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DK899 er et smukt præpareret og fint fremstående fossil. Det drejer sig om en corona (skal) af et 
regulært søpindsvin, en Salenia (Pleurosalenia) anthophora Müller, 1847 samt 2 fint bevarede 
primærpigge og inde i coronaen ligger tandapparatet (Aristoteles' lygte). Coronaen ses fra 
mundsiden (peristomet), og det gør det muligt at se det diagnostiske, uniseriale forløb af 
ambulacralfelternes porer netop nær mundområdet. 
 
Af denne art kendes i forvejen løse stumper og dele samt som her et eksemplar med pigge in situ (se 

Gravesen & Jakobsens foto på side 108). Det afbildede eksemplar 
viser corona fra siden, hvor nærværende DK899 supplerer godt 
ved at vise den smukke mundside samt også tandapparatet. De to 
primærpigge er usædvanlig velbevarede og viser nogle fine 
detaljer, som ikke tidligere er beskrevet. (Især den proximale 
krenulering, ringens finstruktur og den meget fine nupring af 
skaftets proximale afsnit). 
 
På grund af fossilets fine bevaring (godt illustrations-
/udstillingspotentiale) og de supplerende detaljer til artens 
videnskabelige beskrivelse, anser jeg DK899 for værende 
værdigt til danekræ-status.  
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