu icke med önskvärd nogg-ranhet angifva förhållandet 

mellan floran vid Pålsjö och Mytilusbanken, liksom ej häller huruvida denna 

senare ligg·er omedelbart under Cardiniabanken eller huruvida andra l~ger, som 

dock då ej gärna kunna vara af någon betydligare mäktighet, skjuta sig ·emellan. 

Gissningsvis kan den meningen framställas att den svarta skiffern med Phola

domya elevatopunctata skulle intaga en dylik plats. Egendomligt förefaller det 

onekligen, att dessa vid kusten upträdande, lätt igenkänliga sandstenar och järn

lerstenar ej äro anträffade längre in i landet. 
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Ehuru det visserligen eJ kan direkt iakttag·as, torde det dock kunna anses 

såsom ganska sannolikt, att den ljusgula sandsten, ofta utmärkt g-enom korsande 

lagring·, som norr om Sofiero går i dagen i backsluttningen ända till Hittarp, 

öfverlagrar de i stenbrotten kring Sofiero upträdande lagren. Möjligheten af 

en förkastning i ö.-v. riktning är dock ingalunda utesluten. Vid det sydli

gaste huset i Hittarp, går nere vid stranden en järnlersten i dagen, som petro

grafiskt så nära öfverensstämmer med hvad jag kallat Ostreabanken vid Kulla 

Gunnarstorp, att den sannolikt kan betraktas såsom tillhörande denna afdelning. 

Några fossilier har jag vis;erligen ej häri funnit vid Hittarp, men äfven vid 

Kulla Gunnarstorp äro de ganska sällsynta. Att döma efter den lösa sandstenens 

i ·backen stupning i fårhållande till den vid kusten upträdande järnlerstenen 

ligg·er denna senare öfverst och under förutsättning af dess identitet med Ostrea

banken vid Kulla Gunnarstorp (hvilken dock ingalunda kan anses tillfredsstäl

lande bevisad) skulle således lagren vid Kulla Gunnarstorp kunna bringas i di

rekt förbindelse med de sydligare bildning·arne och öfverlagra dem och således 

äfven på stratigrafiska grunder visas 'vara yngre. Ostreabanken vid Kulla 

Gunnarstorp med Ostrect Hisin,qeri: Pecten sp , Avic~tla laeviusc:ula, Gervillert 

scanica, Car·dinia? sp., JJfyacites sp., Discina? sp . m. m. öfverlagras direkt af Aviou

labanken med Avic~tla inaequivalvis, A victtla sp., Pecten sp., Mytihts sp., Tan

credia arenaca, T. sec~;mfonnis, T. Erdmanni, Cardinia sp., JJ1vacites sp., Pleu

r·omya st1·iatula, m. m. Om Jagrens med Pholadomva? expansa plats i lagerserien 

kan 'jag ej häller nu meddela några tillfredsställande uplysningar. 

Några stratigrafiska stöd för den åsigten att hvad jag kallat Ammonitban

ken är yngre än nu beskrifna bildningar hafva visserligen ej blifvit bragta i 

dagen; däremot hafva de nya fynd af fossilier, som gjorts af Kandidat H. SJö

GREN visat att otvifvelaktigt så måste vara fallet. 1878 kände jag Ammonit

bankens förekomst på ett enda ställe, nämligen en märgelgraf tillhörande N:o 1 

Dompäng, hvarcst den först iakttagits af Dr. 'l'öRNEBOI-IM. SJöGJ:tEN har nu på

visat dess förekomst på flere andra ställen i Allerums socken dels i Dompäng 

dels i Döshult, liksom han ock riktat kännedomen om dess fauna genom fyndet 

af flera · nya arter, at h vilka de vigtigaste torde vara Ostrea (trcuata, Am.moni

tes Sauzeanus och Bucklandi. Vid Döshult N:o 1, den lokal som gifvit de flesta 

fossilierna, synes i en märgelgraf följande profil: 

Lösa jordlager . . . . . . . . . . . 

3:o Skifferlera, kalkhaltig (märgel) 

2:o Sandsten, grå, kalkhaltig . . . 

0,30 m 

0,30 " 
0,90 " 
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l :o Skifferlera (märgel) . . . . . . . . . . . . . . . l ,20 m 

och i en annan märgelgraf har SJöGREN iakttagit att härunder följer järnlersten, 

sandsten och därunder skifferlera (märgel) äfvensom att på gränsen mellan de 

bägge sistnämda lagren finnes ett obetydligt kollager. Äfven här föreligger så

ledes ungefår samma profil som den förut från Dompäng N:o l kända. Då vid 

Hjelmshult, i hvars närhet dessa. bildningar upträda, ett borrhål blifvit nedsla

get till 508 fots djup, kunde man vänta att här finna uplysningar om Ammo

nitbankens läge och förhållande till den stenkolsförande formationens andra lager. 

I förteckningen öfver de genomgångna bildningarne 1 har jag dock ej kunnat 

finna någon dylik uplysning ej häller igenkii nna Ammonitbankens bärgarter. Möj

ligen har ju detta borrhål blifYit nedslaget söder om Hjelmshult, hvarest Am

monitbanken ej är känd. Dess fauna utgöres, så Yidt man nu känner densamma, 

af Rhynchonella s;1., Ost1"ea arcuata, L ima pectinoides Pecten J·cmiformis, A vicula 

inaeguivalvis, A victtla subinmtrita, Pseuclomonotis subr;tequivahis, Gervillert S.iö
greni, Nucula? sp., Canlinia sp, Ple~womya? 2 sp., Gastropoder, Ammonites 

Bucklandi, A. bisulcatus, A. striaries, A . falcaries, A. Scipionianus, A. Sauze
anus, Belemnites ? sp. m. fl. 

I krosstensleran i trakten finnas ofta block af ofvannämda grå sandsten 

och vid Djuramåsa N:o 12 i en märgelgraf, uptagen af Arrendator VALLBEI{G, 

finnes särskildt en stor mängd såväl af denna sandsten och järnlersten som af 

en tunnskiffrig sandsten, som jag ej känner i fast klyft, men som genom sin 

fauna (At·icula inaequivalvis, Pecten J·anifonnis m. m.) visar sig tillhöra samma 

niYå ; hit hör också otvifvelaktigt en järnlersten med Ammonites Scipionianus. 

I krosstensleran i samma märgelgraf hafva bland andra bärgarter, som synas 

stå i något sammanhang med den stenkolsförande formationen, funnits stycken 

af forstenadt träd och en bärgart, som på det närmaste öfverensstämmer med 

den vid Nebbeodde på Bornholm förekommande. Någon liknande är mig ej 

bekant i fast klyft från Skåne. Vid Slusås har SJöGREN i en märgelgraf fun

nit block af en finkornig, ljus sandsten med hvit glimmer
1 

i hvilken i mängd 

förekomma en liten Tancredia och A vicula inacquivalvis, bägge arterna dock 

tämligen illa bevarade. En dylik bärgart med liknande fauna är mig ej bekant 

i fast klyft. Samma förhållande är det ock med ett af .J. JöNssoN vid gården 

Auboket i Färingtofta socken funnet block af en brungrå järnlersten med hvit 

glimmer och intryck af en liten Ammonit, som ej kan bestämmas. Af den 

1 
ERDMANN anf. arb. , s. 79. 
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bärgart, som af ANGELIN etiketterats "hafsbottnen mE:'llan Skåne och Danmark!' 

och som jag i min förra upsats benämt N:o G, har ett block anträffats af Dr 

N. O. HoLST vid Vasaholm på Romeleklint. Någon liknande bärgart är ej be

kant från Skå.nes stenkolsförande formation och det torde vara tvifvel underka

stadt huruvida den verkligen bör hänföras till denna bildning. Blocket företer 

för öfrigt ganska stor likhet såväl i petrografiskt afseende som genom fossilier

nas bevaringssätt med vissa Yarieteter af Bruna J urans Opalinusthon. I södra 

Skåne äro block af den stenkolsförande formationens bärgarter i allmänhet myc

ket sällsynta. Norr om Hallandsås hafva mindre stycken hithörande bärgarter 

af HoLMSTRÖM träffats vid Dömmestorp, äfvensom kol vid en borrning anträffats 

Yid Rennenäs 1
• Äfven i fast klyft förekomma partier af den stenkolsförande 

formationen på ställen, som nu äro skilda från formationens hufvudmassa. Så 

finnes t. ex. på Söderåsen ej långt från ""\Vrams Gunnarstorp, nära Ljungslyckan 

och Hästabus ett sandtag, hvari man hufvudsakligen ser en fin hvit sand eller 

lösare sandsten; åtskilliga lager här äro dock hårdare och hafva öfvergått till 

en gulbrun, järnhaltig sandsten, i hvilken otydliga och obestämbara växtlämnin

gar anträffas. Troligtvis tillhör denna bildning, på hvilken Dr. TöRNEBOHM 

först fästat upmärksamheten, den stenkolsföra nde formationen, ehuru dess för

hållande till öfriga hithörande bildningar för närvarande ej kan bestämmas. 

Alla i närheten i dagen gående bärghällar utgöras af gneis och denna sand

stens förekomst torde vara belägen på omkring 400 fot öfver hafvet, (se höjd

kartan till geologiska kartbladet Engelholm af A. LrNDSTRöM). 

Ehuru ingen helt sammanhängande profil geno~ lagren förefinnes, ja man 

till och med oftast kan iakttaga det ömsesidiga förhållandet endast mellan några 

få lager, torde man dock kunna med ledning af de verkligt iakttagna öfverlag

ringarne och traktens allmänna geologiska byggnad upställa en i sina hufvud

drag någorlunda tillförlitlig lagerserie. Från norra delen af Helsingborg förbi 

Pålsjö slipstensbrott och till en ungefär midt i Grafvarnes fiskläge hafva alla 

lager stupning åt norr med afvikning stundom åt ö. stundom åt v. Om man 

därföre går från Helsingborg norrut, bör man träffa alt yngre bildningar ju närmare 

man kommer det ställe, (Grafvarne) hvarest ett omslag i stupning·en eger rum, 

under det man å andra sidan bör kunna vänta att s. om staden träffa något 

äldre bildningar. På grund af faunans karakter har jag ansett hvad jag kallat 

1 H uMMEL: Beskrifning till kartbladet Båstad s. 11. A. LrNDSTRÖM: Beskrifning till de 
agronomiskt geologiska k artorna öfver Skottorp och Dömmestorp s. 13. 
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Pullastrabanken (undre Pullastrabanken) vara det älsta fossilförande lagret i 

dessa trakter och de stratigrafiska förhållandena synas mig äfven gifva något 

stöd åt denna slutsats, sedan nu E.iWNIA"'N träffat den undre Pullastrabanken i 
fast klyft straxt s. om Helsingborg. Närmast yngre fossilförande lager skulle 

då blifva floran vid Nyborg (månne ej = floran vid Helsingborg ?) under det 

att lagren vid Hälsan, Vikingsberg (och Helsingborgs hamn?) skulle intaga en 

förmedlande plats. stenkolsflötserna mellan Helsingborg och Pålsjö med Gut

biera angustiloba skulle då vara yngre än floran vid Nyborg, men äldre än 

den vid Pålsjö, Grafvarne och Sofiero upträdande lagerserien, som utgöres af 
:Mytilusbanken, floran vid P ålsjö, lagren med Pholadomya elevatopunctata, ear

diniabanken och lagTen med Cyclas Nathorsti troligtvis i nu angifven ordning. 

Om en i det föregående framstäld tolkning af lagerbyggnaden mellan Sofiero 

och Ku~la-Gunnarstorp är riktig, skulle härofvanpå ligga sandstenen mellan 

Sofiero och Hittarp och därpå Ostreabanken och A viculabanken, till h vilken 

slutsats jag förut på paleontologiska grunder kommit. Det är således hufvud
sakligen formationens yngre underafdelningar med marina mollusker, som gå i 

dagen norr om Helsingborg (Grafvarne, Sofiero, Kulla Gunnarstorp) under det 

att något äldre öfvervägande limniska bildningar med växter och obetydliga 
kolflötser gå i dagen i sto1 clen och dess omedelbara närhet. 

Ända till 181 D hade man sammanblandat Hörssandstenen med den kam

briska sandsten, som förekommer på så många ställen i Skåne, till dess prof. 
NILssoN då visade 1

, att i elen kring Hör upträdande sa.nclstenen finnas läm- . 

ningar af lancltväxter och att elen således måste vara betydligt yngre. Öfver 

floran i Hörssandstenen kafva seelermera åtskilliga unelersökningar verkstälts af 
BRONG NIART, ScHIMPER, BRAuNs m. fl. utan att dock någon fullständig beskrif

ning af floran lämnats och utan att man kunnat komma till någon bestämd 

åsigt om Hörsandstenens noggranna plats i lagerserien, i det att den enligt som
ligas mening skulle tillhöra Rhät enligt andras snarare zonen med Ammonites 

angulatus. Hörssandstenens förhållande till de i nordvästra Skåne upträclancle 

bilclningarne var ej häller hvarken genom stratigrafiska eller paleontologiska skäl 

bragt till full klarhet, ehuru både I-l:EBERT 2 och ERDMANN 3 äro benägna att 

förlägga den till den kolförande formationens bas. Några andra fossilier än 

växter voro till helt nyligen ej därifrån kända och dess flora i sin helhet har 

1 Kgl. Vet. Ak. Handl. s. 144. 
2 anf. arb., s. 34. 
3 anf. arb., s. 8 . 
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tyvärr i;in nu icke blifvit föremål för en tidsenlig bearbetning. Oaktadt så många 

forskare gjort insamlingar i Hörssandstenen, hade man dock ej häri anträffa t 

några mollusker och det var därföre ett lika oväntadt som vigtigt fynd , då 

Sveriges Geologiska Undersöknings Geologer funno mollusklämningar i Hörs

sandsten under loppet af sommaren 1879 1
• Bland de ANGELINSKA samlingarne 

i Riksmuseum ligga visserligen några stuffer, som enlig·t vår nuvarande up

fattning måste anses såsom Hörssandsten och som innehålla fragmenter af Pli
catula suecica, A vicula magnijica m. fL arter; de äro med ANGELI Ns egen hand 

etiketterade "Ljuugby kyrkmur" (med hvilken beteckning sannolikt åsyftas muren 

kring Riseberga kyrka nära Ljungby hed), men detta fynd hade aldrig offent

liggjorts. Sommaren 1879 träffades först högst otydliga mollusklämningar af 

NATHORS'l' vid Hörby i där anstående Hörssandsten 1
, hvilka dock äro så illa 

bevarade att de ej kunna med säkerhet till arten bestämmas. Straxt efteråt 

fann TuLLBERG vid Ormanäsgrafven s. v. om Hör sandstensblock med Ccl1'di1~ia 

Fallini och sedermera anträffades liknande sandsten n. om Djupadal och ö. om 

Gellaberg af NATHORST, vid Vitseröd, Dagstorpssjön och Tostarp på Söderåsen 

af J. JöNssoN, vid Blinkarps mosse af TuLLBERG; sandsten innehållande en ri

kare fauna fans af NATHORST vid Åkarps Mölla, och af TuLLBERG vid Hunseröd 

och Brandsherga, det sistnämda fyndet det utan all jämförelse rikaste och vig

tigaste. Såsom NATHORST och TuLLBERG visat, antyda dessa fynd att den kol

förande bildningens bärgarter genom en vik på norra sidan af Söcleråsen trängt 

.in långt mot s. o. och att i elen yttre delen af denna vik afsatt sig marin sand
sten med en rik och så godt som alldeles egendomlig fauna, som mot s. o. mera 

antager karaideren af brackvattensfauna, uneler det att längst mot s. o. mollusk

lämningarne blifva sällsynta hvaremot lämningar af lancltväxter förekomma i 

stor mä ngd. Ehuru nämligen flertalet af de nu nämclå fynden äro gjorda i lösa 

block, ·äro dessa block sannolikt ej flyttade långt ifrån sin ursprungliga mo

derklyft och deras förekomst gifver otvifvelaktigt vid handen, att Hörssandste

nen fordom haft en betydligt viclsträktare utbredning än elen som angifves af 

dess nuvarande förekomst i fast klyft. Då man således kan taga för gifvet, att 

den kolförande formationens bärgarter, åtminstone under en viss period af den

samma, haft en större utsträckning åt s. o. norr om Söderåsen, förefaller det 

äfven sannolikt, att det kolfält som genom borrningar uptäkts kring Engelholm 

1 NATHORST: Meddelande af förekomsten af marina mollusker i Hör s sandsten (Geol. 
Fören. Förhandl. 1880 Bd. 5, N:o 5). T u LLBERG: Meddelande om nya fynd af musslor i 
Hörs sandsten. (därsammastädes Bd. 5, N:o 7.) 
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verkligen står i omedelbar förbindelse med de kolförande bildningar, som före

komma kring Höganäs, Helsingborg, Bjuf m. fl. ställen. 

Bland dessa sandstenar, hvilka lämpligen kunna sammanfattas under den 

gamla benämningen Hörssanctsten, kan man, såsom NATHORST och TuLLBERG an

märkt, på så väl petrografiska som paleontologiska grunder urskilja flera varieteter. 

1 :o En mer eller mindre finkornig, gråhvit, hård och tät sandsten mest lik 

den typiska, växtförande Hörssandstenen. Häri finnas utom Spirangium och an

dra växtlämningar äfven Cardi1~i(t Fo11ini och en liten obestämbar bivalv. 

Denna varietet är den mest spridda och stuffer häraf föreligga från Hörby, Or

manäs, Dagstorpssjön, Julaftonshuset, Vitseröd, Djupadal, ö. om Gellaberg, ·Blink

arps mosse, Randsliderna, Härsnäs och Billinge fälad; den är således ej funnen 

särdeles långt väster om Röstånga. 

2:o är en hård, finkornig, ljusgul, på ytorna stundom något mörkare sand

sten med Rhynchonella sp., Ostrea Nathor·sti, Plicatu1a suecica, Lima. succincta, 

Pccten Tullhergi , Avicttla inaeqttivalvis, A. magni.fica, Pseudomonotis g1·egcwea 

(sällsynt), Penw sublamellosa, Pletwomya Jön.ssoni, JJ[yacites Odini, JJ!lyacites sp. 

Trigonhä sp. Pleurotomar·ia, Nerita sccmica, Belemnites m. m. Denna varietet 

är funnen vid Åkarps Mölla, Hunseröd, Tostarp och i stor mängd vid Brandsberga. 

3:o är en mycket lösare, hvit, ofta skiffrig sandsten med Rhynchonella 2 sp., 

Bmchiopod, Ostrea Natlwrsti, Plicatula suecica, Pecten Tullbergi, Avicula inae

quivalvis, A. ma.fJnifica, Pseud.omonntis g1·egcwea. (mycket allmän), Penw subla.

mellosa, Mocliola? sp., Cardium? sp., Pleu1 omya Jönssoni, JJ!lyacites Odini, Trigo

nia? sp. m. m. funnen vid Gellaberg och Brandsberga (i mängd) och hit höra 

väl ock stufferna från "Ljungby kyrkomur." 

Bloc.k af dessa senare varieteter äro så ledes ej funna långt öster om Rö

stånga och hufvudsakligen väster om denna punkt, i motsats mot varieteten N:o 

1. Äfven i paleontologiskt afseende höra de 2 sistnämda varieteterna nära till

sammans, största delen arter äro gemensamma och faunan har i bägge en lik

artad prägel och utgöres af rent marina arter, hvaremot de i detta afseende 

förete en slående motsats mot N:o l, hvars mest karakteristiska art, Cardinia 

Fallini ej är funnen i varietetema 2 och 3 och kanske ej är en rent marin 

form, enligt hvad flera omständigheter gifva vid handen. Då emellertid ej blott 

Ca1-dinia Fallini utan ock en liten bivalv, som tör öfrigt ej kan närmare be

stämmas, äro gemensamma för denna varietet N:o l af Hörssandstenen med 

Slipstenenen eller Cardiniabanken i den stenkolsförande formationen kring Hel

sing-borg, så torde väl bägge tå anses tillhöra ungetär samma geologiska hori-
3 
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zont. Ungefår vid tiden for slipstenens bildning i· västra Skåne torde sålunda 

formationens transgression sträkt sig längst åt ö. H vad de bägge öfriga varie

teterna af Hörssandsten beträffar så hafva de, som sinsemellan på det närmaste 

höra tillsamman, högst få arter (ja egentligen väl knappast med säkerhet mera 
än Avicztla i1wequivulvis) gemensamma med den stenkolsförande formationen . 

Denna art, som utomlands har så stor v er tik al utbredning, förekommer i Skåne 

inom Aviculabanken och Ammonitbanken. Den andra fornt kända art, som är 

funnen i dessa varieteter (eller åtminstone den ena af dem), är Lima succincta 

och äfven denna art har utomlands så stor vertikal utbredning att den föga 

lämpar sig för en noggrann para1lelisering, om den ock liksom A uictda inae

qu.ivalvis talar för undre Lias i allmänhet. Rättast torde måhända förhållandet 

forklaras sålunda, att varieteten N:o l med Cardinia Fallin i är afsatt i en vik 

närmare kusten eller i brackvatten (ja kanske till och med i sött), under det 

att varieteterna 2 och 3 äro motsvarande marina bildningar, för hvilka Gella
berg tyckes vara östligaste fyndorten. Af den stenkolsförande formationens un

derafdelning·ar i västra Skåne skulle då Hörssandstenen ungefär motsvara Car

diniabanken. I så fall skulle dess flora förete en yngre prägel än alla de kol

förande flororna och det är att hoppas att densamma snart må underkastas en 
tidsenlig bearbetning, så att Hörssandstenens förhållande till den kolförande for

mationen må bli fullständigt utredt. 

Om vi då vilja jämföra de i Skåne förekommande bildningarne med dem 

i det öfriga Europa, så finna vi visserligen i de allmänna dragen ganska stor 
öfverensstämmelse, hvaremot detaljerna äro högst betydligt afvikande, särskildt 
därigenom att i Skåne limniska och marina bildningar omväxla. Skånes sten
kolsförande formation, fattad i dess vidsträktaste bemärkelse, motsvarar af ut

ländska bildningar Rhät och Lias till och med zonen med A mmonites B ucklancli . 

På grund af den nästan fullständiga bristen på sammanhängande profiler i Skåne 

återstå helt säker t ännu åtskilliga luckor i lagerserien att fylla, liksom några 
fossilförande lagers plats ännu ej är· säkert bestämd. Någon skarp och genom

gående gräns mellan de marina faunor jag urskil t förefinnes ej, utan förbindas 

de hvarandra närmast liggande genom en eller flera gemensamma arter. En 
bland de bäst utpräglade är den undre Pullastrabankeus, ehuru äfven af dess 

arter Avicula Nilssoni går up i Mytilusbanken. På grund af faunan måste 
elen anses såsom rhätisk och älst af de i Skåne upträdande marina faunorna, 

om man bortser från de få marina arter , som finnas i kolflötsen vid Bjuf. stra

tigrafi skt är detta dock ej ådagalagdt lika li tet som dess förhållande till de i 



s ,·eriges äldre me sozoiska molluskfauna. 19 

Skåne upträdande rhätiska flororna. Den öfre Pullastrabankens fauna får äfven 

anses såsom rhätisk , om ock Mesodesma Germari talar för Lias. H varest 

gränsen mellan Rhät och Lias lämpligast bör sättas torde för närvarande 

Yara svårt att afgöra. Hvarken i de bildningar som motsvara Rhät eller 

Lias äro i Sverige några Ammoniter funna och slägtet Cardi11ia spelar ej 

häller i Liaslagren en så vigtig rol som t. ex. i Tyskland eller Frank

rike. Floran vid Pålsjö (zonen med Nilssonia polymorpha) är enligt N A'l'HORST 

yngre rhätisk och därifrån kan ej lämpligen skiljas slipstenens ( Cardinia 
bankens) öfversta, stundom växtförande lager. Under sådana omständighe

ter vore det väl då bäst att hänföra äfven de sötvattensbildningar (lagren med 

Cyclas Nathorsti), som ligga ofvanpå Cardiniabanken, till Rhät, ja kanske häri 

iifven innesluta Ostreabanken, som är närmare förbunden med Mytilusbanken än 

med A viculabanken, med h vilken den knapt har mer än en sällsynt art, Tan

credia arenacea, gemensam. Oaktadt således kanske den skarpaste skilnaden 

mellan 2 marina faunor förefinnes just emellan Ostreabanken och A viculabanken, 

blir det dock kanske bäst att anse bägge tillhöra Lias och i så fall hit räkna 

äfven alla de lager, som ligga ofvanpå Mytilusbanken, denna ock däri inberäk

nad. H vilkendAm af dessa åsigter som har mesta skäl för sig torde ej vara lätt 

att afgöra. Huru man än må begränsa Lias här i Skåne, kan man dock ännu 

mindre här än i norra Tyskland 1 urskilja zonerna med Ammonites plano?-Uis och 

A. angulatus, utan kunna de äfven hos oss sammanfattas såsom Cardinia Lias, 

ehuru, såsom redan nämdt, detta slägte i Sverige ej är så dominerande. 

I de svartgrå skiffriga märglarue med sandsten, strutmärgel och järnlersten 

1 Allerums socken (Ammonitbanken) hafva vi slutligen tydliga ekivalenter för 

Arieten Lias eller zonen med Ammonites Bucklandi och sannolikt, såsom genom 

A. Sauzecmus och A. Scipioniamts antydes, kanske närmast för dess öfre del. 

Ammonitbankens underlag är ej bekant och ej häller dess stratigrafiska förhål

lande t ill A viculabanken, som af i Skåne för närvarande kända bildningar må

ste anses vara närmast äldre. En sammanställning af NATHORS'l'S och mina un

dersökningar öfver de organiska kvarlefvornas fördelning i Skånes stenkolsförande 

formation skulle utvisa ungefär följande lagerföljd (se nästa sida). 

1 ROLL E: Y ersuch einer Y ergleichung des norddeutschen Lias mit dem schwäbischen. 
EwALD : Geologische Karte der Provinz Sachsen von Magdeburg bis zum Harz. Se 

dock äfven B;uuNs: Untere Jura, s. 77. 
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Mellersta Europa. Nordvästra Skåne. 

Arieten Lias eller zo- Ammonitbanken vid Dornpäng 
nen med Ammonites och Döshult m. fl. st. med Ammonites 
B ucklandi. Bucklandi, A. bisulcatus, A. Sauzea

nus, A . striaries, A. falcaries, A. Sci
pionianus, Avicula inaequimlvis, Lima 
pectinoides, Ostt·ea m·cuata m. m. 

Mellersta Skåne. 

Cardinien Lias eller Aviculabanken vid Kulht Gunnar s- ? Mar in Hörssandsten med 
zonerna med Am. pla- tor p med Aricula inarquivrt lvis, Pleu- Avicula inaequivalvis, Lima 
norbis och A. angu- romya striatula, Tanct-eclia securifor- succincta, Ostrea Nathorsti, 
latus. mis, T. arenacea m. m. Plicatula suecica, Pecten Tull-

Yngre Rhät. 

Rhät. 

Äldre Rhät. 

Ostreabanken vid Kulla Gunnarstorp bergi, A vieula magnijica, Pseu
med Ostrea Hisingeri, Ger·rillea scanica domonotis grega·rea, Perna sub
m. m. lamellosa, Plew ·omya J önsson i, 

Myacites O d ini, Pleurotomaria, 
N erila scanica, Belemnites sp., 

? 
Lagren med Cyclas Nathorsti m. m. 

, med earelinia Follini, 

\ 
Pholadomya? elevato

Cardinia- .Punctata, Baiera Gei
banken ;' nitzi m. m. 

med earelinia Follini, 
i JYiodiola e oticulae m. m. 

? :Mytilusbanken vid Grafvarne 
med JJ[odiola Hoff1nanni , Ostrea H i
singeri, Gervillea scanica, Tanct·edia 
arenacea , A vicula N-ilssoni m. m. 

? Zonen med Nilssonia polymor
pha (floran vid Pålsjö.) 

? 
F loran vid Ny borg ( = floran vid 

Helsingborg ?) 

? 
Öfre Pullastrabanken med Pullastra 

elongata, P. Heberti, Modiola mimtfa, 
Ostrea Hisingeri, JJfesodesma Germari 
m. m. 

Undre Pullastrabanken med Pulla
sfra elongata, P. Heberti, Modiola mi
nuta, A vicula Nilssoni, Protocordi(t 
praecursm·, P. E waldi m. m. 

? 
Zonen med Thaurnatoptet'is Schenki. 
Zonen med Eq_uisetum gracile. 
Zonen med Lepidopteris Ottonis. 
Zonen med Camptopter-is spiralis, 

(häri ock en marin sandsten me~ Ana
tina earlsoni Ostt·ea of Pictetiana). 

m. m. 

Hörs sandsten med earelinia 
Fallini m. m. 
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Beskrifning öfver arterna. 

Med få undantag äro de i den stenkolsförande formationen och Hörssand
stenen hittils funna qjurlämningarne mollusker och alla geologiskt vigtiga for

mer tillhöra denna grupp, hvarför ock endast hithörande fossilier komma att 
något närmare beskrifvas. Då det _ej är meningen att lämna en fullständig mo
nografi öfver faunan utan endast förarbete till en dylik, har jag endast för de 
nu för första gången beskrifna arterna meddelat en något utförligare beskrifning. 
Till de förut beskrifna har jag därföre ej häller lämnat en fullständig synonym
förteckning, utan blott meddelat de vigtigaste mig tillg·ängliga beskrifningar och 
afbildningar, som, jämte till buds stående jämförelsematerial, tjänat till att iden
tifiera arten. I de flesta fall har jag dock afbildat exemplar från Sverige för 

att man må kunna döma om identifiering·en. De arter, som i min förra upsats 
utförligare omnämts, har jag här endast anfört undet· hänvisande till den förra 
beskrifningen, så vida jag ej haft några vigtigare tillägg till denna beskrifning 
att göra. Något angifvande af slägtkaraktererna har jag ej ansett behöfligt, då 
nu det häfte af- Zn"rELS arbete (Handbuch der Paläontologie, l Bd. 2 A btheilung. 
l Lieferung. 1881), som behandlar Lamellibranchiaterna, utkommit och det vida 
öfvervägande antalet fossila former, som i denna upsats komma att behandlas, 
hör just till denna grupp. I slägtenas begränsning och systematiska fördelning 
har jag så godt som helt och hållet följt ZITTELS framställning. 

Brachiopoda. 
l. Rhynchonella sp. 

Rhynchonella sp.: L UNDGREN: studier öfver faunan i den stenkolsfö
r ande fo nnationen i n. v. Skåne s. 57. 1878. 

Ehuru visserligen flera exemplar anträffats, har dock intet fullständigt dy
likt erhållits och någon säker bestämning af arten är därföre ännu ej möjlig. 
Vår form företer ej obetydlig likbet med den som UHLIG anför under benämningen 
Rh. if. subdecussata MtiNSTER (Sitzungsberichte der ·wiener Akademie. Bd. 80~ 
Abth. l , s. 265, t. 4, f. 5-8), ehuru våra exemplars beskaffenhet ej tillåter 
någon identifiering; liknar äfven åtskilliga former af Rh. variabilis. 

Ammonitbanken vid Döshult och Dompäng. 
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2. Rhynchonella sp. 

Ta.f. G, fig-. 15, 1 G. 
· Flera mer eller mindre väl bevarade stenkärnor förelig-g-a, men äro ej till 

arten bestämbara. De visa någon öfverensstämmelse med Rh. salisburgiensis 
NEulliAYR (Zur Kentniss der Fauna des untersten Lias in den Nordalpen s. 8, 
t. 1, fig-. 1, Abhandlung-en der K . K. Geol. Reichsanstalt. Bd. 7, Häfte 5. 

Wien 1879) men äro större och g-röfre äfvensom något bredare, så att en iden

tifiering med denna form ej gärna kan ifrågakomma och för närvarande ej häl

ler med någon annan. 
Hörssandsten (var. 2 och 3) vid Brandsberga, Hunseröd, (TuLLBERG), To

starp (JöNSSON), "Ljungby kyrkomur" (ÅNGELlN), Åkarps mölla (NATHOBST). 

3. Rhynchonella sp. 

Taf. 6, fig. 13, 14. 

Ej häller denna art, som dock är tydligt skild från de båda föregående, 

finnes i så pass goda exemplar att den kan med säkerhet identifieras med någon 

förut beskrifven form ej häller beskrifvas såsom ny. 
I Hörssandsten (var. 3) vid Brandsberga (TuLLBERG). 

4. Discina? sp. 

(Discina sp. L uNDG REN: studier , s. 57, t. l , fig. 42.) 

Intet nytt material har häraf erhållits, så att några vidare uplysningar ej 

kunna lämnas. 
Ostreabanken Kulla Gunnarstorp. 

5. Brachiopod ? 

Taf. G, fig. 12. 

En stenkärna, som sannolikt tillhört en liten brachiopod, är för illa beva

rad att kunna närmare bestämmas. 
Hörssandsten (var. 3) Brandsberga (TuLLBERG.) 

Lamellibranchiata. 
6. Ostrea Hisingeri Nilsson. 

Ostrea Hisingeri LUNDGREN: studier s. 36, taf. l, fig. 28, 29, 40. 

Till den förut meddelade beskrifningen är intet väsentligt att tillägga. I 

afseende på synonymien bör kanske anmärkas, att äfven W RIGHT (Monograph 
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of the Lias Ammonites s. 15) erkänner ide_ntiteten af O. liassica Strickl. och 

O. sublamellosa D kr; han nämner dock ej, att H:EBERT visat, att denna senare 

art är densamma som förut beskrifvits under namnet O. Hisinger·i, hvilket namn 

såsom det älsta sålunda bör bibehållas. 

Utom de förut nämda lokalerna, Mytilusbanken vid Grafvarne och Ostrea

banken vid Kulla Gunnarstorp, förekommer O. Hisingeri ock i yngre Fullastra

banken vid Ramlösa, på dessa ställen i fast klyft; i lösa block af Mytilusbanken 

från Slusås, Djuramåsa fälad (SJöGREN) och Höganäs (ULFFERs), af Ostreabanken 

vid Sofiero och i troligen till öfre Pullastrabanken hörande block från J ordbo
dalen och v. om Ramlösa. 

7. Ostrea conf. Pictetiana de Mort. 

LuNDGREN: Studier, s. 38, Taf. 2, fig. 64. 

Inga nya exemplar af denna form hafva sedermera blifvit funna och om 

dess identitet med O. Pictetictna kan därföre intet vidare sägas. 

I en sandstenskörtel i zonen med Cwnptopteris spiralis Nath. vid Bjuf, 
(A. F. CARLSON.) 

8. Ostrea Nathorsti n. sp. 

Taf. 5, fig. l; taf. 6, fig. l, 2. 

O. forma rotundato ovata vel trigona; val va inferior parte majore vel 
minore affixa, concava, o bliqua; val va superior f er e plana; binae 
valvae irregulariter undatae, laeves 

Liksom flertalet arter af detta slägte varierar ätven denna tämligen mycket 

men kan ej gärna hänföras till någon förut beskrifven form. Undre skalet är 

fastvuxet med ett större eller mindre parti, tämligen djupt och något böjdt åt 

sidan med smal spetsig umbo. Öfverskalet är tunnt, plant dock ej jämt utan 

mera eller mindre vågigt och bugtigt. Från O. Hisingeri skiljer den sig genom 

mera triangulär form och betydligare storlek, h varjämte ock skalen sakna den 

lamellära ornamenteringon. Den är mindre regelbunden än O. Pictetiana 

(SToPPANI : Paleont. Lomb. 3 ser. s. 211, taf. 37, fig. 1- 10) och saknar denna 

arts djupa koncentriska verk, liksom den äfven är större. 

Hörssandsten vid Brandsberga (var. 2 och 3) TuLLBERG. 
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9. Ostrea (Gryphaea) arcuata Lam. 

Taf. l, fig. 13, 14. 

Ostrea irregularis Guldfuss: Petrefacta Germaniae t. 79, f. 5. 

" 

arcuata Terquem: Paleontologie de l' etage inf. de la form . liasique 
etc., s. 329. t . ::!4, f. 8 (Mem. de la Soc. Geol. de France t. 5.) 

,, Chapuis et Dewalque: Description des fossiles des terrains 
seeondaires de Luxembourg etc. s. 221 , t. 32, f. 5 (Mem. 
couronnes de l'Ac. royale de Belgique t . 25.) 

,, ungula LuNDGREN: Studier, s. 38, t . l, f. 57. 

I mitt förra arbete anförde jag under namnet O. 2mgula. en i Ammonitban

ken vid Dompäng tämligen sällsynt form, af hvilken jag nu erhållit flera och 

bättre bevarade exemplar, på grund af hvilka jag anser mig kunna föra denna 

form till O. arcuata. Såsom flera författare (se t. ex. PELLAT: Bull. Soc. geol. 

de France 3:e ser., T. 4, s. 70f>) framhållit, förekommer i undre Lias flera for

mer af Ostrea, som förete föga utpräglade karakterer och dessutom variera så 

mycket att det är nästan omöjligt att skarpt begränsa dessa former sins emellan. 

Exemplar af den äkta typiska O. arcuata har jag ej funnit i Skåne, hvarföre 

jag ej häller anfört de synonymer, som hafva afseende på den typiska formen 

utan blott sådana, som förete en mer eller mindre fullständig likhet med den 

hos oss förekommande. Ett icke obetydligt antal exemplar förelig·ger vis

serligen, men de äro alla mer eller mindre dolda af vidsittande bärgart, som ej 

kan aflägsnas utan att själfva skalet följer med. Alla exemplar hafva mycket 

tjokt underskal, försedt med veck och lameller och på de bättre bevarade kan 

man tydligt urskilja den fåra, som går vid skalets ena sida; i dessa bägge af

seenden stämma de sålunda fullkomligt med den typiska O. arcuata; öfverskalet 

stämmer också bra och är endast kanske något mera spetsigt vid umbo. Där

emot äro alla svenska exemplar fastvuxna med ett jämförelsevis större parti 

aJ skalet, hvarigenom ej häller umbo blir så starkt inrullad. Äfven inom den 

äkta O. arcuata förekommer dock liknande former. Så har jag t. ex. vid 

S:te Mere Eglise i Normandie jämte typiska exemplar af O. arcuata funnit 

€tt, som fullkomligt öfverensstämmer med det från Skåne afbildade exemplaret. 

Ett exemplar från Döshult (ung. 10 mm.) öfverensstämmer också förträffligt med 

€tt af liknande storlek från Metz, ehuru annars de skånska exemplaren i all

mänhet visa större vidhäftningsyta än exemplar af motsvarande storlek från sist

nämda lokal. P å grund af skalens form, tjocklek och ornamentering· samt den 

på underskalet löpande fåran tror jag mig emellertid böra hänföra de skånska 
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exemplaren till O. ar·cuata, ehuru de ej representera den allmännaste och ty

piska formen. 
I Ammonitbanken vid Dompäng och Döshult och i lösa block af denna nivå 

vid Djuramåsa 12. 

Utomlands öfveralt i zonen med Amrnonites Bucklandi (Arieten Lias), så 
att namnet Gryfitkalk stundom användes såsom liktydigt härmed. 

l O. P1icatula suecica ~- sp. 
Taf. 6, fig. 7-11. 

Valva sini stra ovata vel spathulata, plicis concentricis, t enui ssime sh·ia

tis extus ornat.a; dentes cardinales duo, subparalleli vel conver
gentes. Regio cardinalis intus transversim t enniter striata. 

Auri culae triangulares ve! rotundatae plus minusve prominentes. 
Val va d extra? 

I den manna H prRsandstenen är denna mussla visserligen mycket allmän, 

men förekommer så godt som alltid endast såsom stenkärna och intryck. P å en 

stor stuff, af NATHORST och JöNssoN tagen vid -Brandsberga, finnas dock några 
exemplar med delvis bibehållet s~a l; likaledes är skalet fullständigt bevarad t, 

ehuru delvis betäkt af bärgart, på ett exemplar, som visar den allmänna formen 
tämligen väl äfvensom skalets yttersida, men hvarest innersidan är helt och hållet 

dold af bärgart. I bägge dessa fall har skalet förvandlats till kiselsyra . . Under dy
lika omständigheter är det mycket svårt att få en fullt klar bild af denna vari

abla form och jag är därföre ingalunda fullt säker, att den upfattning jag bil

dat mig är den rätta, utan torde möjligen fynd af bättre material kunna berik

tiga min nu varande framställning. Trots de betydliga olikheter i afseende på 

storlek, fo rm, skulptur ja till och med låsets bygg·nad, som förefinnas bland det 

mig till buds stående materialet, hänför jag dem dock alla tilsvidare till en art· 
Det minsta exemplaret har en höjd af omkr. l U mm., det största omkr. 100 

mm. Musslans form varierar mycket från rund till äggformig eller spadformig; 

mindre exemplar äro i allmänhot mera runda, större däremot mera aflånga. Så 

godt som alla de exemplar, på hvilka muskelintrycket ·kunnat iakttagas, visa 
sig hafva varit vänsterskal; många förefinnas dock om h vilka intet bestämd t 

kan utsägas, men endast 2 skulle kunna på grund af muskelintrycken tolkas 

såsom hög·erskal. Dessa bägge äro dock så illa bevarade ·och muskelintrycken 
så otydliga, att jag ej bestämdt vågar påstå, att högerskal här föreligga. Äfven 
om man granskar skalens yttersida (d. v. s. det intryck yttersidan lämnat i 
bärgarten) tyckas alla hafva varit vänsterskal, åtminstone har jag ej kunnat 

4 
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U})täcka något säkert spår af vid häftningsyta. Något bestämdt kan därföre ännu 

ej om högerskalet utsägas, utan gäller den följande beskrifningen uteslutande vän

sterskalen. stenkärnorna (d. v. s. intrycken af skalens innersida) visa oftast 

tydlig mantellinje och stort muskC'lintryck. Låset visar i midten en lång, smal, 

djup grop (på kärnan en vall), på ömse sidor om hvilken ligger en stark och 

grof låstand (på kärnan en fördjupning). Dessa tänder äro stundom nästan par

allela, stundom åter ganska starkt konvergerande utan att denna karakter dock 

kan kombineras med andra olikheter, liksom ock alla möjliga mellanformer mellan 

nästan paraHela och ganska starkt konvergerande tänder finnas. Utanför tän

derna ligger ånyo en fördjupning som mot sidorna begränsas af en ganska skarp 

kant. Den öfre delen af låset är forsedd med fina tättstående transversala strim

mor. Yttersidan visar sig på små exemplar försedd med i krets stälda, triangu

lära taggar, som dock närmast umbo ej beröra hvarandra. På något afstån.d 

från umbo sammanflyta de och bilda koncentriska, fint zigzagvågiga uphöjda 

linjer. Stundom äro dessa uphöjda linjer tydligt zigzagformigt böjda, stundom 

förete de blott en lindrig krusning,. ja närmare kanten tyckas de på större 

exemplar ofta löp't tämligen jämt. Mindre . exemplar äro oftast mera rundade~ 

större mera ovala; det beror på öronen huruvida formen blir ägg- eller spad

fm·mig. Äro öronen nämligen större blir bredden vid umbones äfven stor, äw 

de mindre blir musslan mera äggformig. Under_ alla omständigheter äro öronen 

små och ej skarpt skilda från den öfriga delen af skalet. SiwJet tyckes än hafva. 

V8rit ganska regelbundet, stundom åter mycket oregelbundet, ojämt och vågigt 

särdeles mot kanten. Det har åtminstone vid umbo upniltt en ganska betydlig: 

tjocklek. 

Med ingen förut beskrifven art har jag kunnat identifiera denna form (ej 

ens med någon af de många af DEsLo:-<CHAllfPS beskrifna i Mem. sur les Plica

tules fossiles de Calvados, Mem. d. la Soc. Linneene de Normandie, Bd. 11.) 

Varieterna 2 och 3 af Hörssandsten vid Brandsberga allmän, (TuLLBERG, 

NATHORST, Jö~ssoN). Åkarps Mölla , (NATHORST). "Ljungby kyrkmur" (ANGELIN). 

l l. Lima (Rad ula) succincta Schloth. 

Taf. 4, fig. 8. 

Chamites succinctus Schlotheim i Taschenbuch f. die gesammte :Minera
logie v. Leonhard, 7:ter Jahrgang s. 72. 

Lima antiqua ta Quenstedt: Jura, s. 78, t. 9, f. l l. 
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Lima succincta Dumortier: Etudes paleontologiques sur les depots ju
rassiques du Bassin du RhOne; Bd. 2, s. 66 och 212, t. 47, 
f. 6, 7; t. 48, f. l. 

Enligt den utredning, som på ung·efår liknande sätt gifvits af Br~AuNs och 

'l'ATE finnas i norra Europas Liasbildningar 2 Lima arter, som stå hvarandra 

nära och ofta förväxlats, ehuru de kunna och böra hållas skilda. Den ena be

skrefs först af ScHLOTHEiilf under namnet Chamites succinctus och hänvisning till 

KNORRs figur (Die Naturgeschichte der Versteinerungen zur Erklärung der Ko

l'Orrischen Sammlung von Merkwlirdigkeiten der Natur, herausgegeben von E. 
I. Walch, 3:dje Del, s. 173, · tab. 5 D, fig. 4, Supplementband, Nlirnberg 1771.) 

()Ch straxt därpå af t'owEHBY såfom Lnna antiquata; den andra arten beskrefs 

af Vovrz i ZTETENS arbete (Versteinerungen Wlirttembergs s. 67, t. 51, f. 2) 

såsom Plagiostoma Hcrnnam7i, dock äfven denna under hänvisning till ofvan an
förda figur hos KNoRR och W ALen. 

Våra exemplar skilja sig från L. Herniwnni genom mera långsträkt form 

()Ch mindre bredd nedtill, de äro ej få bukiga och hafva främre örat mera fram

stående och tydligt. De svenska exemplaren upnå en höjd af omkr. !00 mm., 

äro tämligen platta och ej mycket sneda; det främre örat är större än det bakre; 

skalets yttersida är försedd med talrika gröfre och finare radierande ribbor, som, 

.då de afbrytas af tillväxtribbor, o~ta fortlöpa i något olika riktning mot förr; 

de öfverensstämma förträffligt med DuliiORTIERS och QuENSTEDTS ofvan anförda 

figurer . Lima Lessbergi BRANeo (Det Untere Dogger Deutsch-Lothringens, s. 113, 

t. 7, f. 2 i Abhandl. z. geol. Specialkarte v. Elsass-Lothringen Bd. 2, Heft. l) 

företer liknande skulptur men skiljer sig tillräckligt genom kardinalregionens 
Dlika beskaffenhet och större bukighet. 

Hörssandsten (var. 2) Brandsberga (TuLLBERG ). 

Lima succincta förekommer i norra Tyskland enl. BRAUNs från Psilonoten 

schichten till Ö f re Capricorn ierschichten (zonen med A. planarbis - zon med 

A. centaunts) ; i Yorkshire (enl. TATE och BlAKE) i zonerna med A. angulatus 

Dch A. Bucklandi och i Frankrike (Dep. Rhone enl. DUllroRTIER) i zonerna med 
A. Bucklandi och A. oxynotus. 

12. Lima (Radula) pectinoides Sow. 

Taf. 2, fig. 4. 

Plagiostoma pectinoides Sowerby: Min. Conch., vol. 2, s. 28, T. 113 
(ej 114 såsom angifves) f. 4. 
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Lima pectinoides Goldfuss: Petr. Germ. t. l 02, f. 12. 
}>lagiostoma , Quenstedt: J ur a, s. 4 7, t. 4, f. 6; s. 58, t. 6, f. l. 

, duplum Quenstedt: Jura s. 47, t. 4, f. 7. 

Lima pectinoides Dumortier : Etudes Bd. 2, s. 65. 
, Brauns: Untere Jura, s. 380. 

,, ,, Tate und Blake: Yorkshire Lias s. 367. 

En duplikat Lim.a, som endast föreligger i små och ej fullständiga exem

plar, hvilkas skal dock ofta är bibehållet, så att man kan se huru mellan ·de 

gröfre ribborna löper en finare dylik, _öfverensstämmer bra med ofvan anförda 

beskrifningar och afbildningar af Lima pectinoides och bör otvifvelaktigt föras 

till denna art. De äro föga sneda med obetydligt framträdande öron; de största 

exemplaren äro knapt mera än l O mm. höga; stenkärnorna visa rundade ribbor 

med plana mellanrum, under det att skalets skulptur är duplikat. 

I Sverige förekommer L. pectinoicles tämligen sällsynt i Ammonitbanken 

vid Döshult och Dompäng; i det öfrigå Europa finnes denna art, till hvilken 

BRAUNs f6L' alla duplikata Limaarter från Lias, under det att han anser den 

verkliga L. duplicatct tillhöra yngre bildningar, ganska allmänt i zonerna med 

Ammonites angulatus och A. Bztcklancli. 
Utom dessa nu nämda arter fön~komma också ett par andra af detta slägte, 

.ehuru ej i ett sådant skick, att de kunna närmare bestämmas. En form, som 

närmar sig L. pectinoicles, men ä1· betydligt större än exemplaren af denna art 

från Ammonitbanken, finnes i Hörssandstenen (var. 2 och 3) men föreligger 

endast i illa bevarade stenkärnor, som visa radierande ribbor; i varieteten 3 fins 

ock en form, som tyckes hafva varit nästan glatt, och i Ammonitbanken, sär

skildt i den skiffriga sand_stenen, som förekommer i krosstensleran vid Djura

måsa 12, förekommer en form, som tyckes vara skild från L. pectinoicles. Det 

för närvarande tillgängliga materialet af dessa former tillåter dock ej en närmare 

bestämning eller beskrifning. 

13. Pecten Tullbergi n. sp. 

Taf. b, fig. 11, 12. 
Testa fer e orbicularis, aequivalvis; valv a d extra glabra; sinistra striis 

o bscuris tenuissimis o rna ta; ariculae anteriores maj o res; d extra 

sinu notata. 

Denna stora och vackra art ·öfverensstämmer ej med någon förut beskrifven; 

mest liknar den P. sublaevis (RoEMER: Die Versteinerangen des norddeutschen 

Oolithen Gebirges. s. 70, t . 3, f. 16) från norra Tysklands Portland, men utom 

det att den stora olikheten i nivå gör identiteten föga sannolik, skiljer sig vår 
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art tillräckligt från denna genom något olika form på öronen äfvensom i af

seende på skalets skulptur. Så vidt man efter stenkärnorna kan döma, har hö

gerskalet varit glatt och endast försedt med aflägset gående koncentriska till
växtstrimmor. Dock foreligger ett exemplar af ett högerskal, som visserligen 

är något mindre än de afbildade exemplaren af arten (höjd omkr. 32 mm.) 

men som annars i afseende på form, bukighet och öron liknar P. Tull!Jer.c;i. 

Detta exemplar är vid kanten försedt med svaga radierande ribbor, under det 

att den öfriga delen är alldeles glatt. Om här föreligger en annan art eller ett 

bättre bevaradt exemplar af P. Tullbergi kan för närvarande ej afgöras; dock 

anser jag det senare alternativet sannolikast. U n der främre örat är högerskalet 

något utsvängdt, byssusinskärningen stark. Vänsterskalet visar talrika gröfre 

och finare radierande linjer, som dock alla blott obetydligt framträda och på 

figuren 11 kanske blifvit något väl starkt markerade. Bägge skalen äro unge

fär lika starkt konvexa. 

I Hörssandsten (var. 2 och 3) vid Brandsberga (TuLLBERG) och Åka.rps 

Mölla (N ATHORST). 

14. Pecten janiformis Lundgren. 

LuNDGREN: studier s. 39, t. l , f. 58, 59. 

Denna art, väl den allmännaste i Ammonitbanken, förekornmer sällan eller 

aldrig fullkomligt väl bevarad och fullständig. Till den förut meddelade be

skrifningen torde dock kunna läggas, att äfven på det koncentriskt strimmade 

högerskalet stundom finnas svaga radiflrande ribbor, hvilka dock blott kunna, 

iakttagas på särdeles väl bevarade exemplar. 

Utom i fast klyft _i sandstenen i Ammonitbanken vid Döshult och Dornp

äng och i block af samrna sandt>ten, äfven i block af den hårda skiffriga sand

stenen vid Djuramåsa 12. 

15. Pecten sp. 

Taf. l, fig. 5. 

Ett exemplar, som v1sar intrycket af skalets yttersida med något af själfva 

skalet kvarsittande (som således ses från innersidan), tyckes skilja sig från öfriga 

Pecten arter, ehuru det tydligen är for ofullständigt för att därpå grunda nå

gon ny art. Högerskalet har varit töga hvälfdt och forsedt med fina, tättstående~ 

koncentriska strimmor; byssusinskärningen under örat ej djup. 

A vieulabanken vid . Kulla Gunnarstorp. 
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16. Pecten sp. 

LUNDGREN: studier s. 40. 

Intet att tillägga om denna af H:EBERT anförda form. Ostreabanken. 

17. Avicula (Oxytoma) inaequivalvis Sow. 

Taf. 5, fig. G. 

Avicula sinemuriensis LuNDGREN: studier, s. 41, t. l, f. 44--46. 

" 

" 

,, LuNDGREN: Bidrag till Kännedomen om Jurafor
formationen på Bornholm s. 18, f. 34, 40. 

inaequivalvis LuNDGREN: Bornholm s. 17, t. 32, 33. 

I öfverensstämmelse med H:EBERT har jag förut sö!d att hålla skilda de två 

former, som af flertalet författare sammanslås till en under namnet A. inaequi-

1Xtlvis. Till A. sinemuriensis hänförde jag då den vid · Kulla Gunnarstorp före

kommande formen, enär den företedde denna arts karakterer med afseende på . 

musslans och örats form samt skaJets skulptur. Så länge endast formen från 

Kulla Gunnarstorp förelåg, var det ock fullt berättigadt att upföra densamma 

såsom A. sinemu1·ie11sis. Redan då jag sysselsatte mig med Bomholms Lias

fauna, hade jag tillfälle att påpeka, att. de former, som jag enligt de af H:EBER'r 

gifna karaktererna sökte hålla skilda, ej rätt gärna kunde betraktas såsom skilda 

.arter, enär exemplar förekomma, som förena vissa karaktercr af A. sinemuri

eusis med andra A. inaequivalvis ( Sfms. strict. ). Att detta ej var något för 

Bornholm egendomligt framgår tydligen af OPPELs af mig då anförda afbildning 

äfvensom af SToLrczKAS (Sitzungsber. d. Wiener Akademie, Bd. 43, s. 198, t. G, 

f. 9). Tillsammans förekomma nämligen former, som efter skalets skulptur 

skulle tillhöra A. sinernuriensis men efter örats och skalets form A. inaequival

vis och nästan detsamma är förhållandet med de i Hörssandsstenen förekom

mande. Oaktadt det nämligen blott är stenkärnor, kan man dock äfven på 

·dessa se, att af de finare ribbor, som löpa mellan de gröfre, den mellersta fram

trädt betydligt starkare än de andra, ja är den enda som på stenkärnan tydligt 

framträder, under det att å andra sidan skalets större snedhet och den djupare 

inskärningen under örat angifva A. inaequivalvis. På grund häraf och den i 

öfrigt ganska varierande formen och skulpturen hos hithörande exemplar anser 

jag mig böra upgifva försöket att hålla A. sinemuriensis och A. inaequivalvis 

skilda och ansluta mig till BRAuNs, TATE och flertalet af författare, hvilka be

trakta dem såsom växlande former af en mycket varierande art, för hvilken 

då naturligtvis SowERBYS namn såsom det älsta, bör bibehållas. 



Sveriges äldre mesozoiska molluskfauna. 31 

Utom i Aviculabanken vid Kulla Gunnarstorp är A. inaequivalvis troligen 

ock funnen i Ammonitbanken vid Dompäng, ehuru i så otydliga exemplar, att 

dess igenkännande ej är fullt säkert. Den förekommer i den ofta omtalta hårda, 

skiffriga sandstenen, i krosstensleran vid Djuramåsa 12, som tillhör samma nivå; 
dessutom i block af ljusgul sandsten vid Slusås (SJöGREN) och i den marina 

Hörssandstenen, (var. 2 och 3) vid Brandsberga och Hunseröd (TuLLBERG), Åkarps 
Mölla (NATHORST) och öster om Gellaberg. 

18. Avicula (Oxytoma) subinaurita n. sp. 

Taf. l, fig. 15. 

Testa obliqua, r acliatim striata; auricula anterior pusilla, sinu notata ; 
posterior fere nulla. 

Denna form står visserligen A. inaequivalvis ganska nära, man kan dock där

ifrån skiljas genom flera vigtiga och som det synes konstanta karakterer. Vän

sterskalet är tämligen platt, betydligt snedare än hos A. inaequivalvis, försedt 
med många fina radierande linjer, bland hvilka visserligen några framträda tyd

ligare men dock ej så skarpt skilja sig från de öfriga som fallet är hos denna 

art; stenkärnorna äro oftast nästan glatta och visa endast svaga spår af dessa 
ribbor. Främre örat är litet, med inskärning inunder ; det bakre rundadt, otyd

ligt, ej utdraget till en vinge och ej häller genom någon inbugtning skildt från 
det öfriga skalet. I likhet med hvad fallet är med öfriga arter af denna grupp 

äro vänsterskalen vida allmännare än högerskalen. De senare äro svagt kon
vexa, ej fullt platta, dess stenkärnor äro glatta. 

Ej sällsynt, ehuru oftast illa bevarad, i Ammonitbanken vid Dompäng 
och Dös h u l t. 

19. Avicula (Oxytoma) magnifica n. sp. 

T11f. 5, fig. 2-5. 

Valv a sinistra con v exa, clextra plana; binae valvae t enuissime radiatim 
striatae et costis quinque valiclis, racliantibus ornata. 

Vänsterskalet konvext, försedt med 5 gröfre radierande ribbor, som dock 

knappast nå utom skalets kant och mellan hvilka inga nya inskjuta sig. Det 
främre örat otydligt, det bakre genom en starkare eller svagare inbugtning skildt 

från det öfriga skalet, oftast dock ej mycket framträdande eller särdeles långt 
utdraget. Högerskalet ojämförligt mycket sällsyntare än vänsterskalet och sämre 
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bevaradt, med 5 ribbor, som dock ej framträda så starkt som på vänsterskalet. 
Bägge skalen försedda med talrika fina radierande strimmor. Det minsta exem

plaret har en höjd af omkr. 14 mm. det största a.f 56 mm.; exemplar af 30-40 
mm. äro de allmännaste. 

Af Avicula arter med hvilka denna kan komma i fråga att jämföras, bör 

i främsta rummet nämnas A. cygnipes (PmLLIPS: Geology of Yorkshire Coast 

t. 14, f. 5 ), som dock ej har så regelbundet 5 ribbor som den svenska arten. 

PHILLIPs afbildar A. cygnipes med 4 ribbor och de exemplar af denna art, som 

jag varit i tillfälle att undersöka hafva 6. Ribborna hos A. cygnipes äro högre, 

mera oregelbundna, ofta försedda med nästan utskjutande tagg·ar och dessutom 

räcka de ofta långt utom skalets kant; dessutom skjuter sig stundom ännu en 

grof ribba in emellan, hvilket dock blott sker vid skalets kant; äfvenså är det 

bakre örat utdraget till en betydligt längre vinge och skalet är mera pla.ttadt. 

Dessa olikheter göra att vår art ej gärna kan föras till A. cygnipr!S. A. Kur-ri har 

talrikare, ej så regelbundna ribbor och företer ändå mindre öfverensstämmelse. 

A. magnifica är en af de allmännaste arterna i den marina Hörssandstenen 

och en af de mest karakteristiska. "Ljungby kyrkmur'' ANGELIN. Brandsberga 

{var. 2 och 3) (TuLLBERG), ö. om Gellaberg. 

20. Avicula? sp. 

Sannolikt böra till detta slägte och troligen äfven till en obeskrifven art, 

-som dock har en viss likhet med A. rnugnifica, hänföras 2 fragmenter, som af 

prof. NILssoN funnits i den bärgart, som tillhör A vie11labanken vid Kulla Gun

narstorp. Det största och tydligaste fragmentet antyder en mm;sla, som i stor
lek vida ·öfverträffat A. inaequivalvis och på en bredd af ung. 25 mm. haft 

8 radierande ribbor, som dock ej äro synnerligen skarpt framträdande; mellan 

(lessa löpa talrika finare dylika. Skalet har varit tämligen platt. Någon art

bestämning kan ej komma i fråga, men jag har dock velat fåsta upmärksam

heten på denna form, då den tillhör en art, som annars ej är funnen i Skåne. 

:Skulle det möjligen kunna vara A. K~wri? 

Aviculabanken, (NILssoN). 

21. Avicula? laeviscula Lundgren. 

LuNDGREN: studier, s. 41, t. l, f. 38, 39. 

Till hvad förut om denna form anförts har jag intet annat att tillägga än 

l 
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att dess generiska ställning (i likhet med många andra af musslorna Skånes 

stenkolsförande bildningar) ingalunda kan anses fullt säker. 

Ostreabanken, Kulla Gunnarstorp. 

22. Avicula? rectangularis Lundgren. 

LUNDGREN: studier , s. 40, t. l, f. 24. 

H vad som sagts om föregående art gäller äfven denna. 

Mytilusbanken, Grafvarne. 

23 . Avicula? Nilssoni Lundgren. 

L uNDG REN: Studier, s. 40, t. l , f. 11, 12. 

Till beskrifningen af arten har jag intet att tillägga utom det att slägtbe

stämningen ej är fullt säker. 
Af ERDMANN och CARLSON har denna art jämte andra till undre Pullastra

banken hörande funnits i fast klyft vid Helsingborgs tegelbruk, hvarjämte den 

ock förekommer i Mytilusbanken och detta såväl i fast klyft vid Grafvarne som 

i block, som måste hänföras till denna nivå (se sid. 11 ) vid Höganäs (ULFFERS). 

Förut är A. Ni1ssoni funnen i fast klyft i undre Pullastrabanken vid Ramlösa 
' 

och i löst block i J ordbodalen. 

24. Pseudomonotis gregarea n. sp. 

Taf. 5, fig. 7--10. 

Testa fe re circularis; val va sinistra paullum con v exa, d extra fere plana; 
binae valvae striis numerosissimis radiantibus praeditae; auricu
lae minutae. 

Rundad, föga sned och olikskalig med ytterst talrika, fina radierande strim

mor; vänsterskalet svagt konvext med fög·a framstående öron, det bakre något 

större; högerskalet nästan platt. De radierande strimmorna äro ej fullkomligt 
lika stora utan något gröfre och finare omväxla utan någon bestämd ordning; 

inga regelbundet upträdande koncentriska strimmor utan blott svaga tillväxt

ribbor korsa dessa. 
Den af förut beskrifna arter, med hvilken denna otvifvelaktigt företer största 

likheten är Pseudomonotis (Monotis) substriata från Ö. Lias' Posidoniaskiffer (se 

QuENSTEDT: Jura, s. 259, t. 37, f. 2-5, GoLDFuss: P etr. Germ. t. 120, f. 7), 
som dock har vänsterskalet betydligt mera konvext, ändå mindre framträdande 

öron och mera likstora och jämna ribbor. 
5 
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Pseuclonwnotis ,rp-egarca förekommer i ofantlig mängd i den manna Hörs

sandstenen, (hufvudsakligen i var. 3, hvaremot den är säl lsynt i var. 2) och 

fyller ofta skiktytorna nästan helt och hållet. Branclsberga (TuLLBERG), Tostarp 

(JöNssoN), Åkarps Mölla (NATHORST), "Ljungby kyrkmur" (ANGELIN), ö. om 

Gellaberg. 

25. Pseudornanotis subaequivalvis n. sp. 

M.onotis? sp. LUNDGHEN : studier, s. 4~, t. l, f. 56. 
Testa t·otundata, fere aequivalvis, striis concentricis tenuissimis ornata. 

Af denna art har jag erhållit åtskilligt mera och bättre material och här

igenom visar det sig, att det är en från andra väl skild form. Bägge skalen 

äro nästan lika mycket konvexa, vänsterskalet dock något mera än högerskalet; 

vänsterskalet är ungefär 5 mm. djupt, under det att högerskalets djup är :3 mm. 

Skalen s~kna radierande ribbor men äro försedda med tättstående, fina, koncen

triska dylika. Från umbones går mot bakre nedre kanten en oftast ganska 

starkt utpräglad köl, bakom hvilken skalet stupar tämligen tvärt nedåt. Bakre 

öronen knap t skilda från det öfriga skalet; högerskalets främre öra med skarpt 

markerad byssusutskärning. 

Ammonitbanken vid Döshult och Dompäng. 

26. Gervillea Angelini Lundgren 

LuNBGHEN: Studier, s. 43, t. L f. 14, t. 2, f. 84, 86. 

Till den förut meddelade beskrifningen har jag intet väsentligt att tillägga. 

Utom dess förut kända förekomst i undre Pullastrabanken vid Ramlösa 

(sällsynt) och i block tillhörande Pullastrabankens nivå (allmän) (N. Gåsbeck 

ANGELIN, Block N:o 2 LuNDGREN), har denna art nu ock anträffats i fast klyft 

i öfre Pnllastrabanken, Ra.mlösa. 

2 7. Gervillea scanica Lundgren. 

Gervillea lamellosa LUNDGREN: studier, s. ±3, t. l' f. 25-27' 36, 37 
(non Lepsius). 

scamca 
" 

s. 58, 

Då det först valda namnet strClxt förut af LEPSIUS användts för en annan 

art, får arten kallas G. scanica . 



s,·eriges äldre mesozoiska molluskfauna. 

Förekommer i fast klyft såväl i Mytilusbanken vid Grafvarne som i Ostrea

banken vid Kulla Gunnarstorp och har af SJöGREN funnits i block af Mytilus

banken vid Djuramåsa fålad. 

28. Gervillea? Sjögreni n. sp. 

Taf. 2, fig-. l, -· 

Testa nitida, rugis ·concentricis irregularihus praedita, sub auricula an

riore sin u obscuro nota ta; auricula posterior par va non in a lam 

producta. 

Ehuru denna art ej just kan sägas vara säll:;;ynt i den till Ammonitbanken 

hörande g-råa sandstenen vid Dompäng och Döshult, är den dock i likhet med 

flertalet här förekommande former sällan bevarad i tillfredsställande skick. Till 

Gervil7ea föres den endast på grund af dess habitus, enär jag ej varit i tillfälle 

att undersöka låsets beskaffenhet. Den är sned med en, svag inbugtning under 

främre delen; skalen, föga olika, äro glatta och glänsande, endast försedda med 

koncentriska tillväxtstrimmor i form af gröfre veck; bakre öra t svagt framträ

dande ej genom någon inbugtning skildt från den öfriga delen af skalet. 

Af andra arter har denna störst likhet med A. cuneata (TERQUElii et PIETTE: 

Lias inf. d. l'Est de la France, s. ~)4, t. 11, f. 25, 26. Mem. de la Soc. geol. 

de France Bd. 8.), som dock har ännu mindre tydlig·t utpräg·lade koncentriska 

veck, mera framträdande öron och ingen inhug·tning under det främre . 

Ammonitbanken vid Dompäng och Döshult. 

3n. Perna sublamellosa n. sp. 

'l'af. 6, fig. 4-6. 

Testa rug1s concent.ricis lamellosis ornata; auricula post e!'ior obscura . 

Endast på ett exemplar af denna allm~inna art har jag· kunnat iakttaga 

låsets byggnad; låsranden visar flera paraHela vertikala ligamontgropar, hvarige

nom den visar sig vara en Pen?Ct och ej en Mytilus 1 hvartill mnn endast på 

grund af dess form äfven skulle vilja föra den. I likhet med så godt som alla 

i den marina Hörssandstenen törekommande f1ssilier förekommer äfven P. sul;

lamellosa blott såsom stenkärna och intryck af skalets yttersida. De senare visa, 

att skalet varit försedt med ganska starkt framträdand e koncentriska lameller, 

hvaremot stenkärnan endast visar svaga re veck. L åsranden bildar med bakre 

kanten vanligen en trubbig vinkel, som dock stundom närmar sig en rät; denna 
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del (vingen) ej skarpt skild från det öfriga skalet. U n der umbones en svag in

bugtning. Största exemplaret omkring 40 mm. 

Från P. Pellati DuMORTlER (Etudes, Bd. 2, s. 60, t. 18, f. 2) skiljer den sig 

·genom mera snedt långdragen form, betydligt svagare inbugtning under umbo

nes, skalens mera lamellära ornamentering och väl äfven genom mindre storlek; 

den är äfven betydligt mindre än P. infraliasica QuENSTEDT. P. JJ!ytiloides 
(GoLDFuss: Petr. Germ. t. 107, f. 12) är större, snedare och har mera tydligt 

utpräglad vinge, liksom den ock har låsranden mera konvex. 

· I Hörssandstenen (var. 2 och 3) vid Brandsberga (TuLLBERG) och Åkarps 

Mölla (NATHORST). 

30. Modiola coticulae n. sp. 

Taf. l, fig. 6-8. 
Testa fabiformis, striis et rugis concentricis praedita; regi o anterior 

satis magna, regio pallealis sinu exiguo notata. 

Denna sällsynta form kan ej gärna föras till någon förut beskrifven art 

och är säkert en Modiola, då det däremot stundom kan annars vara hardt nära 

omöjligt att med stenkärnor afgöra huruvida de böra föras till detta slägte eller 

till )J!fytilus. Den är · oval, umbones framåtriktade, ett ej obetydligt rundadt 

parti beläget framom dem. Pallealkanten visar en svag inbugtning och hela 

stenkärnan är försedd med mer eller mindre tydligt framträdande koncentriska 

tillväxtstrimmor och veck. Figuren 7 afviker i så måtto att partiet framom um

bones är väl litet och går från umbones väl tvärt nedåt, liksom pallealkantens 

sinus är otydligare än vanligt, men det synes dock ej lämpligt att endast på 

dessa grunder afskilja den från de öfriga. 
Sällsynt i slipstenen vid Pålsjö och Sofiero (Cardiniabanken) (CARLsoN). 

31. Modiola? sp. 

Mytilus sp. LuNDGREN: studier, s. 47 , t. 2, f. 83. 

Om denna form intet nytt att säga. 

I löst block från obekant lokal (af mig anf. st. s. 27 betecknadt bl. N:o 

1) jämte Ostrea Hisingeri m. m. 

32. Modiola geniculata Lundgren. 

Mytilus genieulatus L UNDGREN: studier, s. 46, t. l, f. 30. 

Till den fornt gifna beskrifningen intet att lillägga. 

Mytilusbanken vid Grafvarne. 
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33. Modiola Hoffmanni Nilsson. 

Mytilus Hoiftnanni LUNDGREN: studier, s. 44, t. l, f. 21-23. 

Under det att till beskrifningen af denna art intet nytt är att tillägga, bör 

1 afseende på dess geologiska förekomst anmärkas, att utom den gamla fyndorten 
Mytilusbanken i Grafvårne (fast klyft) den äfven anträffats i lösa block af My
tilusbanken vid Djuramåsa fålad och Slusås (SJöGREN) samt Höganäs ULI<'FERs). 

34. Modiola minuta Goldfuss. 

Mytilus minutus LuNDGREN: Studier s. 44, t. l, f. 9, 10. 

Utom de förut anförda fyndorterna för denna art (i fast klyft i undre Pul
lastrabanken vid Ramlösa samt i block från Jordbodalen och v. om Ramlösa) 
har den äfven träffats i den undre Pullastrabanken vid Helsingborgs tegelbruk 
(ERDMANN, CARLSON) och i öfre Pullastrabanken vid Ramlösa. Jag anser mig 
äfven kunna fasthålla min förra åsigt, att den verkliga M. rninuta är egendom
lig för de äldre marina lagren (Pullastrabankarne) och ej går up i Myti
lusbanken. 

35. Modiola? sp. 

Taf 6, f. 3. 

Som endast ett exemplar af denna form anträffats, vågar jag ej upställa 
den såsom en ny art, ehuru det å andra sidan ej öfverensstämmer med någon 
förut beskrifven. Dess generiska ställning är ej häller säker. 

Hörssandsten (var. 3) Brandsberga (TuLLBERG). 

36. Mytilus acuminatus Lundgren. 

LuNDGREN: studier, s. 46, t. l , f. 33. 

Intet att tillägga. 
Mytilusbanken vid Grafvarne. 

37. MytHus guttaeformis Lundgren. 

LUNDGREN: Studier, s. 46, t. l , f. 32. 

Intet nytt om denna form. 
Mytilusbanken vid Grafvarne. 
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38. Mytilus? sp. 

L u NOGHEN: studier, s. 46, t. l, f. 48. 

Det anf. st. afbildade exemplaret har en del af främre delen flold i bärg·

arten och kan väl därföre svårligen bestämmas; visserligen har jåg funnit ännu 

ett' exemplar men äfven detta lämnar åtskilligt öfrigt att önska. Deras tjockare 

och mera sammanträngda form samt bristen på utpräglad köl skilja dock dessa 

exemplar tillräckligt från M. niNclula DuNKER, som jag ansett det förra möjligen 

tillhöra. Huruvida dessa båda nu nämda exemplar representera en själfständig 

form eller blott äro unga individer af en annan kan för närvarande Pj afgöras. 

Såväl i Ostrea- som Aviculabanken vid Kulla Gunnarstorp. 

39. Nucula? sp. 

Taf. 2, fig . 3. 

En liten ej så sällan förekommande form , som ej företer nog karakteristiska 

kännetecken för att kunna beskritvas såsom ny och ej häller stämmer fullkom 

ligt med någon förut beskrifven. Dess slägtkarakterer kunna ej säkert faststäl

las och är det endast på grund af habituel öfverensstämmelse som jag för den 

till slägtet Nucu la. Umbones något antemediana; det framom dem liggande 

partiet bredt, rundad t, det bakom dem smalare, dock ej utdraget till ett rostrum; 

skalet försedt med fina koncentriska strimmor. 

Ammonitbanken vid Donmäng och Döshult. 

40. Trigonia? sp . 

Den form, som jag upför under denna benämning, föreligger endast i två 

exemplar från Hörssandstenen och deras låsbygg·nad kan tyvärr ej iakttagas, 

så att det är endast på grund af deras yttre form och med stor tvekan som jag 

räknar dem till T1·i.r;onia, hvilket slägte det ena synes kunna tillhöra, under 

de~ att det andra genom sina framåtböjda umbones snarare erinrar om 111yo
pho1·irt. Möjligen tillhöra dessa bägge exemplar 2 olika arter, ja slägten, men 

i det skick hvari de befinna sig är det omöjligt att med full säkerhet afgön:1 

detta. Sedan BAnams nu funnit 2 T1 igonia arter i zonen med Am. angulatus, 

i Spanien blir det då ej så öfverraskande att finna en representant för samma 

slägte i Sveriges undre Lias. Det är att hoppas att kommande fynd skola åväga

bringa matPrial till fullständig utredning af dessa 2 nu nämda form ers generi

ska ställning och förhållande till hvarandra. Det större exemplaret liknar gan-
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ska mycket en af de i Spaniens undre Lias funna T,·~qonia arterna Tr. Oviedensi::; 

(se LYCETT: Supplement to the Monograph of the British fm::sil Trigoniae i 

Palaeontographical Society för 188 l vol. 3:>). Dess area är dock betydligt skar

pare skild från det öfriga skalet och mera nedtrykt än hos denna art, äfvenså 

synes bakkanten ej gå i så jämn rundning. Hela skalets yta ej blott den främre 

delen tyckes hafva varit försedd med mycket tätt stående radierande fina linjer, 

som ej häller förete en så knölig beskaffenhet som de hos Tr. Oviedensis, om 

de ock ä ro något ojämna. Tr. praecostatct Braneo (anf. st. s. 119, t. 8, f. 4) 

är mera långsträkt, ehuru annars ej olik. Exemplaret är ett vänsterskal, delvis 

kärna, delvis ännu kvarsittande skalsubstans; längd 50 mm, höjd 40. Det andra 

exemplaret, äfven detta vänsterskal, är ungefår hälften mindre och skiljer sig 
hufvudsakligen genom tämligen starkt framåtböjd umbo. 

Det mindre exemplaret härrör från 11Ljungby kyrkmur" (ANGELIN), det större 
från Brandsberga (var. 2) (TuLLBERG). 

41. Cardinia Follini Lundgren. 

Taf. 4, fig. 1-3. 
LuNDG REN: Studier, s. 50, t . l. f. 15-18. 

I det omedelbart ofvanpå slipstenslagret vid Pålsjö liggande lagret af skif

ferlera anträffades denna mussla först af H:EBERT, som beskref densamma under 

namnet Cypricardia Nilssoni (Recherches s. 22, t. l, f. 20). U odersökning af 

bättre bevarade exemplar än de, som stått H:EBEWl' till buds, visade emelJertid, 

att det ej kan vara en Cypriccwdia utan sannolikt en Crtrdinirr och som namnet 

C. Nilssoni redan var användt, måste äfven artnamnet ändras. I skifferleran 

just på gränsen mot sandstenen förekommer den visserligen ganska allmänt men 

nästan alltid endast såsom stenkärna stundom med kvarsittande fragmenter af 

skalet; de flesta exemplaren äro också tämligen små. Högre up i skifferleran 

är den ej funnen, men förekommer iifven i själtva slipstenen, ehuru sporadiskt 

och ej häller här synnerligen väl bevarad. Dessa voro de enda fyndorter, som 

tör denna mussla voro kända, till dPss densamma under loppet af 1879 af Sve

r iges Geolog·iska Umlersöknings Geologer, NATHORST, TuLLBERG och JöNssoN an

träffades på en mängd· ställen och i rikliga exemplar (se Geol. För. Förhand!. 

Bd. 5, N:o 5 och N:o 7) i en bärgart, som måste anses tillhöra Hörssandstenen. 

Här voro exemplaren ofta nog- jämförelsevis bättre bevarade, ehuru visserligen 

ännu icke artens alla karakterer äro så väl kända att dess hänförande till Cw-

dinia, om och sannolikt, kan sägas vara höjdt öfver alt tvifvel. 
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Det växlande utseende, som en större samling exemplar af denna art visar, 

torde i främsta rummet bero på olika bevaring·ssätt samt tryck- och vridning i 

olika riktning. Musslans form är långdraget oval, umbones antemediana, starkt 

framåtriktflde, partiet framom dem är jämt rundadt, smalare och betydligt min

dre än den bakom dem belägna delen; bakkanten sned t afskuren. Skalen öf

veralt tätt slutande; ligament yttre, ofta mycket tydligt iakttagbart (se fig. 3). 

På stenkärnorna synes mycket tydligt det främre muskelintrycket som ett från 

den öfriga kärnan nästan skild t parti; det bakre kan . endast sällan iakttagas 

och är äfven då ytterst svagt, lmapt märkbart (se fig. 1 ). Från umbones går 

bakåt nedåt en fördjupning, stenkärnan glatt. Låsets byggnad ej fullt säker; dock 

finnes troligen i högerskalet en låstand framom 'umbones och en lång sidotand 

närmare bakkanten (fig. l). 

Alla dessa karaktm·er tyda på en · Cardinia och öf,·erensstämmelsen med 

stenkärnor af detta slägte är fullkomlig utom däri att på de senare det bakre 

muskelintrycket tydligt synes. Under gynsamma omständigheter kan man äfven 

konstatera dess närvaro hos Cardinia Fallini och äfven hos de äkta Cm·dinianw 

är det stundom mycket otydligare än det främre (se t. ex. PoHLIGS afbildning 

af Car-clinia cancinna i Palaeontographica 27 Bd., t. 14, f. 18). 

På exemplar från Hörssandstenen förekommer ofta ett tunt sandstensöfver

drag öfver stenkärnorna. Det är föga öfver en mm tjokt och representerar 

väl själfva skalet, i hvilket fall likväl Canlinia Fallini skulle varit ovanligt 

tunnskalig. Yttersidan visar då mer eller mindre tydligt koncentriska strimmor 
eller · vågor, som i synnerhet framträda, när, såsom ofta är fallet, musslorna 

genom tryck i en eller annan riktning deformerats. I allmänhet upnå exem

plaren från Hörssandstenen något större dimensioner än de från slipstenen och 

öfverliggande skifferlera, utan att detta dock kan anses såsom ett genomgående 

skiljemärke emellan dem, då de i alla andra afseenden stämma så fullkomlig·t 

öfverens att de måste anses tillhöra samma art och dessutom storleken något 

växlar. 

Om Cardinia Fallini är en rent m~rin form, torde väl vara tvitvelaktigt. 

I slipstenen förekommer den tillsammans med Macliala caticulae och Phalada

mya? elevatapunctata. Den förra arten tillhör ju visserligen ett marint slägte, 

men arter däraf torde kunna lefva i ganska bräkt vatten, och den senare artens 

slägtbestämning är så osäker, att den ej kan hafva vitsord för afgörandet af 

frågan om det är i salt, bräkt eller sött vatten Cm·dinia Fallini lefvat. I 
Hörssandstenen är tillsammans med Cardinia Fallini endast funnen en liten 
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mussla, som äfven förekommer i slipstenen, men som är fullkomligt obestämbar. 

Tillsamman med representanter för otvifvelaktigt marina former är Car·elinia 

Fallini ej funnen, men däremot anträffas i samma b;irgart växter i ej obetydlig 

mängd och stundom rätt väl bevarade, så att de ej synas hafva lidit af någon 

lång transport, benfragmenter af en reptil o. d. I hvilket fall som hälst, 

äfven om sandstenen med Carelinia Fallini afsatts i hafvet, har dess bildning 

dock försiggått ej långt från land, liksom för öfrigt alla de marina faunorna i 
Skåne antyda grundt vatten och närheten af land. 

Utom den förut anförda fyndorten, slipstenen vid Pillsjö och gränsen mot 

öfverliggande skifferlera (HEBERT), har earelinia Fallini äfven anträffats i den 

skiffriga sandstenen vid Sofiero, som här utgör slipstenslagrets öfre del. Till

sammans med den har funnits Pholadomyn? elevatopunctatrt och dessa bägge 

arter hafva äfven träffats tillsammans i ett block nära Pålsjö tegelbruk (NATHOL{ST). 

I Hörssandstenen (var. 1) vid Ormanäs (?), Vitseröd, Dag·storpssjön, Julaftons

huset, Härsnäs, Billinge fälad, Blinl\arps mosse, s. om Färingtofta, Djupadal, 

ö. om Gellaberg och Randsliderna (NATHORST, TuLLBERG, JöNssoN) 

42. Cardinia? sp. 

L uNDGHEN: Studier s. 51, t . l, f. 53. 

Några nya exemplar af denna art hafva ej anträffats, hvarföre jag om den

samma ej kan meddela ytterligare uplysningar. 

Aviculabanken, Kulla Gunnarstorp (A NG EL IN). 

43. Cardinia? sp. 

LUNDGHEN: studier, s . 50. 

Det torde vara ganska tvifvelaktigt, om denna form , som endast förelig

ger i illa bevarade och ofullständiga exemplar, icke möjligen skulle kunna vara 

en Modiala. 

Ostreabanken, Kulla Gunnarstorp. 

44. Cardinia? sp. 

Åtskilliga exemplar tillhörande en mindre art af detta slägte äro funna i 
Ammonitbankens sandsten, men äro för mycket dolda af bärgart och för illa 

bevarade för öfrigt, för att kunna till arten bestämmas. Deras allmänna form 
6 
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och tjocka skal med tydligt framträdande koncentriska linjer angifva dem dock 

såsom en Cardinia. 
Ammonitbanken vid Dompäng och Döshult. 

45. Tancredia securiformis Dunker. 

LuNDGREN: Studier, s. 49, t.. l, f. 52. 
,, Bornholm, s. 22, t. l, f. Hi- 18. 

Till förut meddelade beskrifningar öfver denna art har jag · intet att tillägga. 

Den är en af de få arter, som äro gemensamma för Skånes och Bomholms kol

förande bildningar. 
Aviculabanken, Kulla Gunnarstorp. 

4G. Tancredia arenacea Nilsson. 

LuNDGREN: Studier, 8. 48, t. l, f. 51. 

Förut funnen endast i Aviculabanken, har denna art nu äfven anträffats 1 

ett block, som både på petrografiska och paleontologiska grunder måste räknas 

till Mytilusbanken; ett dock ej fullt säkert bestämbart exemplar antyder äfven 

dess förekomst i Mytilusbanken i fast klyft. 

47. Tancredia Erdmanni Lundgren. 

LuNDGHEN: studier, s. 49, t. l, f. 5±, 55. 

Aviculabanken, Kulla Gunnarstorp. 

48. Tancredia? sp. 

En liten art hörande till detta släg·te är af SJöGREN i stor mängd funnen 

1 ett sand10tensblock vid Slusås; fullt liknande bärgart ej känd i fast klyft. J ämte 

denna Tancredia, som är för illa bevarad att kunna närmare bestämmas, finnes 

häri ock Acicula inaequivalvis. 

49. Cardium? sp. 

Ett exemplar, som någ·ot erinrar om C. cloacinwn QuENSTEDl' (Jura, s. 30, 

t. l, f. 37; 0PPEL und SuESS: Muthmassliche Equivalenten der Kössener schich

ten t. 2, f. 2) h vad form och skulptur beträffar men är större, torde tillhöra 

detta slägte, men kan ej närmare bestämmas. 

Hörssandsten vid Brandsberga (var. 3) (TuLLBERG). 
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50. Protocardia Ewaldi Bornemann. 

LuNDGREN. Studier, s. 47, t. l, f. 6. 

Utom vid Ramlösa (undre P ullastrabanken) nu troligen ock af ERDMANN 

och CARLSON funnen i samma nivå vid Helsingborgs tegelbruk, ehuru exempla

rens otydlighet ej tillåta en fu llt säker bestämning; troligen också i block i 

Jordbodalen . 

51. Protocardia praecursor Schloenbach. 

LuNDGHEN: studier, s. 47, t. l , f. 5. 

Liksom föregående troligen äfven i undre Pullastrabanken vid Helsingborgs 

tegelbruk (ERDMANN, CARLSON) utom den förra lokalen i undre Pullastrabanken 
vid Ramlösa. 

52 . Protocardia? suecica Lundgren. 

LUNDGREN: studier, s. 48, t. l, f. 7; t . 2, f. 77. 

U. Pullastrabanken vid Ramlösa. Block N:o 2. 

53. Cyclas? Nathorsti Lundgren. 

LuNDGBEN: studier, s. 49, t. l , f. 31. 

Bättre exemplar, genom hvilka uplysningar om denna .forms låsbygg·nad 

kunde vin nas, så att dess generiska plats kunde faststä llas, hafva ej anträffats. 

Däremot har arten funnits äfven i slipstensbrottet vid Pålsjö i järnlersten i de 

öfre lerorna på en geologisk nivå, motsvarande dess förra fyndort i slipstens

brottet norr om Sofiero. 

5 :t. Pullastra elongata Moore. 

LuNDGHEN: studier, s. 51, t . l, f. l, 2; t. 2, f. 80, 81. 

Då namnet Pullastrabanken förut användts har det ej synts mig lämpligt 

att i dess ställe hruka ZrrTELS slägtbenämning Tapes, ehuru jag annars följt 

denne författares förträffliga framställning. Såvida våra svenska arter öfverhuf

vudtaget kunna med säkerhet till slägtet bestämmas och räknas till Tapes i 
vidsträkt mening, tyckas de dessutom tillhöra formerna med koncentriskt fåradt 

skal och således till underslägtet Pullastnl, så att denna slägtbenämning ännu 
lämpligen torde kunna bibehållas. 
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Pullasta elongata finnes i fast klyft i undre och öfre Pullastrabanken vid 

Ra.mlösa, undre Pullastrabanken vid Helsingborgs tegelbruk och i lösa block ej 

blott i dessa trakter ss. J ordbodalen, Ramlösa, "NGåsbeck" etc. utan äfven be

tydligt nordligare än dess nuvarande kända fasta klyft näml. vid Allerums Ga

tegård (SJöGREN). 

55. Pullastra Heberti Lundgren. 

LuNDGREN: Studier, s. 52, t. l, f. 3, 4 ; t . 2, f. 89. 

Tillsammans med föregående på alla för denna art nämda fyndorter och 1 

samma geologiska nivå. 

5G. Mesodesrna Germari Dunker. 

Mesodesrna Germari DuNK ER: Palaeontographica Bd.l , s.40, t . 6, f. 20-22. 

Cyrena ,, BRAUNs: Untere Jura, s. 319. 
Osäker bivalv LUNDGHEN: studier , s. 56, t. 2, f. 78. 

Den stenkärna af en mussla, som jag i mitt förra arbete afbildade från ett 

löst block (N:o 2), har jag· nu funnit i fast klyft och i bättre bevarade exem

plar. Dessa visa att den är identisk med den af DuNKER såsom JJ[esodesma 
Germari från Halberstadt bcskrifna musslan; öfverensstämmelsen är fullständig 

och bättre bibehållna exemplar visa alldeles samma låsbyg·gnad som kan iaktta

gas på stenkärnor frå n Halberstadt. Äfven den hä.rgart, i hvilken de skånska 

exemplaren äro funna i fast klyft, företrr fullständig likhet med den från Hal

berstadt och Quedlinburg. Våra exemplar äro emellertid ej annat än stenkärnor 

eller hafva skalet pulverulent och nästan förstördt, och de lämpa sig s.ålunda 

ej för undersökningar om artens generiska ställning. Jag har därföre anfört 

den med det af DuNKER gifna namnet såväl för slägtA som art, dl den otvifvel

aktigt fullständigt öfverensstämmer med denna form. 

I öfre Pullastrabanken vid Ramlösa (fast klyft, CARLsoN) samt i block 

N :o 2 tillhörande ungefär samma nivå (ANGELIN). 

Förekommer i norm Tyskland vid Halberstadt och Hildesheim (enl. BRAuNs) 

i lager, som säkert tillhöra Cardinien Lias, ehuru åsigterna äro olika om de sna

rare böra föras till zonen med Am. planu11Jis eller till Am. w~[Julatus. 

58. Pholadomya? elevatopunctata Lundgren. 

L t:NDG lmN: Studie1·, s. 53, t. l, f. 19. 20. 

Ehuru denna form ingalunda med säkerhet kan anses såsom en Pholadomya, 
Ja åtskilligt t ill och med talar for att det snarare skulle vara en Panopaea, 
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torde den dock tils vidare kunna behållas under förstnämda slägte. Alla hit · 

hörande exemplar äro mer eller mindre förtrykta och deformerade, men kunna 

lätt nog igenkännas genom sin egendomliga skalskulptur. De senare funna exrnn

plaren lämna ej något ytterligare bidrag till kännedomPn om dess släg·t- och 

artkarakterer, men fastställa dess förekomst i ·förhållande till andra arter med 

bestämd utbredning. · Arten företer för öfrigt en ganska stor habituel likhet med 

vissa Unio arter (se t. ex. Unio regulm·is F1uTSCH från Böhmens kritformation, i 

Archiv flir die wissenschaftliche Durchforschung Böhmens Bd. l, t. 3, f. 2, 3); 

likaså visar den rätt mycken öfverensstämmelse med Panopaea puncbfera BuviG

NIER (Statistique geologique etc. du d ep. de la Meuse t. 8, f. 8---:-ll ), som dork 

har de upphöjda punkterna i regelbundna rader. 

Förr funnen i en mörk skiffer vid Pålsjö och Kulla Gunnarstorp, på det 

förra stället enligt N ATHORST öfverlagrande floran vid Pålsjö (zonen med Nils

sonia polymmpha); numera anträffad i de öfversta lagren af slipstenen vid So

fiero och i ett löst block tillsammans med Canlinia Fallini vid Pålsjö tegelbruk, 

h vadan den sålunda väl får anses tillhöra ungefär samma nivå som Cardini a 

]t 'olli11i. 

58. Pholadomya? expansa Lundgren. 

LuNDGllEN: studier, s. 5:1, t. l , f. 34, 35. 

De tvifvelsmål, som gjort sig gällande med afseende på föregående arts ge

neriska ställning, gälla äfven för denna. Till dess de definitift lösts behåller jag 
densamma emellertid såsom en Pholaclomya. 

Hittarps ref. 

59. Pleuromya striatula Ag. 

LUNDGREN: studier, s. 55, t . l, f. 4_9, 50; t. 2, f. 75. 

A viculabanken, Kulla Gunnarstorp. 

6 O. Pleuromya? sp. 

En obestämbar troligen till detta slägte hörand_e form från block af den 
skiffriga sandstenen vid Djuramåsa. 

61. Pleuromya? sp. 

Ett i järnlersten bevaradt exemplar tillhör möjligen samma art som före

gående, ehuru det på grund af bägges dåliga bevaringss[itt ej kan afgöras. 
Ammonitbanken, Dompäng. 
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Pleuror:pya? sp. 

Myacites sp. LuNDGREN: studier, s. 54, t. l , f. 41. 

Aviculabanken, Kulla Gunnarstorp. (ANGEr,IN). 

63. Pleuromya? sp. 

:Myacites sp. LuNDGREN: Studier, s. 54, t. l, f . 47. 

Ostreabanken, Kulla Gunnarstorp. 

64. Pleuromya? sp. 

I form något erinrande om Modiola. coticulae (t. 1, f. 7), men betydligt 

större; längd 45, höjd 25 mm. Låsranden mera rak och bakre delen mera ut

vidgad. Hela dess habitus antyder dessutom snarare en Pleuromya än en .._7Jfo

diola. Det förhandenvarande materialet tillåter ej någon närmare beskrifning. 

Hörssands ten, Brandsberga var. 2 och 3. (TuLLBERG ). 

G5. Pleuromya aquarum n . sp. 

Taf. 1, fig. 10-12. 

Testa anterius et posterius aequaliter rotunda ta ; umbones promi
nentes, antemedia ni; pars anterior posteriore p a ull o minor. 

Umbones framstående, antemediana, dock ej belägna mycket framom midten; 

från umbones går bakåt nedåt en svagt utpräglad köl; såväl främre som bakre 

kanten jämt rundade utan skarpare hö m; stenkärnorna försedda med tämligen 

svaga koncentriska veck och strimmor . 
. Ramlösa, öfre Pullastrabanken (CARLsoN). 

GG. Pleuromya? Jönssoni n. sp. 

Taf. 4, fig. 9, 10. 

Umbones antemedia ni erecti; pars posterior anterio re multo major et 

la tior. 

Af mig tillgängliga arter öfverensstämmer den mest med DuMORTlERs af

bildning af Pleurornya an.c;usta (Et. pal., Bd. 2, s. 203, t. 46, f. 1), men skiljes 

dock därifrån genom mindre framstående umbones, den främre delen kortare 

och mera spetsig, den bakre delen mera utvidgad och mera böjd pallealreg·ion. 
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Med ÅGASSiz's afbildning af Pl. anr;usta är öfverensstämmelsen ännu mindre; 

den bakom umbones belägna delen är mera utvidgad än hos P. st1·iatula. 
Hörssandsten, Brandsberga (vat·. 2 och 3) (TuLLBERG), ö. om Gellaberg var. 3. 

6 7. Myacites Odini n. s p. 

Taf. 4, f. Il , 12. 

Testa elongato --ovata; mnbones antemediani, declivi; pars anterior, 
posteri01·e multo minor et angust.ior. 

Med slägtbenämningen Myacites afser jag ej att beteckna ett skarpt och 

väl begränsadt slägte, utan see mig tvungen att använda det såsom ett "refugium 

ignorantiae'' for åtskilliga till Pholadomyadae eller någ·on närstående familj hö

rande former, som dock på grund af deras bevaringssätt ej kunna hänföras till 

något bestämdt slägte inom denna familj, under det att de å andra sidan med 

tämligen stor säkerhet kunna anses höra hit. 

N u ifråga varande art har umbones starkt framåtriktade, belägna långt 

framom midten; den framom dem belägna delen liten, smal och rundad med 

liksom en lunula framom umbones; den bakre delen betydligt större, bakåt ut

vidgad och rundad; ingen köl går från umbones bakåt nedåt; mer eller mindre 

regelbundna koncentriska strimmor och veck. 

Cyprica.rdia comprcssrt TEI,QUElii (Pal. de Hettange, s. 305, t. 20, f. 12) 

företer ganska stor öfverensstämmelse i form, men är betydligt mindre liksom 

ock det anteruediana partiet är ännu smalare och spetsigare. På våra exemplar 

har jag ej kunnat upptäcka några tänder och hänför det därföre till JJ1yacites. 
Hörssandsten (var. 2 och 3), . Brandsberga (TuLLBERG). 

68. Myacites elongatus Lundgren. 

LUNDGREN: studier, s. 54, t. l , f. 13. 

Utom i undre Pullastrabanken vid Ramlösa, äfven motsvarande nivå vid 

Helsingborgs tegelbruk. 

G9. Anatina Carlsoni n . sp. 

Taf. 1, fig. 1-3. 

Testa ovata, rugis concentricis praeclita; umbones paullo prominentes, 
fere mecliani. 

Dels musslans allmänna form och skulptur, dels den åtminstone på ett par 

exemplar synliga springan vid umbo gör att denna art bör anses tillhöra Ana-
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tina. Den utmärker s1g genom en ganska sammanträngd form, tämligen 

starka koncentriska veck, nästan mediana umbones; främre· delen är rundad, 

bakre upböjd , nästan lika bred som den främre. Formen kan doek variera 

något, såsom synes af fig. 3, som är något mera långsträkt, men trots denna 

olikhet väl bör föras till samma art som de öfriga. 

Slägtet Anati11a har i Rhät flera represensanter , af hvilka ett par åtmin

stone äfven finnas i denna formations schwabiska facies. Den allmännaste af 

dem är A. praecurso1· QuENS'l'EDT (J u ra s. 2 9, t. l , f. 15) som har bakre 

delen bP- tydligt ]ängTe utdragen och smalare. 

Jämte Osi1"ea (f Pieteliana funnen i en sandstenskörtel i den nedre flötsen 

Yid Bjuf (CARLsoN) ; se NATHORST: Floran vid Bjuf häft l , s. 7. 

70. Bivalv. 

Taf. l , fig . l G; taf. 4, fig. 4. 

Som en fullkomligt öfverensstämmande form af en liten Livalv förekommer 

såväl i slipsandstenen som i Hörssandsteneo, har jag låtit afbilda densamma, 

ehuru det är omöjligt att närmare bestämma den. .Jämte Cardinia Fallini är 

således äfven denna en art, som är gemensam för slipstenen och Hörssandstenen. 

I slipstenen vid Pålsjö och Sofiero (CARLsoN) och i var. l af Hörssandstenen 

vid Vitseröd och Dagstorpssjön (JöNssoN); öfveralt sällsynt. 

71. Bivalv. 

Taf. l, fig. 9. 

Denna lilla mussla, som af 0AHLSON tillvaratagits vid gräfning-a rne i H el

singborgs hamn, kan ej närmare bestämmas. Cyclas Natlwrsti , med hvilken 

den har en viss likhet, är det eJ 

72. Bivalv. 

Ta.f. l , fi g. 4. 

Denna mussla är den första, som anföres från den stenkolsförande formati

onen i Skåne, i det att prof. N ILSSON redan 1823 (K g-l. Vet. A k. Hand l. s. l 05) 

omnämner densamma. Han ansåg sig ej kunna afgöra om den tillhört salt eller 

sött vatten, och som bättre material ej sedan den erhållits, kan jag· ej häller nu 

om densamma utsäga något mera. 

Trakten a.f Bosarp, (NILssoN) (zonen med L epidep te1·is Ottonis?) 
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Gastropoda. 
73. Dentalium? sp. 

49 

Ett fragment sannolikt tillhörande detta slägte är funnet A vieulabanken 

vid Kulla Gunnarstorp. 

7 4. Pleurotomaria? s p. 

Taf. 4, fig. 7. 

De få exemplar af denna art, som föreligga och af hvilka det bästa afbil
dats, 'äro endast stenkärnor och ej tillräckligt väl bevarade för att kunna till 
art och slägte närmare bestämmas. De förete otvifvelaktigt rätt mycken likhet 

med Ampullaria a1'1gulata DuNK ER (Palaeontographica Bd. l, s. 11 O, t. 13, 

f. 4) från Halberstadt, som dock har det nedre partiet kring mynningen vida 
större. TTochus scalaris RoEMER (Gol i t h. s. 151, t. 11, f. 8) visar också rätt 

mycken likhet, men förekommer i så olika nivå, att en identifiering ej gärna 

kan utan särskildt tvingande skäl kan göras. Pleurotomcwia procem d!ORB. (TATE 

and BLAKE: Yorkshire Lias, s. 338, t. 9, f. 24) har vindningarnes öfre sidor 

starkare sluttande än hvad fallet är med vår form, hvilken, såsom nämdt, är 
för illa bevarad för att kunna säkert bestämmas. 

Hörssandsten (var. 3) Brandsberga (TuLLBERG). 

75. Nerita? scanica n. sp. 

Taf. 4, fig. 5, 6. 

Spira nulla, fere concava; anfractus ultimus maximus, t enuissime lon
gitudirraliter striatus; apertur a elongata. 

Ehuru blott ett exemplar föreligger af denna form, synes den dock vara så 

väl skild från öfriga beskrifna att den torde kunna betraktas såsom ny, om ock 
slägtbestämningen ej är säker. Den yttre vindningen är mycket stor och skju

ter öfver spiran, som är platt eller nästan konkav. På stenkärnan löpa myc

ket fina linjer längs hela den yttre vindningen. 

Hörssandsten (var. 2) Brandsberga. (TuLLBERG). 

Jämte dessa nu beskrifna former förekomma flera andra gastropoder, som 
jag å ena sidan ej kan identifiera med förut beskrifna arter, men som å andra 
sidan äro för illa bevarade eller hafva för litet utpräglade karakterer för att 

kunna beskl·ifvas såsom nya. Dylika former troligen tillhörande slägtena Na
tica, Turbo, Tu1-ritella m. fl. och oftast upträdande i mycket små exemplar fin-

7 
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nas dels 1 Öfre Pullastrabanken vid Ramlösa dels Ammonitbanken vid Domp

äng och Döshult. 

Cephalopoda. 
7 5. Arnmonites Bucklandi Sow. 

Ammonites Bucklandi Sowerby: Min. Conch. Bd. 2, s. 69, t. 130. 

" " 

" 
,, 

Arietites 
" Ammonites 
" 

Arietites ,, 

Zeiten: Versteinerungen Wiirttembergs s. 35, t. 
27, f. l. 
Oppel: Juraformation s. 76. 
Tate and Blake : Yorkshire Lias, s. 283, t. 5, f. 2. 
Reynes: Monographie des Ammonites, t. 20, f. 
1-3; t. 21. 
Wright: Monograph of the Lias Ammonites (Pa-
1aeontographica1 Society 1878-81) s. 269, t. l, 
f. 1-3. 

Ett exemplar af ungefär 215 mm:s genomskärning föreligger. Det utgöres 

af något mera än hälften af yttre samt de inre vindningarne; de senare äro dock 

så förtrykta, krossade och förskjutna samt delvis betäkta af bärgart, att man ej 

kan få någon tydlig bild af dem. Skalet är bevaradt på de inre vindnin

garne, på den yttre däremot till stöne delen förstörd t. Mynningen nästan rund; 

externsidan rundad, försedd med längsgående köl och på hvardera sidan om den

samma en tämligen djup fåra; vindningarnes sidor försedda med starkt fram

trädande likformigt bågböjda ribbor, som ej bära någon knöl vid externsidan. 

Ammonites Bucklaneli föres af många författare tillsammans med A. lJisul

catus och bägge dessa former betraktas såsom en art. I likhet med 0PPEL, 

WRIGHT m. fl. anser jag dem såsom skilda, ehuru visserligen mellanformer dem 

emellan synas förekomma. I Skåne har emellertid hittils endast ett exemplar 

af h-\rardera arten anträffats och som dessa exemplar representera typiska former, 

kunna de lätt hållas åtskilda, hvilket äfven tilsvidare åtminstone torde vara det 

rikt igaste. 
I Sverige funnen vid Döshult i Ammonitbanken, förekommer denna art i 

det öfriga Europa nästan öfveralt i den efter densamrna benämda zonen. 
Genom prof. J OHNSTRUPS välvilja har jag äfven blifvit satt i tillfälle att 

undersöka ett fragment af denna art, som år 185 7 funnits vid gräfningen af 

"den nye Dok" i Köpenhamn på ungetär 40 fots djup under jordytan. Enligt 

benäget meddelande af prof. JOHNSTRUP träffades Saltholmskalk i fast klyft på 
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44 fots djup, så att detta exemplar legat 4 fot öfver saltholmskalkens yta. Det 

består af ett fragment af en vindning med fem hela kammare och något af den 

sjätte och dess längd är vid externsidan 320, vid internsidan 295; omkretsen 

är ytterst 400, innerst 350; höjden är ytterst 105, bi·edden 110 mm. och har 

det således varit ett exemplar af högst betydliga dimensioner. Det är förkalkadt 

och synes därföre ej gärna kunna härröra från Skånes Liasbildningar, då de 

däri funna Ammoniterna, så vidt man hittils vet, ej äro på detta sätt bevarade. 

7 7. Ammonites bisulcatus Brug. 

Ammonites bisulcatus d'Orbigny: Pal. frang. TetT. Jm·. , Bd l , s. 187, t. 43. 
Opp el : J uraformation, s. 77. 
Dumortier: Etudes, Bd. l , s. · 115; Bd. 2, s. 20, 
t. 2, f. l, 2; t. 3, f. 1-3. 

Arietit es 
" 

Tate and Blake: Yorkshire Lias, s. 283. 
,, Wright: Lias Ammonites, s. 275, t. 3 och 4. 

Såsom under A. B ucklanGli anfördes, håller jag med ledning af den förträff

liga utredning af förhållandet mellan denna art och A. bisulcatus, som \V RIGHT 

lämnat, dessa båda arter skilda. A. bisulcatus, fattad i inskränkt bemärkelse, 

skiljer sig från A. Bucklaneli genom talrikare ribbor, som äro mera raka till 

dess de i närheten af externsidan bära en mer eller mindre starkt framträdande 

knöl, hvarefter de äro riktade tvärt framåt; mynningen mera fyrkantig. 

Dessa karakterer passa in på ett fragment af en Arietites, som längs ex

ternsidan har ung. 40 mm:s längd med 8-9 ribbor. Mynningen är dock mera 

hög än bred, hvilket väl sannolikt har åstadkommits genom sammantryckning 

vid externsidfln, hvarigenom också kölen och fårorna blifvit ovanligt starkt mar

kerade. Dock afbildar äfven \VmGH'l' på taf. 4, fig. 2, ett exemplar, som är 

smalare vid extern- än vid internsidan. 

Detta exemplar är af SJöGREN funnet i krosstenslera på egorna ti1l hemma

net N:o 12 Djuramåsa och således endast i löst block; det torde dock vara 

otvifvelaktigt, att det tillhö1·t numera förstörda delar af den stenkolsförande for

mationen och särskildt Ammonitbanken. 

Arten förekommer i det öfriga Europa i zonen med A. B ucklaneli ( Ari

eten Lias). 

78. Ammonites Sauzeanus d'Orb. · 

Taf. 2, fig. 5-7. Taf. 3. 
Ammonites Sauzeanus d'Orbigny: P al. frang. Ter. Jur. Bd. l, s. 304, 

t. 95, f. 4, 5. 
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Ammonites Sauzeanus Oppe!: Juraformation, s. 81. 
, spinaries Quenstedt: Jura, s. 69, t. 7, f. 4. 
, Sauzeanus U. Schloenbach: Ueber neue und wenig bekannte 

" 

" 
Arietites 
Ammonites 
Arietites 

" 

" 
" 
" 
" 

Jurassische Ammoniten i Palaeontographica Bd. 
13, s. 157. 
Dumortier: Etudes Bd 2, s. 132, t. 24, f. 1-3; 
t. 41 , f. 3--5. 
Brauns: Untere Jura, s. 195. 
Tate and Blake: Yorkshire Lias, s. 288. 
Reynes: Monographie desAmmonites, t. 27, f.1-ll. 
Wright: Lias Ammonites, s. 281, t. 8, f. 1-6. 

Denna art är utmärkt genom sin platta och breda externsida, längs hvilken 

löper en föga framträdande köl, som ej begränsas af fåror å ömse sidor, såsom 

hos de typiska Arietes. Mynningen är nästan kvadratisk, sidorna försedda med 
raka eller blott föga böjda ribbor, som vid externs:dan äro utbildade till en ofta 

starkt framträdande knöl. Loblinjen visar en djupt tvåklufven externlob, en 
tämligen odelad externsadel, en föga inskuren sidolob och en lång·t framträdande 

sidosadel, som skjuter framom externsadeln; efter en grenig andra sidolob kan 
en internsadel urskiljas. 

Denna karakteristiska art beskrefs först af d'OI~BIGNY från trakten af Semur 
(dep. Cöte d'Or) efter mycket små exemplar och har sedan återfunnits i nästan 

hela norra Europas Liasbildningar och oftast blifvit riktigt igenkänd. Genom 
prof. NEuMAYRS välvilja har jag varit i tillfålla att med skånska exemplar jäm
föra ett från Krummenaeker i Wiirttemberg. Så små exemplar som de af 
d'ORBIGNY afbildade har jag ej träffat i Skåne, men väl sådana som tyckas i 
storlek täfla med de största förut bekanta. Jämte flera ~xemplar af medelstor
lek, som i alla karakterer fullständigt öfverensstämma med A. Sauzeanus, har 

äfven funnits ett stort exemplar, som i vissa afseenden företer afvikelser där
ifrån. Det består af något mera än en vindning och dess. diameter är omkring 

21 O mm. De inre delarue visa i afseende på externsidans form, loblinje och 

ribbor fullkomlig öfverensstämmelse med A. Sauzertnus, hvaremot den yttersta 

delen, som tyckes utgöras af själfva boningskammaren, företer vissa rätt betyd
liga afvikelser. Den ena sidan är krossad, så att man ej kan fullt tydligt .se 

externsidans form; den bär en svag köl och är utan fåror men tyckes vara mera 
rundad än hos den typiska A. Sauzeanus, liksom ock själfva vindningen synes 

hafva varit högre och ej kvadratisk. Ribborna på sidorna äro ytterst svagt fram
trädande, ehuru de dock kunna spåras, och samma är förhållandet med de knö

lar, som finnas nära externsidan. Trots denna olikhet föreligger väl en A. 
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Sauzeanus, då ungefår hälften af yttre vindningen företer artens typiska karak

terer, och dessa karakterer äfven ehuru mycket utplånade kunna skönjas på den 

andra hälften. På gamla och fullt utvuxna exemplar skulle således kanske bo

ningskammaren visa någon olikhet med de inre vindningarne. U. ScHLOENBACH 

har redan förut (anf. st. s. 158) gjort upmärksam på att A. Sauzeanus i säll

synta fall förlorar ribborna på de yttre vindningarne, men han nämner intet 

om att äfven vindningens form skulle förändras. 

I Skåne är A. Saztzeanus funnen af SJöGREN i Ammonitkanken vid Dös

hult och troligen förekommer den ock vid Dompäng. Antalet mer eller mindre 

fullständiga exemplar, som förelegat till undersökning är 20, oberäknadt många 

som äro för illa bevarade för att kunna bestämmas men som troligen tillhöra 

denna art. 

A. Sauze(tnus förekommer i norra Tyskland (BRAUNs, ScHLOENBACH), Schwa

ben (QuENSTFDT, 0PPEL), mellersta Frankrike (d'ORBIGNY, CoLLENOT, DuMORTIER, 

WRIGHT), England (TATE och BLAKE, WRIGHT), Skotland (Junn: om the secondary 

Rocks of Scotland i Quart .. Journ. Bd. 34, s. 706) och anföres öfveralt från Ari

eten Lias (Gryfitkalken) och hufvudsakligen från dess yngre lager. 

79. Ammonites sp. 

Ett fragment af en Ammonit 220 mm. i genomskärning och bestående af 

något mera än hälften af yttre vindningen jämte åtskilliga partier af de inre 

synes mig så pass mycket skilja sig från den typiska A. Sau.~ectnus, att det ej 

gärna kan räknas dit, om det ock företer vissa analogier med nyss omnämda 

stora exemplar däraf. 

Den yttersta vindningens, antagligen boningc;kammarens, sidor äro försedda 

med finare strimmor äfvensom med ytterst otydliga, stundom knappast iakttag

bara, flacka ribbor, men bär inga knölar; externsidan rundad med tämligen skarpt 

framträdande köl, som ej är omgifven af fåror; mynningen nästan dubbelt så 

hög som bred. Så vidt man kan iakttaga de inre vindningarne, visa dessa där

emot karakterer, som nästan helt och hållet öfverensstämma med A. Sauzeanus. 

Genomskärningen är nästan kvadratisk, externsidan bred, plattad, sidorna med 

kraftigt framträdande ribbor. 

Huruvida vi här hafva blott en vidare utveckling af den form jag förut 

omnämt under A. Sauzeanus eller verkligen en ny art föreligger kan jag ~ed 

det för närvarande till buds stående materialet ej afgöra. Ingen af mig till

gängliga beskrifningar och afbildningar af A. Sauzeanus meddela att bonings-
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kammaren hos denna art skulle förändra form, blifva mera hög än bred, med 

kullrig externsida, förlora ribbor och knölar, om ock U. ScHLOENBACH gjort up

märksam på att den i sällsynta fall skulle förlora ribborna på yttre vindningen. 

Trots den antydan tiH en dylik förändring, som visar sig hos det ofvan under 

A. Sauzeanus beskrifna exemplaret, anser jag klokast att för närvarande hålla 

nu ifrågavarande exemplar skildt från denna art, enär det genom den yttre 

vindningen ganska bestämdt skiljer sig från den typiska A. Sauzeanus och å 

andra sidan ej genom de inre vindningarne så bestämdt knytr-r sig till den

samma. Ytterligare fynd skola väl bringa klarhet i frågan, om verkligen A. 
Saztzeamts förändrar sig på nämda sätt eller huruvida exemplar med så beskaf

fade yttre och inre vindningar böra (kanske jämte det nyss uneler A. Sc(,ilzeanus 

anförda exempl:::1ret) föras till en egen art. 
I Skåne i Ammonitbanken vid Döshult (SJöGREN). Någon fullt liknande 

form är mig ej bekant från andra lokaler i eller utom Sverige. 

80. Ammonites striaries Quenstedt. 

Taf. 2, fig. 9. 

Ammonites striaries, Q.uenstedt : Jura s. 70, t. 8, f. 5. 
,, 

" 
" 

" 

" 
" 

Brauns : Nachtrag zur Strat. etc. der Hilsmulde 
Palaeontographica Bd. 13, s. 249, t. 37, fig. 17-19. 
Brauns : Untere Jura, s. 196. 
Reynes : Monographie des Ammonites t. 11, f. 9-13. 

Med denna af QuENSTEDT så benämda art stämmer ett exemplar från Am

monitbankens järnlersten. Det är försedt med jämna fina strimmor, framåtböjda 

nästan som hos en falcifer (Harpoce1 ·as), men saknar ribbor. Externsidan med 

en mycket svagt framträdande köl; mynningen mera hög än bred med extern

sidan skjutande ett betydligt stycke framom internsidan. 

Utom med A. planarhis visar vårt exemplar äfven en viss likhet med fi

guren 7 på taflan l hos W 1nGHT (Monograph of Lias Ammonites), som af ho

nom anses vara de innersta vindningarne af A. semicostatus. En närmare 

granskning visar emellertid, att det ej kan vara någon af dessa arter utan är 

QuENSTEDTS A. Sf1·iaries, med hvilken det stämmer fullkomligt öfverens i alla 

yttre karakterer. En ung form eller de inre vindningarne af någon hos oss 

förekommande Ammonit kan det ej gärna vara. 

I Skåne i Ammonitbanken vid Döshult (SJöGI~EN), anföres A. striaries af 

QuENSTED'r från Wurttembergs Arietenkalk, af BRAuNs från Vorwohle tillsam-
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mans med A. Sauzeanus, af REYNES från zonen med A. multicostatus (s. 3) och 

zonen med A. Bucklandi (taf. 11), således öfveralt från Arietcn Lias. 

81. Ammonites falcaries Quenst. 

Taf. 2, fig. 8. 

Ammonites falcaries, Quenstedt : Jura, s. 70, t. 7, f. 6. 
,, , Reynes: Monogt' . d. A mm. t. 9, f. lO -- 12. 

Ett litet fragment af en från öfriga hos oss förekommande Ammoniter af

vikande form tyckes böra föras till A. falcaries QuENSTEDT. Vindningarne äro 
höga och smala, externsidan försedd med en starkt framträdande köl, som ej är _ 

begränsad af fåror å ömse sidor. · Kölen är ej fullkomligt glatt, utan tämligen 
grofva tillväxtstrimmor utmärker densamma och gifva den ett utseende, som nå

got påminner om Amaltheus rnarga1'itatus. Sidorna äro försedda med isynnerhet 

mot externsidan skarpt framtriidande framåtböjda ribbor och finare strimmor. 

I järnlersten i Ammonitbanken vid Dompäng (SJöGREN); af QuENSTEDT an

ford från Wiirttembergs Arietenkalk och af REYNES från zonen med A . Bucklandi. 

82. Ammonites Scipionianus d'Orb. 

Ammonites Scipionianus cl'Orb. , P al. Frang., Terr. Jur., Bd. 1., s. 207 , 

, 
, 

Arietes 
Ammonites 
Arietites 

" 
" 

, 

t. 51, f. 7, 8. 
Quenst eclt: J ur a, s. 69 , t. 8 , f. l. 
Dumortier: Etudes Bd. 2, s. 33 och 
f. l, 2; t. 9, f. l. 

13::3, t . 8, 

Tate and Blake : Yorkshire Lias, s. 287, t. 5, f. 3. 
Reynes : Mon. d. Amm., t. 28, f. 1-9. 
Wright: Lias Ammonites, s. 289, t. 13, f. 1-3; 
t. 19, f. 8-10. 

I en järnlersten föreligger ett tämligen fullständigt exemplar jämte intryck, 
af ett annat; äfven det bäst bevarade af dem är dock ej i fullt tillfredsställande 

skick, enär det hufvudsakligen visar intryck af skalets bägge yttersidor och 

stundom äfven skalets innersida samt smärre partier, på hvilka skalets yttersida 
synes. Exemplarets genomskärning är omkring 100 mm. och på den yttre vind

ningen räknas 27 ribbor, som äro tydligast utpräglade vid internsidan och ofta 

forflackas mot externsidan; stundom bära de dock svagt utpräglade knölar vid 
externsidan. Starkt framträdande köl utan några fåror på sidan om densamma. 
Vindningarnes antal 5; mynningen hög. Loblinjen visar en djupt tvåklufven 
externlob, en tämligen bred, foga delad externsadel, en grund sidolob, som ej 
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går så långt ner som externloben och en sidosadel, som skjuter ett betydligt 

stycke framom externsadeln; den närmast internsidan liggande delen af loblinjen 

kan ej iakttagas. Äfven det andra ofullstäridigare exemplaret visar samma form 

på externsidan som det nu beskrifna. 

Genom dessa karakterer visar sig detta exemplar tillhöra A. Scipionianus 

d'ORB. och stämmer bäst med de forträffliga beskrifningar och figurer af denna 

art, som Du.MORTIER meddelat, äfvensom med REYNES afbildningar. På de af 

W RIGHT meddelade atbildningarne synas knölarne vid externsidan framträda skar

pare, men han uppgifver att i detta afseende arten varierar betydligt. 

Det stycke järnlersten, som innehåller denna art är funnet i krosstenslera 

vid Djuramåsa 12 (SJöGREN). Då i denna märgelgraf block af den kolförande 

formationens bärgarter (särskildt Ammonitbankens sandsten) äro mycket allmänna, 

är det ganska säkert, att äfven A. Scipionianus äfven tillhört Ammonitbanken 

i Skåne. 
A. Scipionianus finnes i Arieten Lias i Tyskland (QuENSTEDT7 0PPEL7 BRAuNs), 

England (TATE, BLAKE, WRIGHT), Cöte d'Or (d'0RBIGNY7 CoLLENOT7 WRIGHT), 

RhOne (DuMORTIER) och tyckes företrädesvis tillhöra dess yngre del. 

83. Ammonites sp. 

I ett af studeranden J. JöNssoN vid gården Anboket i Färingtofta socken 

funnet block af en brunaktig, järnhaltig sandsten med hvit glimmer finnes bland 

andra otydliga fossilier äfven intrycket af en Ammonit af ung. l O mm. genom

skärning som ej kan närmare bestämmas. Liknande bärgart är mig ej bekant 

i fast klyft bland en stenkolsförande formations bärgmter, ehuru den väl ändå 

torde böra räknas dit. 

84. Belerunites sp. 

I Hörssandsten vid Brandsberga bafva NATHORST och JöNssoN anträffat en 

Belemnit, som dock är för illa bevarad for att kunna till arten bestämmas. I 
likbet med hvad som oftast är fallet i denna bärgart, har all kalk uplösts, så 

att nu endast det finnes såsom tomrum, som förut har uptagits af Belemnitens 
rostrum, under det att alveolen fylts med sandsten. Den synes tillhöra Acuarii 

och vara utan fåror vid spetsen. Längden är omkring 50, bredden 8 mm. 

Den sandstenskärna, som uptager alveolen, har ungefär 15 mm. längd, dess 

bredd vid öfre ändan är omkring 8 mm. 

Hörssandsten (var. 2) vid Brandsberga (NATHORST7 JöNssoN). 
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85 . Belemnites? sp. 

Exemplaren äro nästan helt och hållet omgifna af hård sandsten, ur hvil

ken det ej lyckats att utarbeta dem, hvadan de ej kunna med säkerhet bestäm

mas. Det bäst bevarade exemplaret är 22 mm. långt med bredd af omkr. 2. 

Funnen i Ammonitbanken vid Dompäng och i de ofta omnämda block af 

skiffrig sandsten, tillhörande samma ni v å, som i mängd finnas vid Djuramåsa 12. 

8 



Rättelser. 

Sid. 12 rad 17 nedifrån står arenaca st. f. arenacea. 
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Taf. l 

Anatina Carlson i n. s p.; Bjuf. s 4 7. 
Bi valv ; Bosarp. s. 48. 
Pecten sp.; Aviculabanken, Kulla Gunnarstorp. s. 29. 
Modiola coticulae n. sp.; Cardiniabanken, Pålsjö. s. 36. 
Bivalv; Helsingborgs hamn. s. 48. 
Pienrornya aquarum n. sp. ; öfre Pullasta banken, Ramlösa. s. 4fi. 
Ostrea arcuata Lam.; Ammonitbanhn, Döshult. s. 24. 
A vieula subinaurita n. sp.; .Ammonit banken, Dompäng. s. 31. 
Bivalv, Cardiniabanken, P ålsjö. s. 48. 
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Taf. II. 

Gervillea Sjögreni n. sp. ; Ammonitbanken, 
Nucula sp. ; 
Lima pectinoides Sow. ; 
Ammonites Sauzeanus d'Orb.; 

, falcaries Quenst.; 
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Dompäng. s. 35. 
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Taf. III. 

Ammonites Sauzeanus d'Orb.; Ammonit banken, Döshult. s. 51. 
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Ta f. IV. 
Fig. l-3. Cardinia Follini Lundgren ; Hörssandsten var. l Dagstorpssjön. s. 39. 

,, 4. Bi valv; ,, 
" 

, , s. 48. 
,, 5-6. Neri ta scamca n. s p. , 

" 
2 Brandsberga s. 4U. 

,, 7. Pienrotornaria? sp.; ,, , , 
" 

s. 49. 

" 8. Lima succincta Schloth. , ,, ,, ,, s. 26. 

" 
9. Pleuromya? Jönssoni n . sp.; 

" 
, 3 

" 
s. 46. 

, 10. ,, , ,, 2 
" 

s. 46. 
, 11 , 12. Myacit es Odin i n. s p. ,, , 3 , s. 47. 
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Taf. V. 

Fig. l. Ostrea Nathorsti n. sp.; Hörssandsten, var. 2, Brandsberga. s. 23. 

,, 2-5. A vieula magnifica n. sp. ; ,, " " " 
s. :n. 

(figurerna 2 och 5 ritade efter gipsafgjutning). 

,, 6. Avicula inaequivalvis Sow. Hörssandsten, var. 2, Brandsberga. s. 30. 

" 
7-10. Pseudornanotis gregarea n. s p; 
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,, 3, 

" 
s. 33. 
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11. Pecten Tullbergi n. sp.; 
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12. 
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Åkarps Mölla s. 28. 
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Fig . l ' 2. Ostrea Nat.horsti n. s p. Hiirssanchten , var. 2, Brandsberga. s. 2:i. 
•2 Modiola? s p. 3, s. :n. "· " " " 
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::3, Braudsberga . s . 35. 
7, 8. Plicatultt suecJCa Il. s p. 

" " s. 25. 
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