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I ruerheten av Slemmestad fantes det for noen ar siden et gammelt
steinbru dd. Idette bruddet fantes en rik graptolittfauna, men det er
na fylt igjen og dermed er en verdifull geologisk lokalitet forsvunnet. I
1952 fant Spj eld rues noen eksemplarer a v to eiendommelige graptolit
ter i dette bruddet. Set var vanskelig a plassere disse graptolittene i
da vierende slekter, sa materialet ble sendt til universitetet i Cambrid
ge for videre undersekelser, Der ble de Iiggende i pavente av at mer
materiale skulle dukke opp.

I 1<)6 1 korn R. Skoglund pi! et besok til
Cambridge. Han hadde med seg noen foro 
grafier fra universite tet i Uppsala, og
avbildningene viste 10 nyc graptolittspec i
es. Med disse var den nye grapto li ttslek ten
KIN EGRAPTUS oppret tet. Del viste seg
at Spje ldrues sine funn var identiske med
de svenske arlene fra Kinnekull e.
I en veiskj tering i ruerheten av Slemme
stad . se forovrig STEIN nr. 3 19<) I . fant
jeg et titall s eksemplarer av de samme arte
ne som Skog lund beskrev i 196 1. (Illustra
sjonene i STE I fig. 21 og 22 er noe upre
sise ). De ble funnet i ove rgangen mellom
etasje 3b-della og 3b-epsi lon, som ligger
ca. 3 mete r under den harde orthocerkalk
steinen. Delle er noe hoyere opp i lagrek
kene enn de svenske forekomstene av Kin
negrap tus.

Kinnegraptus kinnekull ensis
• Skoglund 1961

Eksern plarer opptrer i klaser pa det inn
samlede matreriale fra veiskjreringa. Sieula
er lin i underkan t av 1 mm lang. og 0.3
mm bred ved apningen. I den smale enden
av sieula er det festet en trad, nerna, som
har omtrent samme lengde som sieula.
Hver av grenene ser ut til a ha nadd en
lengde pa opptil 8 em. Hele kolonien har
dermed nadd en lengde pa rundt 16 em.
Grenene er ekstrernt tynne, rundt 0. 1 mm.
men er sapass godt bevart at de er meget
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tydeli ge, Avstanden mellom hvert beboel
seskammer, theke , varierer noe, men det er
vanligvis 9- 11 theker pro em.

KinnrgraplUs mult iramosus
Skoglund 196 1

Ogsa disse ekse plarer opptrer i klaser, men
siden disse koloni ene er betydelig mindre
enn K. kinnekullensis og opptrer sa tell , er
de vanskelig e a skilie fra hverandre.. Sieu
la er i underkant av I mm lang og ca. 0,2
mm bred ved apni ngen. Grenene har en
vinkel pa rundt 75° til hverandre. og pa det
innsamlede materialet oppnar de en lengde
pa rundt 10 mm
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Fig. I . viser K. kinnekullensis sterkt fors torret .
Fig . 2. illustrerer innsamlet materiale QI' K.
kinnekullensis .
Fig. J . viser K. multiramosus sterkt[orsto rret.
Fig. -1 . illustrerer innsamlet materiale QI ' K.
multiramosus.
Liueratur: N .G.T. IIr . 42. "0 11 the occurrence
oj KINNEGRAP TUS Skoglund ill Norvav". By
O.M.B. Bulmall /C.M . Cowie.




