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(Aftryck ar Geol. Föreningens i Stockholm Förhandi . 1880. N:o 61. Bd. V. N:o 5.)

Meddelande om förekomsten af marina mollusker
i Hörs sandsten.
Af
A. G. Nathorst.
Under det att , såsom allmänt bekant , Skånes kolförande
bildningar, isynnerhet i sin öfre, marina del, innehålla djurlemningar, dels enstaka , dels i större mängd i särskilda lager, hafva
sådana allt hittils icke blifvit uppgifna från Hörs sandsten.
Man har derföre ej heller kunnat afgöra, om denna senare vore
en sötvattensbildning eller en med de kolförande bildningarne
samtidig strandbildning . Yid fältarbetena å det geologiska kart¬
bladet »Trolleholm» träffades emellertid under sommaren 1879
marina mollusker flerestädes i Hörs sandsten , för hvilka temligen oväntade fynd en förutskickad kortare redogörelse törhända
ej bör vara ovälkommen. Det torde nemligen dröja ännu någon
tid, innan beskrifningen af de funna arterna , hvilken kommer
att utföras af Lundgren , blir färdig och publicerad.
Under en exkursion till Hörby, öster om Ringsjön , den 27
Maj, fann jag i der anstående sandsten ett par , skenbart musslelika intryck , hvilka dock voro så otydliga, att , då Lundgren
erhöll dem till påseende, han förklarade sig ej ens kunna afgöra,
om de vore af animaliskt ursprung eller ej. Något senare, den
6 Juni , under en exkursion tillsamman med extra geologen
J . JÖNSSON och mig, fann Dr TULLBERG vid Ormanäsgrafven,
sydvest om Hör , först några fragmentariska , obestämbara , se¬
dan strax i närheten , i ett löst block, rätt väl bibehållna muss¬
lor med båda skalen intagande sitt ursprungliga relativa läge.
Dessa musslor äro, liksom de öfriga, ännu ej närmare bestämda.
Den 13 Juni fann jag norr om Djupadal , i dervarande varietet
af Hörs sandsten , ett par Modiola- lWd. musslor samt öster om
Gellaberg en annan , allt i lösa block, och vid besök på sist¬
och jag en rätt
nämnda ställe följande dag funno Dr Tullberg
härifrån
samlingen
har
Sedermera
slag.
samma
af
mängd
stor
än ytterligare ökats.
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Liknande musslor hafva äfven af extra geologen Jönsson
funnits i lösa block vid Dagstorps -sjön och af TULLBERG
vid
Blinkarps mosse.
Af en annan sammansättning är den fauna, som af
mig
på en exkursion med Dr Tullberg
anträffades i ett löst block
vid Akarps -mölla. De musslor, som funnos i denna
sandsten,
hvilken något erinrar om Kulla- Gunuarstorps , voro bland
andra
en för Sverige ny rätt stor Peoten, A viculci cfr
inaequivalvis,
Ostreal ra . fl. — Ett stycke från detta ställe, vid
Hunseröd gård,
har Tullberg
sedermera funnit ett par sandstensblock med
försteningar ; på det ena voro flera exemplar af en stor Avieula,
ej olik A. cygnipesy dessutom innehöll samma block
fragment
af en Rhynchonella. På
det andra blocket syntes aftryck af
en mindre Avieula.
Flere af dessa fyndorter ligga utanför de på Angelins
och
E. Erdmanns kartor uppgifna områdena för Hörs
sandsten . Men
denna bergart befanns hafva en vida större utbredning än
man
förut vetat . Utom på några nya ställen kring Ringsjön,
an¬
träffades block deraf i ymniga massor och under sådana
för¬
hållanden, att de visade, att bergarten der på djupet var
eller
varit anstående , på några ställen mellan Hör och Vitseröd
samt
vid Y. Nyrup och Dagstorpssjön . Vidare befanns det,
att sand¬
stenen haft en stor utsträckning inom ett ännu ej
fullständigt
undersökt område i Färingtofta sockens östra del, samt
att
den förekommer strax öster om Röstånga nära
Långaröd gård,
möjligen äfven vid Kokopp i Kågeröds socken och i Svalufs s:n.
(Den sandsten som finnes fast anstående kring Kokopp
är af
lösare beskaffenhet och innehåller ofta kolbitar o. d.; af'
lagringsförbållandena att döma öfverlagrar den keuperformationen, som
flerestädes går i dagen här i närheten . Möjligt är, att sandstenen
på detta ställe tillhör nämnda formation. Vid
Svaluf finnas
block af samma bergart i stora massor).
Sandstenens utseende är ej alldeles ett och samma på dessa
fyndorter. Redan vid Djupadal , der för öfrigt typisk s. k.
qvarnsten är till finnandes, blir den delvis mera
tunnskiffrig samt
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rik på fragmentariska aftryck af, såsom det vill synas, monokotyledona växter . På samma gång blir den mycket lik åt¬
skilliga varieteter af de kolförande bildningarnes sandsten norr
om Helsingborg.
Af allt detta torde således framgå, att Hörs sandsten afsattes
i en från de kolförande bildningarnes område uppskjutande hafsvik samt att den vesterut öfvergår till deras sandstenar . Skulle
man döma af de nu rådande reliefförhållandena borde man vänta
sig, att denna förbindelse med Vesterhafvet skulle sträckt sig
långs Rönneå- dalen och norra sidan af Söderåsen . Huru här¬
med i verkligheten förhållit sig, torde instundande sommars
undersökningar möjligen afgöra ' ).
’) Det torde äfven förtjena omnämnas, att , enligt uppgift af personer i Hör,
Angelin

skulle erhållit

lemningar

af en fisk i Ormanäsgrafven ; detta exem¬

plar finnes möjligen förvaradt i Riksmusei paleontologiska afdelning.

