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Beskrivelse:  DK 613  er et irregulært søpindsvin med bevaret skal. Det stammer fra Arnager Kalkens 
bundkonglomerat, og det er grønfarvet af glaukonitimprægnering. Det er noget slidt ved rulning i den 
oprindelige konglomeratopbygning, men stykket viser alligevel mange detaljer, såsom form og omrids 
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(næsten samme højde som diameter, hvælvet til svagt oppustet, subpentagonalt omrids), mundens placering 
(centralt på den plane underside) og facon (femkantet-afrundet), gattets palacering  (marginalt) og facon 
(ovalt, højere end bredt) samt topfeltets- og ambulacralfelternes porer (4 genitalporer i topfeltet og 
ambulacralporernes porepar sidder i lige rækker på skallens overside). Kun undersidens ambulacralporer er 
noget svære at se, men en let slibning i et af ambulacralfelterne ville formodentlig kunne afsløre 
opbygningen af porearrangementet (måske sidder de i rækker eller buer á 3?). Alle de nævnte karakterer 
peger hen på den irregulære søpindsvineslægt Conulus, som geologisk set forekommer i Kridt (Valanginien 
to Maastrichtien)(Smith 2005-10).  
Fossilet er mørkfarvet, glaukonitiseret, og det må således antages enten at tilhøre det materiale, som er 
oparbejdet og indlejret i Arnager Kalkens nederste kalklag eller at have samme alder som dannelsen af 
konglomeratlaget. Arnager Kalken selv tilhører Coniacien etagen. Bundkonglomeratet i Arnager Kalken har 
en kompleks historie, hvori indgår flere generationer af sedimentation, aflejringsstop, fosfatisering og 
genopbrydning af de dannede lag (Surlyk, 2006). Alderen på søpindsvinet i DK613 er således Coniacien 
eller ældre.  
 
Bedømmelse: Der er kun én gang tidligere fundet søpindsvin (DK548 – en Echinocorys) i Arnager Kalkens 
bundkonglomerat. Både i lagene under og over det aktuelle bundkonglomerat er rester af søpindsvin yderst 
sjældne og tilmed ringe bevaret (bl.a. Ravn, 1916, 1918). 
 
DK613, som er en helt anden slægt, Conulus, bør efter min opfattelse erklæres for Danekræ og bør sikres 
for den danske geologiske forskning på grund af sin videnskabelige værdi ved at være et af de få søpindsvin 
fra dette lag i Danmark og den tidligste forekomst af denne slægt i Danmark. Conulus-slægten kendes ellers 
i ”dansk område” kun fra forekomsten af en anden art i skrivekridt fra Sen Maastrichtien og i et enkelt ikke 
nærmere artsbestemt fragment fra Balsvik i Skånes ?Campanien. Conulus er almindelig fra ”varmere palæo-
himmelstrøg” såsom Frankrigs og Englands Kridt (Turonien og Santonien). 
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