
En evaluering af DK 905, et fund af en corona og nogle få pigge fra det regulære 
søpindsvin, Temnocidaris (Hirudocidaris) hirudo (SORIGNET, 1850) i 
Arnagerkalk eller Arnagerkalkens bundkonglomerat. Bornholm. 
 
Finder: Mette Hofstedt, Sjølund Gade 23, 6093 Sjølund  Tlf. 7557 5793  
Findested: Arnager Klint, Bornholm.  Geologisk alder: Coniacien? eller lidt tidligere. 

Foto: Sten L. Jakobsen, Statens Naturhistoriske Museum, Geologisk Museum. 
     
DK905 er et meget sjældent fund. Det er en corona (skal) af et regulært søpindsvin af arten 
Temnocidaris (Hirudocidaris) hirudo (SORIGNET, 1850). Denne corona er fundet i Arnagerkalk 
fra Coniacien eller måske snarere fra Arnagerkalkens bundlag: de mange korn af glaukonit og 
skallens mørkfarvning kunne antyde dette – arten opgives i udlandet at optræde fra Turonien. Indtil 
efteråret 2015 var artens forekomst i Danmark kun sandsynliggjort via dårligt bevarede pigge. I 
2015 gjordes et flot fund af helt sikre pigge af denne art. Dette fund blev gjort til danekræ nr. 781. I 
øvrigt med samme finder som nærværende DK905 har. Men DK781 viste "kun" piggene, så typisk 
for finderen, satte hun sig for med stor ihærdighed også at lede efter en tilhørende corona. – Og her 
er den! Og som noget ekstra sjældent, er hele kredsen af genitalplader og terminalplader i topfeltet 
bevaret på plads. Disse plader findes kun meget sjældent sådan in situ. Normalt nedbrydes det 
bindevæv, der holder sammen på dem meget hurtigt – måske inden for få dage på havbunden. 
 
Efter min opfattelse og anbefaling må DK905 helt sikkert kunne kåres som danekræ. 
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