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Julius Sachs (18i12-1897).
Av

Gnone Ilyonr.r

T\"t er ganske eiendommelig fl legge merke til hvor uregelmessig
I-l vitenskapens utvikling ofte gir for seg. fnnen de forskjelligste
forskningsgrener finner en stadig eksempler pi plutselig oppblom-
string etter lange dod-perioder. Eller kanskje en heller skulle si
modningsperioder. Det kan virke som den nye erkjennelse pi en
mite ligger latent og venter pA den rette mann. N&r det si forst
>gflr hull pi byllen<, kan det i lopet av kort tid sti fram en hel
rekke glimrende forskerbegavelser som bringer sin vitenskap opp pe
et nytt plan.

Julius Sachs innledet en slik storhetstid i plantefysiologien.
Ja, en kan nesten si at han skapte plantefysiologien som selvstendig
vitenskap. At det ikke er mer enn 50 rir siden Sachs dsde, viser
best hvor ung denne grenen av botanikken er.

Da ,Sachs 25 ilr gammel ville habilitere seg i plantefysiologi i
Prag, hvor han arbeidet som assistent hos professoren i alminnelig
fysiologi, Purkinje, ble han rfldd fra det. Kjemiprofessoren mente
han fikk finne pfl noe annet om han ikke skulle bli arbeidslss, for
plantefysiologien mritte da vare unnagjort p6, 2-3 forelesninger.

3 - Blyttia 5, 1947.
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Men Sachs holclt p6 s,itt, og ble den forste dosent i plantefysiologi i
vitenskapens historie.

At en botaniker skulle trenge et laboratorium og arbeide med

apparater, var den gang noe ganske uhsrt. Mikroskop og barber'
kniv var standard-utstyret. sachs m6tte derfor selv konstruere og

bygge de apparatene han hadde bruk for. Hans apparater var alltid
enkle, ofte litt klosset laget; men de var effektive, og det var utrolig
hva Sachs kunne utrette med dem.

Det er ikke rid fl gi et tilnermelsesvis fullstendig bilde av

Sachs' vitenskapelige innsats i en kort artikkel. Den er altfor om-

fattende til det. Det er ner sagt ikke det problem han ikke har

belyst ved nye synspunkter, og svert ofte ogsi ved egne forsok'

Sachs var ingen skrivebordsforsker' og han noyde seg ikke med

lettvinte generaliseringer, men gjentok og varierte sine forssk etter

helt moderne prinsiPPer.
Et av de forste problemene Sachs tok fatt pfl, var frospiringen'

Han undersskte bl. a. fra av den amerikanske oljeplanten, Ricinus,

og fant at fettet ble omdannet til kullhydrater under spiringen. Det

uu" 
"n 

tidligere ukjent prosess' men Sachs undersskte spiringen av

andre fettholdige fro og.e, og priviste samme forhold hos dem' Han

studerte ogs6 spiriingen av stivelsesholdige og eggehviteholdige fro'
og klarla i store trekk hvordan opplagsneringen ble omdannet og

forbrukt under veksten.
For6,kunnefolgealledissestoffomdannelsene,behandletSachs

snitt av plantedelene med forskjellige kjemikalier, og fant fram til
karakteristiske reaksjoner pfl de viktigste stoffene. Flere av harrs

reaksjoner brukes 
"tttta 

(t. eks. Sachs' jodprsve) ' Pri' denne mflten

ble Sachs grunnleggeren av den botaniske mikrokjemi'
Spiringsforsskene ledet videre til andre viktige oppdagelser'

sactrs paviste at de aller fleste planter trenger lys for i danne kloro-
fyll. Med nflletrernes froplanter var det annerledes, de ble gronne

ogsa, i msrke. Han ,interesserte ,seg fcrr virkningen av de forskjellige
sp-ektralom"idene p6L klorofylldannelsen, og det er karakteristisk for
den grundighet han gikk til verks med, at han selv konstruerte seg

et hindspektroskop, det forste i vitenskapens historie'
Dette spektroskopet brukte Sachs ogsfl til undersskelse av kull-

syreassimilasjonen, og han pflviste bl. a. at plantene assimilerer ut-

merket i rodt lys. Dette gikk stikk imot den da gjeldende lere om

at bare blitt lys var kjemisk virksomt. Under dette arbeidet ut-
viklet Sachs ogsi de fsrste metoder til kvantitativ bestemmelse av

assimilasjonsintensiteten. Han fant at vannplanter skiller ut smi
surstoffblarer nir de assimilerer godt, og tok antall blerer pr' minutt
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som mel for assimilasjonen. I andre forssk med landplanter brukte
han veining.

Det hadde lenge vart kjent at gronne planter assimilerte kull-
syre i lyset under utskilling av surstoff; men hvordan det foregikk'
og i hvilken form kullstoffet ble overfsrt ved assimilasjonen, det

visste en ikke noe n&rmere om. sachs tok fatt pi. dette problemet

med sine mikrokjemiske metoder. Han studerte stivelsesomsetnin-
gen i bladene mget nsye, og oppdaget allerede i 1862 at stivelses-
dannelsen i gronne blad ble formidlet av klorofyll under lysets inn-
virkning. Han antok at stivelsen ikke var ilet primare produkt av

assimilasjonen, meh ble dannet :som endeleddet i en lengre reaksjons-
kjede, - sn anfsgelse som har vist seg e vere helt riktig'

I senere undersskelser supplerte og utvidet han sine forsok pfl

forskjellig vis. Han viste ikke bare hvordan stivelsen oppstir under

assimilasjonen, trnen ogsri hvordan den senere omdannes og ledes

bort fra bladene til de andre organene i planten. Med datidens hjelpe-

midler kunne Sachs naturligvis ikke komme helt til bunns i disse

vanskelige sporsm8rlene, men han har vel bidradd mer enn noen annen

enkelt forsker til fl klarlegge dem.
Av grunnleggende betydning var ogsi hans innsats i utforsk-

ningen av plantenes vannopptagelse og mineralstoffnering. sachs

uu" d"n forste som fant p6r fl studere rottenes utvikling ved fl la fro-
planter vokse opp i kasser med gjennomsiktig glassvegg' Det var
ogsfl han som oppdaget at det gikk an fl dyrke planter i vannkultur.
Tidligere hadde ingen tenkt seg at plantene kunne greie seg uten
jord. Men jorda er sfl komplisert sammensatt at en aldri kan ffl
luil oversikt over alle de faktorene som bestemmer dens nerings-
verdi. vannkulturmetoden skapte mulighet for virkelig eksakte og

entydige forssk pfl dette omr6det. Det ble ogsFr en umfltelig frukt-
bar metode, ikke bare for den rene plantefysiologi, men like mye for
den praktiske jordbruksforskning.

Sachs interesserte seg likevet ikke bare for plantenes stoffveksel
og kjemiske fysiologi. IIan var ogsiL sterkt opptatt av deres vekst og

uivit ting. Her kom hans oppfinnertalent ham til nytte igjen. Til
vekstm6lingene sine brukte han forst en enkel innretning som besto

av en viser som ble forbundet med spissen av den voksende planten

ved en trid (Fis. 2). senere konstruerte han et selvregistrerende
rekstmilingsapparat, vel det fsrste selvregistrerende instrument
som har vart brukt i en botanisk undersskelse. Studier av rottene,s

vekst krevde igjen andre metoder (tusjmerking).
Sachs oppdaget en grunnleggende lovmessighet som han kalte

>den store periode< i veksten: alle planter og planteorganer som
han studerte, begynte i vokse ganske langsomt; si okte veksthastig-
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Sachs' fsrste vekstmtlingsapparat. (Fra Lehrbuch der Botanik, 1g70.)

heten gradvis til et maksimum, og deretter dabbet den av igjen inn-
til veksten til slutt stoppet helt. sachs undersskte hvilken innflytelse
ulike temperaturer hadde pi denne )store periode<, og.han ga en
oversiktlig grafisk framstilling av sine resultater 

- ogsfr noe helt
nytt i vekstfysiologien.

Sachs forestilte seg at veksten kom i stand ved en stadig over-
skridelse av celleveggens elastisitetsgrense under innleiring av ny
cellevegg-substans. Noe slikt kunne ogs6, godt stfltt i en lerebok
i dag, 75 &r etter at Sachs skrev det. Definitivt lsst er sporsmfllet
ennf, ikke.

Hvor moderne Sachs var i sin tenkemflte, kommer ogsi godt
fram i hans behandling av plantenes videre utvikling. Sachs gikk
sterkt inn for tanken om at planteorganenes utformning ble bestemt
av serlige >organdannende stoffer<<, - altsi. hva vi i dag ville kalle
hormoner. Sarlig var han opptatt av fl pflvise blomsterdannende
stoffer. Han tok f. eks. stiklinger av Begonia-blad til forskjellig
tid under utviklingen, og fant at de stiklingene som ble tatt av
planter i knopp, brukt'e mye kortere tid pfl 6 nfl frarn til blomstring
enn de som ble tatt av ganske unge planter uten blomsteranlegg.
Det varte svert lenge fsr Sachs' arbeid med disse problemene ble
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fort videre, men de seneste undersskelser viser at han var p6, rett
vei. (sml. Blyttia 3, s. 71).

I ner sammenheng med veksten stir de krumningsbevegelser
plantene utfsrer nir lys og tyngdekraft virker pf, dem. Sachs'
studier over disse bevegelsene (fototropisme og geotropisme) skapte
en helt ny vitenskapsgren: pirringsfysiologien. Sachs skilte klart
mellom de bevegelsene som skyldes vekslinger i saftspenningen, og
de som beror pi varierende veksthastighet. Det var i fsrste rekke
vekstbevegelsene han arbeidet med. For I f6, tak pi tyngdekraftens
innflytelse, konstruerte Sachs igjen et av sine genrialt enkle appa-
rater, den senere s& kjente klinostat (av gresk; direkte oversatt
>boyningsstopper<). Ved hjelp av dette apparatet kunne han sette
forsoksplantene i ganske langsom rotasjon om en horisontal akse,
slik at tyngdekraftens innflytelse pA vekstretningen ble opphevet uten
at det kom sentrifugalkrefter med i spillet. Sachs forsto ogs& i ut-
nytte klinostatens muligheter pfl en monstergyldig mlLte og skaffet
seg oversikt over de grunnleggende lovmessigheter som gjelder for
plantenes tyngdekrumninger (geotropisme) og lyskrumninger (foto-
tropisme). Klinostaten ble ogsf, det viktigste hjelpemiddel for senere
undersskelser p5, dette omridet.

Sachs slo fast at de fleste plantestengler er negativt geotropiske,
men positivt fototropiske, dvs. de boyer seg bort fra jorda og opp
mot lyset. Omvendt er det med rsttene: de vokser ned i jorda og
fra lyset, og er altsi positivt geotropiske, men negativt fototropiske.
Til forskjell fra stengler og rotter stilte de fleste bladene seg loddrett
pi kraftretningen.

Sachs fant ogsfl enkelte interessante unntak fra disse reglene.
Hos efoy er f. eks. stengelen positivt fototropi,sk si, lenge froplantene
er ganske sm6,; men nir de blir eldre, slAr reaksjonen om. Stenglene
ssker da bort fra lyset og blir av den grunn krypende. Nflr blomst-
ringen nermer seg, slSr reaksjonen om enda en gang, slik at de
blomsterbarende skuddene retter seg opp mot lyset.

Sachs fant snart ut at disse krumningene oppsto ved at den
ene siden av planteorganene vokste fortere enn den andre. La han
f. eks. en grasstengel vannrett, si begynte undersiden i vokse for-
tere enn oversiden, og stengelen boyde seg opp. Men Sachs noyde seg
ikke med dette. Han ville ogs6. ha greie pi om det var undersiden
som vokste fortere enn normalt, eller om oversiden ble hemmet i
veksten, eller kanskje begge deler. Han forbedret sine mfi,lemetoder
og greide ogsfl i finne svar pfl dette sporsmfllet. Som eksempel pfl
hans metodikk kan det vare verdt i nevne at han til og med spaltet
stengler pA langs, og viste at nii.r de li vannrett, vokste undersiden



38

av den overste halvparten fortere enn oversiden av den underste.
Som vi nfl vet, kan en av dette forssket trekke viktige slutninger
om konsentrasjonen og transporten av vekststtoff under krumnings-
bevegelsen.

Sachs mente at lyskrumningene og tyngdekrumningene var meget
ner beslektede reaksjoner. Det har ogsi senere vist seg iL stemme.
Undel sine studier av lyskrumn,ingene oppdaget han bl. a. at bare
kortbolget lys kunne bevirke slike krumninger. Rodt lys virket som
msrke. Dette viser at det er de gule fargestoffene i plantene som for-
midler reaksjonen. Sachs fant ogs& at det ikke spilte noen rolle
for lyskrumningene om plantene var gronnne (inneholdt klorofyll)
eller ikke.

Det kunne nok enni v€ere mange andre av Sachs' oppdagelser
som var vel verdt fl nevne, men det fflr vare nok med de spredte
eksemplene som er gitt. De vil forhipentlig ha gitt et visst inntrykk
birde av hans allsidighet som forsker og av det nyskapende i hans
innsats.

'Som vitenskapsmann var Sachs av den utpreget intuitive, fan-
tasirike typ-e. Det betyr ikke at han manglet noyaktighet og til-
modighet. Tvert om. Men det forklarer en del av hemmeligheten
ved at tingene lyktes sfl godt for ham. Nflr en tar fatt pi et nytt
arbeidsomrflde, er det mye om b. gjarc fl legge en fornuftig forssks-
plan. Men forssksplanen blir igien bestemt av de arbeidshypotesene
en stiller opp. Har en forelsket seg i en hypotese som har lite med
virkeligheten b" gjore, vil en ofte komme til i tulle se! bort i en

blindgate, og det kan bli vanskelig 6. fi noe stsrre ut av resultatene,
selv om forsskene i og for seg er b6,de korrekt og nsyaktig utfort.
Men har en gjort det lykkelige valg, og funnet en arbeidshypotese
som er i pakt med naturen selv, sfl blir det en ganske annen sving
pA tingene.

Denne evnen hadde Sachs. Han var litt av en kunstnernatur,
noe som ogsfl kommer fram i hans glimrende tegninger. Med genialt
klarsyn valgte han den rette blant de mange muligheter, og planla
sine forssk ut fra det. Han sier selv at han ofte ikke forsto hvordan
det kunne gfl til at losningen pi et problem som han fat ikke hadde
skjont noe av, plutselig kunne sti klart for ham, som ved en 6Lpen-

baring.
Ni henclte det riktignok ogsi at han tok feil. Men sett i for-

hold til spennvidden i hans innsats, var det forbausende sjelden. Mest
kjent blant hans >feiltrin< er vel hans transpirasjonsteori' Sachs
hadde satt seg i hodet at vannet ikke ble ledet oppover i plantene
gjennom hulrommene i de langstrakte ledningscellene, men gjennom
celleveggene. Denne teorien holdt han hardnakket fast ved, enda
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det kom mange undersskelser fra annet hold som tydet i motsatt
retning. I dag vet vi forresten at det var en kjerne av sannhet ogs5.
i denne teorien til Sachs, for sfl vidt som vannledning gjennom
celleveggene etter de nyeste undersokelser spiller stor rolle i bla-
dene. Men at vannstrommen oppover gjennom stengler og stammer
gir gjennom celle-hulrommene, det kan det nok ikke v&re noen
tvil om.

Sachs var ikke bare en genial forsker; han sto ogsfl som aka-
demisk lerer i en srerstilling blant sine samtidige. Hans foreles-
ninger var bersmte, og sterkt sskt, ogsi av utlendinger. Sachs la
et veldig arbeid i sin undervisning. Han gjennomarbeidet foreles-
ningene like til de minste detaljer, og tenkte stadig ut nye forbed-
ringer av de tallrike demonstrasjoner og forsok han utfsrte, - all-
tid pfl en monstergyldig mite.

Uttalelser fra Sachs' elever vitner om hvilket sterkt inntrykk
hans intense og inspirerende personlighet har gjort pfl dem. Han
virket alltid begeistret for sitt stoff, og hans begeistring rev til-
hsrerne med. Manuskript brukte han aldri. Si snart Sachs trfldte
inn i auditoriet, var utenverdenen glemt for oss, sier tr'ritz Noll
(senere medarbeider i Strasburgers larebok). Nesten hver eneste
forelesning var et oratorisk mesterverk. Han'holdt alltid pf, i to
sammenhengende timer, og ofte lenger; men det skremte ikke til-
horerne bort. Tvert om strsmmet de til ogsfl fra andre fakulteter.

Sachs'betydning som inspirasjonskilde for sine elever, og gjen-
nom dem for hele plantefysiologiens utvikling i den folgende periode,
kan ikke lett overvurderes. Og den ble ytterligere befestet og styr-
ket gjennom hans ypperlige lareboker: Handbuch der Experimental-
physiologie der Pflanzen (1865), Lehrbuch der Botanik (1868) og
Vorlesungen iiber Pflanzenphysiologie (1882). N&r Sachs skrev lere-
boker, noyde han seg ikke med i stille sammen det som tidligere var
kjent, men sokte stadig i fylle ut de mest ioynefallende hullene ved
egne undersskelser. Ogsi illustrasjonsmaterialet til disse bskene
representerer et imponerende arbeid.

Som vitenskapsmann var Sachs en gigant, men som menneske
har han tydeligvis ikke vert udelt sympatisk. Sarlig p& sine eldre
dager ble han noks6. bitter og unodig skarp i sin polemikk. Han
hadde ofte vanskelig for 6. anerkjenne andres innsats. Bflde Linn6
og Darwin er f. eks. meget urettferdig og ensidig bedsmt i hans
>Geschichte der Botanik< (1875).

Meget av dette kan nok forklares ved det enorme arbeidspress
som Sachs la pi seg. Karakteristisk er en liten episode som D. H.
Scott forteller'. Scott var pfl hjemvei fra instituttet en kveld ved
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\h7-tiden, og kom forbi Sachs som arbeidet ute i universitetsLagett.
>N&, tar De fridag i dag, herr Scott?< var den hilsen han fikk.
Sachs' jernflid, parret med et svart forbruk av sterke sigarer, mitte
bety en ganske voldsom nervepflkjeuning. Dertil kom et lite lykkelig
familieliv (Sachs' kone led av en alvorlig nervesykdom og m&tte
til slutt innlegges pfl asyl). Men en fflr ogsi inntrykk av at Sachs
allerede som ung har vart noe innesluttet og lite harmonisk av sinn.

Etter Sachs'mislykte ekteskap ble vitenskapen det eneste som
hadde betydning for ham. Han levde pi sitt institutt i Wiirzburg og
orket aldri & vere lenge borte fra det. Derfor kom han ikke meget
p& reiser, men han var bl. a. i Norge en gang. Selv sier han om denne
reisen at han folte seg s6, lykkelig som aldri fsr i livet.

Sachs' siste lr ble forbitret av meget smertefulle lever- og nyre-
lidelser, som nok ,bidro sterkt til den ampre tonen som preger mange
av hans skrifter fra denne tiden.

Summary.

A short account of the scientific work of Julius Sachs, based
mainly on E. G. Pringsheims book (Jena 1932).

Litteratur.
Ovenstiende framstilling bygger vesentlig pt E. G. Pringsheims

biografi: Julius Sachs, der Begriinder der neueren Pflanzenphysio-
logie, 1832-1897. Jena 1932. Her kan en finne henvisninger til
annen literatur om Sachs, og ogs& en fortegnelse over Sachs' egne
skrifter.

Trykt oktober 7947.



Problemer og milemetoder i moderne
jordbunnslare.

Av

J. LAc

(F orelesning holdt for botanikere og zoologer ved lJniversitetet
i Oslo 8. april 1947.)

f ordbunnsleren regnes n6, som en selvstendig vitenskap. Men dette
J faget har en relativt kort historie bak seg, og det har hatt
en veldig utvikling i senere tid. Det er derfor forst6.elig at det ikke
er mulig i trekke opp skarpe grenser for faget.

I Norge brukes mest betegnelsen jordbunnslere. Til dels
cr ogs& navnet jordlare 'olitt brukt. Det er mutig at vi fram-
tida kommer til t, gi mer over til fl nytte det internasjonale uttrykket
pedologi for dette faget. Pfl engelsk brukes navnet Soil
Llcicnce, pA fransk ,Science du Sol og pfl tysk Boden-
kunde eller Bodenlehre. Disse tyske betegnelsene mi selv-
folgelig ikke forveksles med uttrykket Erdkunde, som jo er navnet
pi geografi. Det er grunn til 6, merke seg at Soil Science omfatter
noe mer enn det vi vanlig samler under begrepet jordbunnslare.
Hos oss skilles gjerne slike fagomrflder som arbeiding og gjodsling
av kulturjorda ut fra jordbunnslreren, mens de regnes med til Soil
Science. Uttrykket pedologi brukes ogsi i en snevrere betydning.
I alminnelighet regner en at det er bare utforskningen av det natur-
lige jordsmonn som hsrer inn under dette faget, og pedologien blir
dermed gjerne betraktet som et rent naturfag.

Figuren nedenfor viser en forenklet framstilling av forholdet
mellom jordbunnsleren og de tilststende fag.

Pilene skal alts6. her vise avhengighetstorholdet mellom fagene.
Det skulle vare lett fl skjonne at f. eks. kjemi mi vare ett av grunn-
fagene for jordbunnslaren, mens kjemien pdr sin side ikke direkte
er avhengig av jordbunnsleren. En annen sak er det at valg av
forskningsoppgaver og metoder i et fag som kjemi kan bli pflvirket
fra de fagene som bygger videre p5. resultatene. Selvfolgelig kunne
en ogsi tatt med matematikk blant fagene som danner grunnlaget
for jordbunnslaren.

4 - Blyttia 6, 194?.
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Anvendte jordbruks.

og hagebrukslag

I denne sammenhengen skal vi srerlig feste oss ved forholdet
mellom jordbunnslaren pe den ene siden og botanikk og zoologi pe
den andre. Med pilene som peker i begge retningene, er det menin-
gen e f6, fram at det er gjensidige avhengighetsforhold mellom
fagene. Vi skal vise dette med €ksempler fra botanikken. Det er
nodvendig & ha grundig kjennskap til ernaringsforholdene hos plan-
tene ved gransking av sentrale prob'lemer innenfor jordbunnsleren.
Svert ofte har en ogsi bruk for kunnskaper i systematikk. Pi den
andre siden er det viktige grener av botanikken som i storre eller
mindre grad bygger pfl jordbunnsleren. Det er siledes umulig virke-
lig f, trenge inn i plantesosiologien uten fl ha relativt inng&ende
kjennskap til de edafiske vekstfaktorene.

Vi ser videre at viktige grupper av anvendte fag bygger direkte
pfl jordbunnsleren. Disse faggruppene kunne selvfolgelig deles ster-
kere opp, men bildet ville dermed bli mer komplisert. En miL ellers
naturligvis vere merksam pi at en slik framstilling bare gir et
sterkt skjematisert bilde av forholdet mellom fagene, mens mange
viktige trekk ikke kommer fram.

X'sr vi gflr over til fl behandle jordbunnslerens innhold og av-
grensing narmere, er det nodvendig 6. definere noen begreper som vi
fir bruk for. Uttrykket j o r d vil her bli brukt som fellesbeteg-
nelse for jordskorpens losavleiringer. Begrepet omfatter altsi b6de
organisk og uorganisk lssmateriale og settes opp 'i motsetning til

Jordbunnslare

Meteorologi
o9

klimatologi
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skal vise forskjellen p6, begrepene jord,
rted skraveringen nederst p6, figuren mar-

I Jordsmonn med podsolprofil.
Ir 

->)- brunjordprofil.
fII I overflaten jordarten mordnesand.
IV I overflaten jordarten elvesand.
V Jordsrnonnet (brunjordprofil) er ut-

viklet i to forskjellige jordarter.

9

/V

lJ, -nz-
tt

Skjematisert framstilling som
jordart og jordsmonn. Linjen
kerer fjelloverflaten.

A, R5humus.
A, Bleikjord.
B lJtfellingslag.
C lJndergrunn.
1 Jordsmonn.
2 Jordarten elvesand.
3 - mor6nesand.
4 Jord.

fast fjell. Med en jordart mener vi en bestemt geologisk av-
leiring med lss struktur. Navnet jordsmonn brukes her om
den delen av losmaterialet som underger eller har undergett for-
andringer som folge av direkte eller indirekte pivirkning av klimaet.
Jordsmonnet settes altsfl opp i motsetning til den uforvitrete under-
grunnsjoida. H u m u s brukes som fellesbetegnelse for alt dsdt
organisk materiale i jorda.

Uttrykt med ffl ord kan vi si at jordbunnslaren er vitenskapen
om jordsmonnet. I dette faget behandles altsi de prosesser som
foregAr nir det utvikles jordsmonn i de geologiske lssavleiringene og
videre egenskapene og utbredelsen til de ulike jordsmonntypene.
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Fordi opphavsmaterialet spiller en meget viktig rolle for forlopet av
de jordsmonndannende prosessene og for jordsmonnets egenskaper,
er det ogsi nodvendig fl granske en del sporsm6r,l som direkte knyl-
ter seg til de geologiske avleiringene. Ellers har de anvendte fagene
hatt innflytelse pfl oppgavevalgene ved forskning i jordbunnslare,
og i det hele er det utfsrt et meget stort arbeid for klarlegging av
forholdet mellom vegetasjonen og jordsmonnet.

For lettere fl skjonne den stilling jordbunnslaren stir i nfl, skal
vi bruke litt tid til i se pfl f agets historie. Vi vil da finne
ut at i forrige A.rhundre ;begynte jordbunnsleren 6' vokse fram fra
to si vesensforskjellige fagomriLder som landbrukskjemien og geo-

logien. Innenfor den delen av kjemien som rbehandler seregne pro-
blemer i landbruket, er det arbeidet mye med i undersske jordas
neringstilstand. Det er i det hele provd et veldig stort antall ana-
lysemetoder med tanke pfl fl finne ut hvilke egenskaper jorda har
som vokseplass for plantene. Systematiske undersskelser ut fra
dette synspunkt kunne det selvfolgelig ikke bli tale om far de vik-
tigste prinsipper for plantenes ernering var blitt kjent. Det har
vert vanlig 6, regne Justus von Liebig (1803-1873) som grunnlegger
av denne retningen for utforskningen av jorda. I ner tilknytning til
denne gren av landbrukskjemien har vi den forskningsretningen som
la hovedvekten pA, undersskelse av jo4das fysiske egenskaper. Etter
at Louis Pasteur (1822-1895) hadde gjennomfort sine grunnleg-
gende undersokelser over mikroorganismene, ble det i siste delen av
forrige SLrhundre arbeidet intenst med utforskningen av mikrobelivet
i jorda. Felles for disse forskningsretningene var at undersokelsene
ble utfsrt inne i laboratoriene.

Med ststte i geologien ble det tatt fatt pi. inndeling og kart'
legging av lssavleiringene. Jorda ble klassifisert etter egenskaper
som en regnet for i vere skonomisk viktige. Denne arbeidsretnin-
gen ble ofte kalt agrogeologi. Dette navnet blir til dels brukt ennfl
for gransking av den dyrkete jorda fra geologisk synspunkt.

I Mellom-Europa hadde det meste av forskningsvirksomheten pfl
dette omridet vert konsentrert etter disse hovedlinjene til henimot
utgangen av forrige Srrhundre. Det var karakteristiske fellestrekk
for disse retningene at jordundersskelsene bare ble regnet inn under
andre fag, og at undersskelsene i alminnelighet skulle gi resultater
som direkte kunne komme til nytte for landbruket i praksis. Under
slike vilkir er det selvfolgelig store vanskeligheter i veien for vekst
og utvikling av et fag.

I slutten av forrige S,rhundre kom det, sarlig i Russland, men
dessuten ogsi i Amerika, fram synsmflter som kom til fl bli helt
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avgjorende for utviklingen av jordbunnslaren. Ved feltundersskel-
ser innenfor disse vid.strakte slettelandene oppdaget en at det var
karakteristiske lovmessigheter mellom jordsmonnutforming og klima.
Med denne oppdagelsen som fundament kunne jordbunnsleren n&,

etter hvert vokse fram til et selvstendig f ag med jords-
monnet som studieo,bjekt. Som grunnleggere av denne
moderne jordbunnsleren regnes russeren V. V. Dokutschajew (1846

-1903) og hans elever. Videre blir gjerne amerikaneren E. W.
Hilgard (1833-1916) regnet med blant fagets grunnleggere,.og ofte
nevnes ogsi tyskeren E. Ramann (1851-1926) i denne sammenheng.
For A understreke forskjellen pri fagene geologi og jordbunnslere
har russeren Jarilow uttrykt det slik at geologien omfatter den liv-
lsse delen av jordkloden, mens jordbunnleren behandler det levende
jordlaget som stadig forandres under pAvirkning av solenergien, det
atmosferiske vannet og organismene. * !

I den moderne jordbunnslreren ser en altsfl p6, jordsmonnet nesten
som et slags levende vesen. De kjemiske, fysiske og biologiske
prosessene som foregii.r i jordsmonnet, studeres nok hver for seg, men
hver enkelt prosess betraktes bare som en del av et hele. Resul-
tatet av alle disse jordsmonndannende prosessene blir i hvert enkelt
tilfelle en jordsmonntype som svarer til de jordsmonndannende fak-
torene p6, stedet. )

Si, vidt en kan se, er det ytterst fi, fag som har gitt gjennom
en sfl rask utvikling som jordbunnsleren har gjort i virt rirhundre.
Men tilveksten har selvfolgelig ikke vart jevn. Dels har enkeltopp-
dagelser og klarlegging av viktige problemer innenfor selve faget
f.aft til nye, store oppsving i jordbunnsforskningen, og dels har opp-
dagelser i de grunnleggende naturfagene gitt verdifulle impulser.
Sf,ledes har f. eks. framgangen i kolloidkjemi, fysikalsk kjemi og
analytisk kjemi hatt stor innflytelse pA utviklingen innenfor jord-
bunnslaren, og klarlegging av mineralenes struktur og framgangen
i kjennskapet til mikroorganisrnene i jorda og til plantenes ernaring
har hatt veldig betydning ogsfl for dette faget.

Det er selvfolgelig vanskelig - for ikke i si umulig - A skape
seg et noenlunde korrekt bilde av forholdet mellom de forskjellige
forskningsretningene vi har hatt innenfor jordbunnsleren i senere tid.
Men siden vi har sett pfl enkelte viktigere trekk ved fagets historie,
kan det vere fristende fl prove i skimte enkelte konturer av nybygg
som reises eller er blitt reist i nyere tid pi dette omridet. En del
av de viktigere oppdagelsene i forbindelse med jordsmonndannelsen
vil bli omtalt senere. Her skal vi se et oyeblikk p6. framgangen i
jordbunnsleren i videste forstand.
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Tar vi for oss undersskelsene over det organiske materialet i
jorda, finner vi at det i den siste menneskealderen er drevet fram-
gangsrik forskning i ner tilknytning til mikrobiologien. Det er ellers
kommet fram nyere kjemiske synsmiter for oppbygning og reak-
sjoner hos det organiske materialet, og den klassiske >>humussyre-

teorien< er for lengst oppgitt. Med omsyn til kjennskapet til opp-
bygningen av de aller fineste fraksjonene av det uorganiske mate-
rialet er det gjort meget store framsteg. Etter hvert er det blitt
beskrevet mange nye leirmineraler. Pi dette omrf,det arbeides det
for tiden meget energisk mange steder omkring i verden. Spors-
m&let om strukturen hos det mest reaktive materialet i jorda og
om hvor stabile krystallstrukturene er hos finmaterialet stflr bgsi
i brennpunktet for forskningsvirksomheten i faget. Det er klarlagt
viktige problemer som knytter seg til vannstoffjonkonsentrasjonens
innflytelse pA jordsmonndannelsen. Derimot er det vist at konsen-
trasjonen av vannstoffjoner ikke direkte spiller si stor rolle for
vegetasjonen som en tidligere var tilboyelig til fl tro. Forstielse av
de jordsmonndannende prosesser og de faktorer som p&virker jords-
monnutviklingen er utvidet, og utbredelse og egenskaper til for-
skjellige jordsmonntyper er blitt bedre kjente. Av inter,esse for
skogrokt og skogkultur er f. eks. klarlegging av avhengighetsfor-
hold mellom. forstlige inngrep i skogen. og viktige prosess€r i humus-
dekket, og av sammenheng mellom skogtyper og jordsmonntyper.
Det er utarbeidet en rekke nye laboratoriemetoder med tanke pA

bestemmelse av kulturjordas neringstilstand, og det ser ut til at
enkelte kan fi stor.betydning for landbruket i praksis. En har
etter hvert fi.tt bedre kjennskap til lovmessigheter ved frigjoring
og binding av viktige planteneringsstoffer. Litteraturen om mikro-
naringsstoffene i jorda er blitt meget omfattende.

Nir vi tenker pfl gjennomf.aring av alminnelige jordundersskel-
ser, kan vi skille mellom feltarbeidet og laboratoriearbeidet' Det
vil kanskje bli hsve til i se narmere pi framgangsmflter ved felt-
arbeidet senere. Vi skal her i den korte tiden vi r&r over, legge
hovedvekten pri, gjennomgflelse av laboratoriemetoder. Men jeg vil
straks gjore merksam pA at i mange hove er det verdilsse analyse-
tall en fflr dersom en ikke arbeider omhyggelig under uttaking av
jordprovene, og lager seg gode notater om jordbunnsforholdene pfl
stedet.

Vi skal her nevne litt om prinsippene for en del av de almin-
neligste mAlemetodene som brukes i jordbunnsleren. tr'or oversiktens
skyld kan vi skille mellom metoder for undersskelse av 1) fysiske'
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2) kjemiske og 3) mikrobiologiske egenskaper hos jorda. Ved de
alminnelige undersskelsene blir bare materiale som har passert
2 mm-sikt, analysert.

7. Laborator,i,emetoiler til und,ersskelse ao fysiske egenskaper
hos jorila.

Svart ofte har en bruk for tallmessige uttrykk for mengdefor-
holdet mellom materiale med forskjellig kornstorrelse. Slike tall
kan en shaffe seg ved i utfsre sflkalte mekaniske jordana-
I y s e r. De grovere partiklene kan skilles ved hjelp av sikter, men
det finere materialet er det umulig fl sortere p6, denne mflten. En
bygger i stedet analysemetoder pfl at det er bestemte lovmessigheter
mellom storrelsen av partiklene og fallhastigheten i vaske. Av Stokes
likning kan en regne ut hvor raskt partikler med bestemt diameter
og spesifikk vekt synker nir de er oppslemmet i en veske med kjent
spesifikk vekt og viskositetskoeffisient.

20,-D.l .o'r2
"grl

Her er u den konstante fallhastighet, D, er partikkelens spesifikke
vekt, D2 er veskens spesifikke vekt, g er tyngdens akselerasjon, r er
partikkelens radius og 4 er vreskens viskositetskoeffisient. En kan
alts6. bestemme mengden av materiale som er mindre enn en definert
storrelse, ved f, ta ut en prove av suspensjonen i bestemt dybde under
overflaten en bestemt tid etter opprysting. En annen framgangs-
mflte er 6, tappe av suspensjonen over et bestemt niv6, under over-
flaten etter at sylinderen med oppslemningen har st6,tt i ro en be-
stemt tid.

Etter disse prinsippene kan det alts6, utfores mekaniske ana-
lyser med relativt enkelt laboratorieutstyr. Men det finnes ogsfl
sarskilte apparater som gjor det mulig fl fi gjennomfsrt slike ana-
lyser pi kortere tid.

F'or 6, ffl bestemt par,tikkelfraksjonene riktig er det nodvendig
i ha sorget for fullstendig dispergering av materialet. Jordprovene
mi derfor for analyseringen forbehandles etter spesielle framgangs-
mflter.

,'

T srr s to ffi nnho I det- eller vanninnholdet om en vil -bestemmes pi vanlig mite etter tarking i torkeskap. Slike mA,linger
blir ofte utfsrt i forbindelse med bestemmelse av den sflkalte
h ygr o s k o p i s i t e t s k o eff i s i e n t. Dette begrepet defineres
som den vannmengde, uttrykt i /e av torrstoffet, jorda kan ta opp
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fra luft med narmere angitt relativ fuktighet og temperatur. I'ar
tsrrstoffbestemmelsen blir utfort, mfl altsfl jordproven vere i likevekt
med luft av bestemt fuktighet. Det brukes ni gjerne A opp-
bevare jorda ved romtemperatur over 43 o/6 svovelsyre (50 a/6 relativ
luftfuktighet). 10 % svovelsyre er ogs& blitt brukt. Stsrrelsen av
hygroskopisi'tetskoeffisienten er selvfolgelig avhengig av innholdet av
kolloidalt materiale. Det er utarbeidet framgangsmiter til bereg-
ning av leirinnholdet (materiale med partikkeldiameter mindre enn
0,002 mm) pi grunnlag av bestemmelse av jordas humusinnhold og
hygroskopisitetskoeffisient. En kan altsfl fi et enkelt mAl for inn-
holdet av leirmateriale uten fl gjennomfore mekanisk analyse.

Den gjennomsnittlige storrelsen av leirpartiklene kan en f5, et
begrep om ved fl felle kolloidene ved elektrolytt-tilsetning og mile
utfnokningsvolumet.

Det finnes enkle metoder til bestemmelse av viktige fysiske
egenskaper hos leirjorda. Sflledes gir bestemmelse av vanninnholdet
ved karakteristiske k o n s i s t e n sf o r a n dr in g e r opplysnin-
ger om egenskaper som kan ha stor betydning bide nri.r det gjelder
geotekniske problemer og sporsmfll om forholdet mellom jorda og
planteveksten. Noen av framgangsm6tene til under"sskelse av treiras

fysiske egenskaper er si enkle at de er beregnet p& feltunder,sskelser.
I forbindelse med utforing av mekanisk jordanalyse blir det til

dels gjort bestemmelse av den sikalte basemineralindeks
etter professor Tamms metode. Materiale med kornstsrrelse mellom
0,6 mm og 0,2 mm rystes ut i en skilletrakt med Toulets vaske som
har spesifikk vekt 2,680. De partiklene som har stsrre egenvekt
enn vesken, skilles fra. En trekker s.'i. gjerne ut de mineralkornene
som er sterkt magnetiske. Resten av materialet med spesifikk vekt
over 2,680, omregnet i vektprosent av proven, kalles korrigert base-
mineralindeks. Stort sett kommer de mineralene som har stsrst
betydning for naringstilgangen for plantene, i denne fraksjonen.
Metoden er altsfl beregnet pi karakterisering av viktige kjemiske
egenskaper hos jorda, men vi har behandlet den her fordi den hsrer
noye sammen med metodene i denne gruppen. Liknende forhold
har ogsii gjort seg gjeldende ellers ved gruppering av disse analyse-
metodene.

De enkelte mineralene kan selvfolgelig bestemmes pri. vanlig
mite, men det krever jo mye arbeid, serlig hvis en skal skaffe seg
noenlunde sikre oppgaver over mengdeforholdene.

Jordas volumvekt, spesifikke vekt og porevolum kan bestemmes
etter de alminnelige framgangsm&tene.
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Det er ogsi i bruk metoder til bestemmelse av jordas gjennom-

trengelighet for vann, evne til i holde og lede vannet kapillart, evne

til a bevare strukturen, jordas forhold overfor varme' osv.
Rontgenapparatur og elektronmikroskop har vart til meget stor

hjelp for,klarlegging av oppbygningen av de aller fineste partiklene.
Jordtemperaturen er en viktig fysisk egenskap, og registre-

ringer blir som regel utfort ved hjelp av termografer eller ved tenmo-

meteravlesninger ute i marka. Men det kan nevnes at det ogs&L

finnes andre metoder som gir mil for temperaturforholdene' Se-

ledes er det utarbeidet en framgangsmflte der inverteringshastig-
heten for opplost rsrsukker settes i relasjon til temperaturen'

2. Laboratori,emetoder ttl, undersstsel,se q,o kiemdske egenskaper
hos jord'a.

Vi m&, her noye oss med fl ta med et ganske lite utvalg av al-

minnelige metoder. Det blir ellers de spesielle prinsipper for jord-

analyser som blir nevnt. Narmere forklaringer for utforing av ana-

lysene blir det ikke tid til 6, gfl inn p6.

Vannstoffjonkonsentrasjonen er en av de egen-

skapene som blir undersskt svart ofte. Som mil for denne egen-

st<a-pen brukes pH. pH-bestemmelser kan enten utfsres kolorimetrisk
ellei elektrometrisk. Ved miling av pH bruker en i alminnelighet f,

lage suspensjon av 1 vektdel av mineraljord til 2,5 vektdeler vann.

D&som det er humusjord eller svart humusrik mineraliord en har
med i. giarc, mtt en bruke mer vann for fl ffl tilstrekkelig vaske-
qrengde 6" utf.are pH-bestemmelsen i. Suspensjonen rystes godt, og

en tar den i alminnelighet st6, et dagu fat en foretar avlesningen.

Ved kolorimetriske pH-milinger m6L en nytte framgangsmflter slik
at eventuell egenfarge hos glass og jorrlekstrakt ikke fir innflytelse
pa resultatet. Til elektrometriske pH-bestemmelser kommer det pi
lale fl bruke enten kinhydronelektrode eller glasselektrode. I,senere

tid er glasselektroden blitt mer og mer brukt, og ved hjelp av ror-
potensiometer er en slik ptrI-miling meget rask i utfare' Disse for-
.t ;"ttigu metodene til bestemmelse av vannstoffionkonsentrasjonen
har hver for seg sine fordeler og mangler. Det foreligger en meget

omfattende litteratur hvor en kan finne n&rmere opplysninger nfr,r

en i et bestemt tilfelle skal ta standpunkt til forskjellige metoder.
Det er.ofte av interesse i finne ut hvor lett vannstoffjonkonsen-

trasjonen forandres ved tilsetning av syre eller lut. ved slike t i t r e -

rin-gsundersokelser blir det ofte'brukt stsrre mengder av

vaske i forhold til jord enn ved enkle pH-bestemmelser'
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Det blir ogsri utfort pH-mfllinger i oppslemninger av jord i salt-
opplosninger. Siledes har det i Danmark i mange flr vart almin-
nelig f, utfore pH-bestemmelser i 1 n. KCI nir analyseresultatene skal
brukes til rettleiing for bedsmmelse av kulturjordas kalktilstand.
Det har vist seg at en kan ffl meget verdifulle opplysninger for lss-
ning av teoretisk viktige sporsmil ved jamforing av pH-tall for jord-
oppslemninger i forskjellige saltopplosninger.

Det finnes mange forskjellige analysemetoder til u n d e r -
sskelse av humusen. Den enkleste mlten for i fi et til-
narmet mil for det totale humusinnhold i kulturjord og i overflate-
lagene i naturlig jordsmonn er bestemmelse av glodetapet. Vekttapet
ved glodning er som regel noe stsrre enn humusinnholdet, og diffe-
ransen er stsrre dess mer leirmateriale det er i jorda. Den gjen-
nomsnittlige forskjellen er bestemt for noen store jordartsgrupper,
s6. en tilnarmet kan beregne humusinnholdet nir en har bestemt
glodetapet og kjenner noenlunde leirinnholdet i jorda. De fleste
andre metodene til bestemmelse av det totale humusinnholdet gir
ut p6. at en finner kullstoffinnholdet og regner seg til mengden av
hrrmus. Det har ved sl,ike beregninger vert vanlig 6, gfl ut fra at
kullstoffmengden i humusen er 58'%.

For narmere undersokelse av de spesielle egenskapene til det
organiske materialet i jorda er det utformet mange metoder. Mest
i<jent er kanskje den serie av analysemetoder amerikaneren S. A.
Waksman har utarbeidet. Ilumusen deles her opp i mange frak-
sjoner, men gjennomforing av slike analyser krever mye arbeid.
Som kjent €r den sAkalte kvelstoffhusholdningen i jorda noye knyt-
tet sammen med humusproblemet. Totalinnholdet av kvelstoff kan
bestemmes etter Kjeldahls metode, og innholdet av ammonium og
nitrat blir gjerne bestemt etter ekstraksjon med saltopplosning.

Med tanke pi undersokelse av profiler er det utarbeidet metoder
for bestemmelse av utfelte kolloider.

Mengdene av adsorptivt bundne katjoner prover
en 5, bestemme ved i fortrenge jonene fra partikkeloverflaten ved
behandling av jorda med en eller annen saltopplosning. Det har
vart nyttet opplosninger av mange forskjellige salter. Alminne-
lig brukt er opplosninger av ammoniumklorid, ammoniumacetat og
kalsiumacetat. Ved kvantitativ analyse kan en bestemme jordas
totale k a tj o n o m b y t n i n g s k ap a s i t e t og m e t n in g s -
g r a d e n. Det gAr fram av navnet hva en mener med katjonom-
bytningskapasiteten, og storrelsen av den uttrykkes gjerne i milli-
ekvivalenter pr. 100 g jord. Med metningsgraden menes den mengde
av ombyttbare metallkatjoner jorda inneholder, satt i forhold til
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mengden den kan inneholde ved en bestemt pH. Metningsgraden
utregnes gjerne i prosent. Teoretisk skulle jordas ammoniuminnhold
i dette tilfelle regnes sammen med metallkatjonene. Bflde katjon-
ombytningskapasiteten og metningsgraden bestemmes ofte ved pH
'i,A. I mange hove er det ogsi av interesse i kjenne mengdefonholdet
mellom de forskjellige ombyttbare metallkatjonene, og nir jorda er
behandlet f. eks. med opplosning av et ammoniumsalt, er det jo
enkelt fl utfsre kvantitativ bestemmelse av de fortrengte metall-
katjonene.

Ved elektrodialyse kan en ogsi f& skilt ut vannopploselige og
adsorptivt bundne joner, og jorda kan fsres over i fullstendig umet-
tet (H-jonmettet) tilstand. Slikt materiale kan brukes til bestem'
melse av teoretisk sett viktige egenskaper hos jorda.

Den elektriske ledningsevnen gir i en sum et mfll for innholdet
av opploste elektrolytter.

Det er som nevnt nedlagt et veldig arbeid for 6. finne hovelige
metoder til bestemmelse av jordas evne til i f orsyne
plantene med naring. Totalanalyser gir som regel ingen
opplysningel om naringstilstand i dyrket fastmarksjord. Ved gran-
sking av det naturlige jordsmonnet kan en derimot ha nytte av slike
analyseresultater. Det er ellers av stor interesse, ogsi nir det gjel-
der kulturjorda, fl kjenne til om det finnes innblanding av kalsium-
karbonat. I vflrt land har det vert utfsrt et stort antall analyser
etter ekstrahering av jorda med 10 % kald saltsyre. Heller ikke
denne framgangsmflten er til nevneverdig ststte ved vurdering av
neringstilstanden hos kulturjorda, og metoden er etter hvert gitt
av bruk.

En del av de analysemetodene som er nevnt foran, har ved
jamforing med markforsok vist seg iL gi opplysninger om kultur-
jordas neringstilstand. pH kan til dels fortelle noe om kalktilstan-
den, men bestemmelse av ombyttbart kalsium og metningsgraden
gir som oftest sikrere opplysninger om denne egenskapen' Det kan
ogsi vrere av stor interesse fl kjenne f. eks. totalinnholdet av om-
byttbart kalium.

Ved de framgangsmfltene som er blitt mest brukt i senere tid
til bestemmelse av lettopploselig kalium og fosfor, ekstraheres bare
ganske smi stoffmengder. Det er provd en mengde forskjellige
ekstraksjonsmidler'. Vi kan merke oss at i en del tilfelle er det
blitt bra resultater ved 6, nytte opplosninger av svake syrer med
stor pufferevne, dels i blanding med saltopplosninger. Ved behand-
ling av jorda med slike opplosninger ekstraheres altsfl naringsstof-
fene ved noenlunde bestemt pH. Etter et tilsvarende prinsipp har
en arbeidet nir en bruker sterke syrer, men forskjellige syremengder
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til ulike jordprover, slik at ekstraksjonen foregir ved samme vann-
stoffjonkonsentrasjon. Ved enkelte av de brukte metodene arbei-
des det ellers med fortynnete saltopplosninger.

Det finnes ogsi metoder der veksten av bestemte mikroorga-
nismer brukes som mfll for jordas naringstilstand.

Ogsfl nflr det gjelder mikronaringsstoffene (f. eks. kopper og
mangan) er det uteksperimentert analysemetoder som skal gi mil
for de stoffmengder plantene kan ta opp fra jorda.

Metodene i denne gruppen er fsrst og fremst utarbeidet med
tanke pfl kulturjorda. VurderingsmAtene som brukes for analyse-
tallene i denne sammenheng, kan ikke uten videre brukes under
andre forhold.

3. Laboratori,emetoiler ti,l undersokelse qu mikrobiologiske
egenskaper hos jord,a.

Bestemmelse av forskjellige arter eller grupper av mikroorga-
nismer kan ofte v&re av interesse. '

Kulldioksydproduksjonen skulle i en sum gi et mf,l for livs-
virksomheten hos mikroorganismene, og dermed skulle en ogs6. fi
et inntrykk av nedbrytingshastigheten for det organiske materialet.

Nitratproduksjon er kjennetegn for en meget viktig biologisk
prosess i jorda. Kvantitativ bestemmelse av ammoniakkfrigjoring
kan ogsfl ha stor interesse. En bruker altsfl til dels kjemiske me-
toder for & fA, rede pfl mikrobiologiske egenskaper, mens en f. eks.
som nevnt har metoder med mflling av vekthastigheten til mikro-
organismer for bestemmelse av kjemiske egenskaper hos jorda.

Det blir ogsi undensokt hvordan tilfatt kvelstoff i gjodsel bin-
des biologisk. Mengdene av kvelstoff som opptas fra atmosfaren
kan ogsi bestemmes. En annen sak er det at visstnok ikke alt dette
kvelstoffet fra atmosferen blir bundet biologisk.

Den hastigheten tilsatt cellulose blir nedbrutt med, gir ogsi
opplysninger om mikrobiologiske tilstander og egenskaper hos jorda.

Det finnes ogs6. mange andre metoder som en gjerne skulle
tatt med. Men dette f&r vare nok som en kortfattet oversikt over
noen av de alminneligste laboratoriemetodene som brukes i jord-
bunnslaren. De som skulle komme til & arbeide med sporsmil
innenfor dette faget, kan finne n&rmere opplysninger i litteraturen.

Ved dette hovet vil jeg ellers minne om at det kan vare lett
i komme til i ststte sitt arbeid til foreldet litteratur, fordi jord-
bunnsleren utvikler seg siL raskt. Serlig er det fare for slikt for
dem som ikke stadig falger med i faget. Det har ogsf, enda lettere
for i bli for skjematiske framgangsmiter og for ensidige tolkinger
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av resultatene ner en bare leilighetsvis lutfarer undersskelser av et
siL heterogent materiale som jord.

Det er ogsfl grunn til i huske at nye problemer ofte vil kreve
nye metoder. P5, enkelte omrider sti,r ogsi faget enn6, pf, det
stadium at det bare blir 6. samle iakttakelsesmateriale uten direkte
bruk av m&lemetoder. Men dette forhold hindrer ikke at vi skal
utfore rnilinger av de egenskaper som er gjort m6lbare, og prove i
finne kjennetegn eller mfltl for de egenskaper som hittil har mang-
let det.

Summarg-

This article gives a brief introduction to modern soil science.
An outline of the scope and historical development of this science
is followed by a survey of the problems and methods in current re-
search work. The Norwegian periodicals and other serials containing
publications of interest on soil scienee are listed below, together with
selected lists of books and foreign serials.

Rettleitng for ual,g au ldtteratur.

7,. L@reboker og hdndboker.

Baver, L. D.: Soil Physics. 370 s. New York 1940.
Blanck, E. lutgiver]: Handbuch der Bodenlehre. 10 bind. Berlin 1929

--1932. 1 tilleggsbind. Berlin 1939.
Jenny, H.: Factors of Soil Formation. A System of Quantitative Pedo-

logy. 281 s. New York og London 1941.
Joffe, J. S.: Pedology. 575 s. New Brunswick 1936.
Laatsch, W.: Dynamik der deutschen Acker- und Waldbiiden. 2. utgave.

289 s. Dresden og Leipzig 7944.
Lundegaardh, H.: Klima und Boden in ihrer Wirkung auf Pflanzenleben.

2. utgave. 480 s. Jena 1930.
Lyon, T. L. [and] Buckman, H. O.: The Nature and Properties of Soils.

A College Text of Edaphology. 4. utgave. 499 s. New York
4943.

Robinson, G. W.: Soils. Their Origin, Constitution, and Classification.
An Introduction to Pedology. 2. utgave. 442 s. London l-936.

Russell, E. J.: Soil Condition and Plant Growth. 7. utgave. 655 s.
London og New York 1937.

Stebutt, A.: Lehrbuch der allgemeinen Bodenkunde. Der Boden als dyna-
misches System. 518 s. Berlin 1930.

Waksman, S. A.: Principles of Soil Microbiology. 2. tftgave. 894 s.
Baltimore 1932.
Humus. Origin, Chemical Composition, and Importance in Na-
ture. 2. ntgave. 526 s. Baltimore 1938.
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Av boker p& skandinaviske sprA.k kan nevnes:

Bjorlykke, K. O.: Jordbunnslere, ca. 50 s. i. boken: Om steinene og jord-
bunnen. F'lere utgaver. Oslo.

Glsmme, H.: Jordbunnslere (Jordlere), ca' 100 s. i boken: Geologi og:
jordbunnslere (jordlere) av Holtedahl og Glomme' Flere ut-
gaver, bAde bokmAl og nynorsk' Oslo'

Tamm, OI: Den nordsvenska skogsmarken. En kortfattad, populiir iiver-
sikt av de ftireteelser, som betinga skogsmarkens produktions-
fiirm6.ga. 284 s. Stockholm 1940-

Folgende eldre oversiktsverker har hatt meget stor betyd-
ning for jordbunnsleren:

Glinka' I{.: Die Typen der Bodenbildrrng, ihre Klassifikation und geo.
graphische-Verbreitung. 365 s. Berlin 1914' (Boken er senere

og:se oversatt til engelsk.)
Hilgard, 6. w., soils. The-ir Formation, properties, composition, and

Relations to Climate and Plant Growth in the Humid and Arid
Regions.593s.NewYork1906.(Senereopptryktufor-andret.)

Ramann, E]: Bodenkunde. 619 s. Berlin 1911' (Senere opptrykt ufor-
andret.)

Spesielle hflndbsker for jordanalyse:

Lemmermann,O.lutgiver]:MethodenfiirdieljntersuchungdesBodens'
1. del 90 s. r' tilleggshefte til Zeitschrift fiir Planzenernehrung'
Diingung und Bodeilunde' Berlin 1932' 2' del 122 s' 3' til-
tegginet"te til Zeitschrift ftir Pflanzenerniihrung, Diingung und
Bodenkunde' Berlin 1934'

Piper, C. S.: Soil and Plant Analysis. A Lalroratory Manual of-Mrcthods
for the Examination of soils and the Determination of the rn-
organic Constituents of Plants' 368 s' Adelaide 1942'

wiegner, Gl: Anleitung zum quantitativen_agrikulturchemischen_Prakti-
kum. 2.utgav6, omarbeidet av H. Pallmann' 389 s' Berlin 1938'

Wright, C. H.: Soi-l Analysis. A Handbook of Physical and Chemical
Methods. 2. utgave. 276 s. London 1939'

2. Norske tdd'sskrifter og serieskrifter
som tnneholiler originalarbei,iter i iorilbunistere eller arbeiiler aonf ilirekte

er at: interesse lor iordbunnsleren'

A. Tidsskrifter.
Blyttia. Oslo.
Meddelelser fra Det Norske Myrselskap' Lillehammer'
Norsk Geografisk Tidsskrift ltidligere 

-Det Norske Geografiske selskaps
Arbok). Oslo.

Norsk Geologisk Tidsskrift. Oslo.
Norsk Land6ruk (tidligere Norsk Landmannsblad)' Oslo'
Ny Jord. Oslo.
Tidsskrift for Det norske Landbruk. Oslo.
Tidsskrift for Kjemi, Bergvesen og Metauurgi (tidligere Tidsskrift for

Kjemi og Bergvesen). Oslo.
fidsskrift for Skogbruk. Oslo.
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Av og til kommer det ogsA, artikler av interesse i:
Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Oslo.
Bondevennen. Stavanger
Gartneryrket (tidligere Norsk Gartnerforenings Tidsskrift). Oslo.
Landbrukstidende. Trondheim,
Meddelelser fra Norges Statsbaner. Oslo.
Meddelelser fra Vegdirektoren. Oslo.
Naturen. Berg'en.
Norden. Bodo.
Norsk Hagetidend. Oslo,
Nytt Magasin for Naturvidenskapene. Oslo.
Samvirke. Oslo.
Skogbrukeren. Oslo.
Skogeieren. Oslo.
Teknisk l-Ikeblad. Oslo.
Vestlandsk Landbruk. Bergen.

B. Serieskrifter.
Bergens Museums Arbok. Bergen.

Skrifter. Bergen.
Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab. Skrifter. Trondheim.

tr-orhandlinger. Trondheim.
Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Skrifter. Oslo.

Meddelelser fra Det norske Skogforsoksvesen. Oslo.
Meddelelselr fral Norges Svalbard- og Ishavs-undersokelser. Oslo.
Meddelelse[r fra] Statens Vegvesen. Veglaboratoriet. Oslo.
Meddelelse[r] fra Vestlandets Forstlige Forsoksstation. Bergen.
Meldinger fra Norges Landbrukshsgskole. Oslo. (Her trykkes seriene

Jordbunnsbeskrivelse [r], Jordundersskelsens smAskrift [er], Mel-
ding[er] fr:a Norges Landbrukshogskole[s] Jordkulturforsok og
Melding[er fra] Norges La.ndbrukshogskoles Akervekstforsok.
I.art92L ble de to forste seriene utgitt a.v Selsk. for Norges Vel.)

(Meldinger fra landbruksselskaper, landbruks-, smebruks- og hagebruks-
skoler, Statens Sm6brukslarerskole, Det Norske Meteorologiske
Institutt, Statens landbrukskjemiske kontrollstasjoner og de
spredte forsoksstasjonene. Mye av dette materialet blir offent-
liggjort som tillegg til Landbruksdirektorens 6rsmelding.)

Norges Geologiske lJndersokelse[s publikasjoner]. Oslo.
Tromso Museums Arshefter. Tromso.
Arbok for Beitebruk i Norge. Utgitt av Selsk. for Norges Vel. Oslc.

Nordisk jordbunnslitteratur blir gjengitt i fortegnelser som
trykkes i Nordisk Jordbrugsforskning (se nedenfor). Men med
omsJm til den norske litteraturen, har dessverre ikke disse listene
vert fullstendige.

'3. Et utualg o,u utenlanilske tidsskri,fter og seriekrxfter.
Bodenkunde und Pflanzenerniihrung (tidligere Zeitschrift fiir Pflanzen-

erniihrung, Diingung und Bodenkunde), Berlin.
Chemie der Erde. Jena.
Imperial Bureau of Soil Science. Technical Communication[s]. Harp-

enden. (Oversikter over avgrensete emner.)
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Journal of Agricultural Research. Washington.
Journal of Colloid Science. New York.
Journal of the American Society of Agronomy. Albany.
Lantbrukshiigskolans Annaler. Uppsala.
Maataloustieteellinen Aikakauskirja. Helsinki.
Meddelanden frgn Statens skogsiorskningsinstitut (tidligere Medd. fr.

Statens skogsfiirstiksanstalt). Stockholm.
Nordisk Jordbrugsforskning. Ksbenhavn'
Pedology. Mosliva. (Russisk tekst, men til dels med sammendrag pA'

andre sprA.k.)
Proceedings tofi Soil Science Society of America. Morgantown'
proceedinls of the International Society of Soil Science. Berlin. (Samme

oiganisasjonen har ogsA gitt ut kongressberetninger, meldinger
fra seksjoner, m. m.)

Soil Research. 
--Bodenkundliche 

Forschungen. - 
Recherches sur le Sol.

Berlin.
Soil Science. Baltimore.
The Journal of Agricultural Science. Cambridge.
Tidsskrift for Planteavl. Ksbenhavn'

Flere av tidsskriftene overifor har referatavdelinger' Pro-
ceeding:s of the International Society of Soil Science har s&ledes

$engi[t utdrag av en meget omfattende litteratur' Blant refe-
iattidsskriftene kan en ellers merke seg:

Biological Abstracts. Philadelphia.
Chemical Abstracts. Easton.
Chemisches Zentralblatt. Iliithen.
E:xperiment Station Record. Washington.
Soils and Fertilizers. Harpenden.

Som meget omfattende litteraturforteg:relser kan nevnes:
Bibliography of Soil Science, F ertilizers, and General Agronomy' Utgitt" iv-Imperial Bureau of Soil Science, Harpenden, England' 4

bind for tidsrommet 1931-1944.
Literatursammlung aus dem Gesamtgebiet der Ag4kulturchemie. I.

Bodenkunde. II. Bodenunterluchungen. III' Pflanzenern6h-
rung. IV. DiiLngung und Diingemittel. V. Diingung uld-Diinge-
mitlel. Utgitt av ft' Nit<tas og medarbeidere 1931-1939'

Trykt oktober 1947.



lfi) hovedoppgaver i botanikk.
Vno

Gnona Hyonlr

f,l otanikkundervisningen ved Universitetet kan i flr feire et pentlJ jubileum, idet det er 50 ir siden de fsrste kurser i planteanatomi
ble avholdt ved det dengang nylig opprettede botaniske laboratorium
i christian rv. gate. Laboratoriet omtares fsrste gang i universi-
tetets flrsberetning 18g7, hvor professor wille, laboratoriets fsrste
bestyrer, bl. a. skriver: >Da de til oprettelse af botanisk labora-
torium bevilgede midler fsrst kunde disponeres sent paa hssten
(1895)' . . . har selvfolgelig ikke laboratoniet kunnet btive fuldt ter-
digt til benyttelse i budgetaaret.

rmidlertid blev dog lokale leiet (en privatbolig i christian 4des
gd. no. 1, 4de etage, bestaaende af 5 varelser, pigekammer og kjok_
ken), som indrettedes til laboratorium saa godt, det under de for_
haandenvarende forholde lod sig gjore. Der blev anskaffet borde
og stole samt opslaaet hylder paa veggen til reagentier i de to store
varelser, som var forbeholdt de studerende. Gas og vand blev ledet
ind paa de nodvendige steder; i kjokkenet blev opsat en laboratorie-
disk' aftraksskab og vask, og i pigevarelset indrettedes vask og
to laboratoriediske, hvor det senere er meningen at opsette selv-
regulerende opvarmningsapparater for kultuner og parafinindleiring.

I et verelse, som er bestemt til bestyreren, er opsat bord med
marmorplade vor vegter, en boghylde samt hylde for arbeidsmate-
riale og et stort arbeidsbord. r et indenfor dette liggende varelse
er der foruden et arbeidsbord for specielle arbeider ogsaa hensat
et skrivebord.<

Til tross for at laboratoriet enda ikke pfl langt ner var ferdig
innredet, ble undervisningen tatt opp ar,lerede fra hssten 1g96. som
det fremgir av den folgende arsberetning: >paa det botaniske labo-
ratorium afholdtes i hvert af beretningsaarets semestre 2 gange
ugentlig og i 2 timer hver gang et elementerkursus i planteanatomi.
Elevenes antal var i 2det semester 1896 15 og i lste semester 1g9?
17; der havde meldt sig henholdsvis 48 og 41 deltagere. Endvidere

5 - Blyttia 5, 1947.
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gavesibeggesemestreomtrentdagligundervisningf'ot2-Selever'
i"" ,nrt"O" at gjennemgaa et serskilt planteanatomisk kursus'<

Parallelt med undervisningen fortsatte arbeidet med innrednin-

gen av laboratoriet, slik at det ved utgangen av vArsemesteret 189?

ianbleven nogenlunde fardigt<, selv om enkelte av de bestilte

instrumenter enda ikke var kommet'

Viskalherikkekommeinnp&Iaboratorietsvidereutvikling
i de forlopne flr. For alle dem som selv har arbeidet pfl >Gamle-

labben< vil 50-irsjubileet sikkert vere en anledning til i friske Pi
mange gode og rike minner. Her skal vi imidlertid feste oppmerk-

somheten ved et spesielt trekk i jubileumsbildet: Ved et ganske

morsomt titfelle har kandidat nr' 100 innlevert selvstendig viten-

skapelig hovedoppgave i botanikk i dette semester' Disse 100 opp-

gavene represenf,erer en s&' viktig side av arbeidet bide ved' Bota-

nisk Laboratorium og Botanisk Museum' at det kan vare vel verd'

fl nytte hovet til 6 gi en oversikt over dem'

Den niverende studieordning med et hovedfag hvor det normalt

skal innleveres et selvstenaig vit;'nskapelig arbeid, ble vedtatt i 1905'

og u"t"grr"t et stort framskiitt i forhold til den tidligere faggruppe-

ordning. Studentene fikk nA' en ganske annen anledning til virke-

lig fordypelse i det fag ae interesserte seg mest for' slik at det ble

mulig fl gi dem 
"n 

g"r,",tOig"re innforing i vitenskapelig tenkning og

vitenskaPelig metode.
Denne hevning av studiets nivS' har sikkert vart av den stsrste

betydning for den hoyere skole' Det er framfor alt under hoved-

fagsstudietkandidatenesevnetilselvstendigarbeidogpersonlig
vurdering utvikles, og det synes 6r' v&re en noksfl enstemmig opp-

fatning blant de elarle studenter at hovedfagsstudiet er den verdi-

fulleste del av deres utdannelse'-*--lil.*"r 
er det kanskje universitetet som har hsstet den storste

fordel av ordningen. pet t<an ikke vere tvil om at hovedfagsstu-

dentene har betydd en meget vesentlig berikelse av v6Lrt vitenskape-

fige mnis og trar giii toir."ingsarbeidet ved de forskjellige insti-

tutter sket bredde og slagkraft'
For botaniktens-vedkommende har hovedfagsstudiet dessverre

idesenereirvartsterkthemmetavdenprekrereplassmangelog
dentrangegkonomisomdebotaniskeinstitutterslitermed.An-
tallet av hovedfagsstudenter i botanikk er sket voldsomt i den for-

lopneperiode,langtsterkereennstudenttalletvedUniversitetetsom
hJttret, og uten at arbeidsvilkirene er blitt tilsvarende rommeligere'

De fleste hovedfagsbotanikere har gjennomfart en selvstendig viten-

skapelig underssklke; de s&kalte >6-ukerc-oppgaver<< har liten be-
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rettigelse i de biologiske fag og har a,ldri vert populare. Tabellen
nedenfor angir antall kandidater med selvstendig oppgave for hver
5-6rsperiode i tiden 190G-1945:

190G-1910: 3
1911-1915: 3
191G-1920: 5
L921-1925: 5

1926-1930: 12
1931-1935:16
1936-1940: 25
!94L-1945: 24

Tiden fsr t925 var litt av en gullalder for dem som hadde viten-
skapelige interesser: av de forste 10 kandidater med selvstendig
hovedoppgave i botanikk er halvparten senere ,blitt professorer; og
av de forste 15 havnet 10 i vitenskapelige stillinger. I de senere
irsklasser er det lektorene som dominerer.

En kan finne kandidatenes navn og hovedoppgavenes titler i
Universitetets irsberetninger, fof de siste irs vedkommende ogsfl
i Blyttia. Likevel kan det vare nyttig med en samlet oversikt hvor
en ogsiL kan finne.henvisninger for de arbeider som er trykt. I den
folgende liste er oppgavene anfsrt i kronologisk orden etter eksa-
mensprotokollen.

Listen viser at bare snaut halvparten av oppgavene er blitt
trykt, og flere av dem i sterkt forkortet form. Den viser ogsfl at
trykningsprosenten er sterkt avtagende: Av de fsrste 50 oppgaver
er 34 trykt, av de siste 50 bare 10. En del av de senere oppgaver
vil nok bli trykt i de nanneste ir, men samtidig kommer nye til,
si det vil ikke forrykke forholdet vesentlig. Denne tendensen betyr
sikkert ikke at hovedoppgavene var si mye bedre for i tiden enn de
er nfl. Karakterene tyder iallfall ikke pe noen slik senkning av
niv&et. Men det er igjen de stor.e kandidattall som gjor seg gjel-
dende. De fsrste 50 oppgavene fordeler seg over 29 Lr, mens de
siste 50 er kommet siden 1938, altsi p6, tredjeparten av denne tiden.
Skulle en ha kunnet holde samme trykningsnivA. i begge perioder,
mitte kapasiteten derfor vert tredobbelt i siste periode; men det er
langt fra tilfellet. Noen vesentlig ekspansjon har ikke funnet sted.
Selv om en ser rbort fra de ser,lige trykningsvansker som har fulgt
med okkupasjonstiden, er det derfor tydelig at vi befinner oss i en
publikasjonskrise.

De mange utrykte hovedoppgaver betyr i virkeligheten en inne-
frossen vitenskapelig kapital som kanskje kunne gi gode renter om
den ble satt i omlop. I denne situasjon ville det kunne f6, stor be-
tydning om en kunne makte 5. utvide rammen for >Blyttia<, slik
at en kunne ta inn flere oppgaver der. Forelopig lar dette seg av
skonomiske grunner dessverre ikke gjore, men en fir hipe at det
etter hvert kan lykkes &. skaffe >Blyttia< rommeligere k6,r.
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Listen nedenfor viser at de fl,oristtske oppgaver har dominert,
som rimelig er. Utforskningen av virt lands hoyere vegetasjon er
et omrtde hvor ogsi en nybegynner i vitenskapens tjeneste har gode
betingelser for & kunne gjore verdifullt arbeid. 46 oppgaver falier
i denne gruppe, derav er fjerdeparten undersskelser av den hayere
vegetasjon i innsjoer pi forskjellige kanter av landet (nr. 17, 42,47,
49, 53, 63,72,79, 81, 82, 93, 99). 7 kandidater har holdt seg til
kysten (nr. 9, 27, 54,80, 89, 91, 92) og 8 har hjemsokt andre om-
rider (nr. 3, 23, 29,34, 35, 52, 95, 98), deriblant b6rde Svalbard
(nr. 3) og Gronland (nr. 29).

Videre er det en rekke undersokelser av vegetasjonen p6,, srer-
pregete lokaliteter (nr. 32, 36, 44, 45, 46, 5'1, 58,61), helt fra skjell-
sand,banker i Ostfold (nr. 32) og bokeskogen ved Larvik (nr. 61)
til sauehellere i Nordfjord (nr. 44) og hustak i Hornindal (nr.36).

Fire arter har ffltt sine monografier: misteltein (nr. 30), berbe-
ris (nr. 55), bliveis (nr. 56) og tindved (nr. 66); og en kandidat
har gitt seg i kast med Alchemilla-former (nr. 16). Skoggrensene
pfl Vestlandet er behandlet i 3 arbeider (nr. 20, 25, 4L), og endelig
er det en aVhandling om hageplanter (nr. 26) og en om ugras (nr.84).

Planteanatomien er representert ved. 12 oppgaver. De fleste er
vekst- og 6rringsanalyser av gran og furu (nr. 12, 31, 51, 59,62,
86, 90), men lauvtrar og busker er ogs& undersokt (nr. 11, 67,75),
og en kandidat har studert Carex-arter (nr. 7). I denne Sruppen
har vi ogsri et enkelt pollenanalytisk arbeid (nr. 43) og en kromo-
somtalls-undersskelse (nr. 48).

Oppgavenes art vil naturligvis til en viss grad avspeile de fun-
gerende universitetslereres interesser og arbeidsomrider. Nflr listen
ikke teller mer enn to genetiske oppg&oer (nr.70 og 78), er grunnen
sikkert den at Universitetet ennFr ikke har fitt noen lerestol i bota-
nisk genetikk.

Blant de lavere planter er det algene som har vart viet storst
interesse, og da isar planktonalgene. Listen omfatter 14 plankton-
arbeider, to studier av ferskvannsplankton (nr. 60 og 94), de ovrige
av saltvannsplankton. De fleste av disse arbeidene er av systema-
tisk-floristisk karakter (nr. 8, 19, 37, 38, 68, 69, 71, 85), men det er
ogsfl enkelte eksperimentelle undersskelser med okologisk betonet
problemstil'ling (nr. 64, 77, 83, 87).

Blant de avrige 6 algeoppgaver finner vi to avhandlinger om
algevegtasjonen i Oslofjorden (nr. 74 og 100), tre studier av enkelte
arters livscyklus (nr. 33, 40,76) og en monografisk behandling av
en gronnalgefamilie (nr. 4).

Bakteriologien er representert ved 4 oppgaver (nr. 13, 22,39,
96) og mykologien ved S (nr. 2,5,6, 10,24,28,,65,97), de fleste
av systematisk karakter.
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Mosene har tydeligvis ikke vert sarlig populere; vi finner bare
to bryologiske undersokelser (nr. 15 og 88), mens lavforskningen er
representert ved 5 arbeider (nr.1, 14, 18, 21,73).

Listen over disse 100 oppgavene gir alt i alt inntrykk av at
hovedfagsstudentene har gjort en meget respektabel innsats i norsk
botanisk forskning i disse irene. Den gir ogsfl en anelse om hva
en ville kunne oppni med de store studentkull vi ni har, dersom
studentene kunne skaffes noenlunde rimelige ar,beidsvilkS.r under
hovedfagsstudiet. Si, sprengt som de botaniske institutter n6. er,
blir studentene henvist til i sitte i overfylte rom og lese; noe eks-
perimentelt arbeid blir det ikke tale om. Det er karakteristisk at
den rene plantefysiologi, som krever mest av laboratorieplass og
-utstyr, overhodet ikke er representert blant hovefuppgavene.

Hvert rir som gALr pi denne mAten, betyr en rekke forspilte
muligheter. Fsrst niLr de planlagte nye biologiske institutter pi
Blindern er reist, vil hovedfagsstudiet igjen kunne bli hva det burde
vere. En fir hipe det kan skje snart, si de neste 100 hovedoppgaver
kan bringe norsk botanikk et like langt skritt videre som de forste
100 har gjort.

Forklaring til, listen.

Kandidatene er oppfort i nummerorden etter eksamensproto-
kollen. Arstallet foran nummeret angir eksamensAret. Trykte ar-
beider er merket med en stjerne etter kandidatens nummer. Ndrr
titelen pi det trykte arrbeid awiker vesentlig fra oppgavens origi-
naltitel, er begge anfwt (orginaltitelen forst).

SummarE.

Some comments are made on the following list of 100 botanical
papers presented at the final examination by students of Oslo Uni-
versity during the years 1909-1947. Printed papers marked by
an asterisk.

1909

Lttteratur.
1.* Lgnge, Bernt: De norske busk- og bladlaver (Lichenes

Thamno- et Phyllo-blasti Kbr.) med angivelse av deres ut-
bredelse i det ostenfjeldske Norge. - 

Bergens Mus. Aarb. 1910
Nr. 9. 122 s., 8 pl.

2.* Eagem, Oscar: Studien iiber norwegische Mucorineen II. -Vid.Selsk. Skr. I. M.-N. Kl. 1910 No. 4. 152 s.
1910 3.* Resuoll-Holmsen, Hanna: Exploration du Nord-Ouest du Spits-

berg. V. Observations botaniques. R6sultats des Campagnes
scientifiques du Prince de Monaco. 81 s., 7 pl. 1913.
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1913 4.* Printz, Eenrik: Kristianiatraktens Protococcoideer. 
- Vid.-

Selsk. Skr. I. M.-N. Kl. 1913 No. 6. t2B s., 7 pl. 1914. :

5.* Traaen, Afi Egeberg.. Nogen sop i jord. 
- 

{Jnfslsushunfen
iiber Bodenpilze aus Norwegen. 

- Nyt Mag. Naturv. 52:
19-121, 1 pl. 1914.

1916

6. Lange, Freilrik: Nogen Penicillium-arter og deres tr'orhold
overfor Kobbersulfat.

7. Gjelilaker, BotoU: En kortfattet anatomisk beskrivelse av
Carex panicea og C. sparsiflora, samt om variationen i epi-
dermiscellernes utformning, m. *,

1918 8.* Leegaaril, Ca,roline: Mikroplankton fra det finske havomraade
i mai 1912. 

- Microplankton from the l'innish Waters during
the Month of May 1972. 

- 
Acta Soc. Sci. Fenn. 48 No. 5.

44 s., 1 pl. 1920.
9.* Nordh,agen, Rol,f: Planteveksten paa F'roserne og de ner-

liggende oer. Bidrag til kundskap om naturforholdene i Nor-
ges skjargaard. 

- 
Kgl. Norske Vid.Selsk. Skr. 1916, No. 8.

151 s., 5 pl. Trondheim 1917.
1919 10. Jorstatl, Iuar: Om rustsoppene paa de norske gresarter.
1920 11. Holmsen, Aage: Endel undersskelser av aarsskudd hos Be-

tula verrucosa.
t92L L2. Btorruste, Kristoter: Nogen vekstundersokelser hos Picea

excelsa og Pinus silvestris.
4922 73.* Karlsen, Astriil: Salpeternedbrytningen i udyrket jord. 

-Denitrification in Uncultivated Soils. (Utvidet.) 
- 

Bergens
Mus. Arb. 1927 Nat. R. Nr. 4. 140 s.

L923 L4.* Eoeg, Oue Arbo: The corticolous Norwegian Pertusariaceae
and Thelotremaceae. 

- Nyt Mag. Naturv. 61: 139-128, 1 pl.
t924.

1'924 75.* Lid, Johannes: Dei norske Sphagnumartene av cyrnbifolia-
gruppa. 

- An Account of the Cymbifolia Group of the Sphagna
of Norway. - Nyt Mag. Naturv. 68:. 22&-2b9. 1925.

1925 16.* Braaten, Reidar: Alchemillaformer i Opland fylke. 
- 

Nyt
Mag. Naturv. 66: 7-52, 8 pl. 1928.

7927 77.* Braaruil, Trggoe: Den hoiere vegetation i Hurdalssjoen. 
-Nyt Mag. Naturv. 6?: 1-bg. L929.

18. Viggen, Hans: En oversikt over de norske laver av slekten
Rhizocarpon, som findes i herbariet paa Botanisk Museum paa
Toien, deres utbredelse og bygning.

79.* Foyn, Birgithe nuud: Kvantitative undersskelser over nlank-
tonet ved Lofoten mars-april \922-27. 

- a) nuud, Biigithe:
Quantitative fnvestigations of Plankton at Lofoten, March-
April, 1922-7924. Preliminary Report. 

- Rep. Norw. F.ish.
Mar. Inv. Vol. 3, No. 7. S0 s. 1926. 

- b) Fogn, Birgith,e
Ruud,: Investigations of the Phytoplankton at Lofoten March
April, 1922-7927. 

- Vid.-Akad. Skr. I. M.-N. KL 1928 No. 10.
?1 s. 1929.

!928 20.* Ekrheim, Olau: Skoggrenseundersokelser paa Haugesunds-
halvoy (med et skogkart). 

- Die Waldgrenzen auf der Hauge-
sund-Halbinsel im westlichen Norwegen. 

- Vid.-Akad. Skr.
I. M.-N. Kl. 1934 No. 9. 70 s., 4 pl. 199b.

27.* Haugsjd, P&l K.: Lavar pA tre i Oslo og umgivnad. Serleg
med umsJm til byens verknad pA lawegetasjonen. 

- Uber den
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EinflussderStadtOsloaufdieFlechtenvegetationderBaume.

- 
Nyt Mag. Naturv. 68: 1-116, 10 pl' 1930'

1928 22.* Lunilesta,il,-Jon: Nokre agar-spaltande sjobakteliearter, iso-

lerte ved den norske kysten. - 
Uber einige an der norwegi-

schenKiisteisolierteAgar-spaltendeArtenvonMeerbakterien'
Centralbl' f. Bakt., 2. Abt' 75 321-344' 1928'

23. HaugstaiL, Krtsten: Undersokelser over vegetasjonen paa

lyngheien og i den plantede naaleskog paa Njaaheien'

193024,*Aatudk,Gunnar:Omdiastaseproduktionhosmuggsopp'-
UeberStabilitiitundWirkungeinigerPilzdiastasenbeiver.
schiedenem pH. 

- 
Bergens Mus' Arb' 1931 Nat' R' Nr' 5' 52 s'

25.* Ve, Ssren: Skogtrernes forekomst og hoideg:renser-i^Ardal'
Medd. Vestl. forstl. Forssksst' Nr' 13' 94 s', 1 k' 1930'

26.* Fransrud, Bigne: Gamle hager og hageplanter p6' Ringerike'

- 
Nyt lVIag. Naturv. 70: A99-27!' 1932'

27.*Goksagr, Harald': Plantelivet paa Rundoy i Sunnmor' -. 
Das

Pflanzenleben auf Rundoy, Sunnmore, in Norwegen' - 
Vid'-

Akad. Skr. 1938. Ijten nr. 184 s.

1930 28*. Robak, Hdkon: Undersokelser over sopp-arter pA norsk tre-
masse og over sopp-infektionen i tresliperier' - InvestjEations
regarding rungi bir Norwegian ground wood pulp and fungal
infection at dood edp Mills. - Nyt Mag' Naturv' 71: 185

-330. 
\932.

1931 29.* Vaage, Jakob: Vascular plants from Erik Raude Land' -Skr. Svalb. Ish. Nr. 48. 8? s., 3 pl., 1 k. 7932.
1932 30.* Hanssen, Johannes: Mistelteinen i Norge. - 

Nyt Mag' IVa-

tuw. 72: 283-340. 1933.
31.* Aandstail, Bi,guril: Ijndersskelser over furuens tykkelsestil-

vekst i Solor. - 
IJntersuchungen iiber das Dickenwachstum

der Kiefer in Solsr, Norwegen. - 
Nyt Mag. Naturv' 74:

721-L54. 1934.
32.* Breien, Ko'ren: Vegetasjonen pA skjellsandbanker i indre Ost-

fold. - 
Nyt Mag. Naturv' 72: 737-282. 1933.

33.* Joril,e, Ingerid,: Ijndersskelser over livscyklus hos slegten
Ifrospora. -- Untersuchungen iiber den Lebenszyklus von IJro-
spora Aresch. und Codiolum A. Braun' (Forkortet.) 

- 
Nyt

Mag. Naturv. 73: 1-19, 1 Pl. 1933.
34.* Jorgemsen, Reidar: Karplantenes hoidegrenser i Jotunheimen.

Nyt Mag. Naturv. 72: t-L30. 7932.
35. Sistueit' BrgniuL-: Floraen i Tinn.

1933 36. Melhei'm, Anilers: IJm floraen pA, hustak i Hornindal.
37.* Ringilal, Karen: Undersokelser over de Arlige variationer av

planktonet i Balsfjord og Malangen 1930-31.'- Gaariler,
Karen Ringilal: Phytoplankton Studies from the Tromso Di-
strict 1930-31. 

- 
Tromso Mus. Arsh. 55: 1-59, 4 pl. 1938.

38. Gjeruldsen, Ebba: Planktonundersskelser .i Lofot-omr&det
mars-april 1930.

39. Hei,er, All: Undersskelser over algin-spaltende sjovannsbak-
terier.

4O.* Hygen, Georg: Studier over livscyklus og utviklingshistorie hos
Phaeosporae, specielt hos Agardhia divaricata (Ag.). 

- 
Uber

den Lebenszyklus und die Entwicklungsgeschichte der Phaeo-



1935 41.*

42.

43.
44.

fjord.
1936 45.* Grsilem, Knut: Epifytiske karplanter omkring Kristiansand.

Nytt Mag. Naturv. 80: 2tg-262. 1999.
46.* Bjorlgkke, Bjorn: Vegetasjonen pA, olivinsten pA, Sunnmore.' Ilndersokelser foretatt somrene 19gz-86. _ NytCMag. Naturv.

79: 57-126. 1988.
47.* Trgti, Brgnjulu: En undersskelse av den hoiere vegetasjon

i Semsvatnet i Asker. 
- Floraen i Semsvatnet og: noen andre

vatn i Asker. (Fragment.) 
- Blyttia 2; 75-76. t944.

1937 48.* Horn, Kri,stdan: Kromosomtall hos de skandinaviske papa-
verraser. 

- Qhlslylsssme Numbers in Scandinavian papaver
Species. 

- Vid.Akad. Avh. L M.-N. Kl. 1988 No. b. 13 s.
49. Gjerstad, Jon: Den hogare vegetasjon i Arlandsvatnet og;

Tveitavatnet pi Stord.
50. Hjelle, Martin Olai,: IJtviklingen av den nye vegetasjon i Ver-

dalutraset av 1893.
1938 5t. Holmen, Anne-Margrete: En undersokelse over furuens hoide-

tilvekst i Solor i Arene 7927-1935.
52. Ranes, Ol,au: IJm floraen i Trollheimen.
53.* Baarilseth, Egil: IJndersokelser over den hsiere vegetasjon

i Steinsfjorden. 
- A Study of the Vegetation of Steinsfjord,

Ringerike. 
- Nytt Mag. Naturv. 83: 9-47. 7942.

54. Gronlie, Anne Margrethe: Den ornithokoprofile vegetasjon
pe Rost fuglefjell.

1939 55. Eriksen, Walil,emar: Berber,is vulgaris L. Historie og utbre-
delse, iser i Norge.

56.x Lgsilahl, Eugen: Bl&veisen i Norge. 
- 

Utbredelsen av bli-
veis (Anemone Hepatica) i Norge. (Forkortet.) 

- 
Blyttia

3:1-13. 1945.
57. Ngba, Erik Suerre: En undersokelse over vegetasjon pe

stenblokker.
1939 58.* Saaik, Ni,ls Marius: Om vegetasjonen pe nokre flygesand-

felt p& Stad, Sunnmare og i Romsdalen. 
- 

a) Om vegeta-
sjonen p& flygesandfelt p& Stad. 

- 
Blyttia 2: 81-99. !944. -b) Om vegetasjonen pl flygesandfelt p6. Vigra, Sandoya og

Gossen. 
- 

Blyttia 3: 53-70. 1945. 
- c) Flygesandfeltet

p5. Grytten gamle prestegard i Romsdalen. 
- 

Blyttia 4: 1-10.
1946.

59.* Eidem, Per: Om variasjoner i tykkelsestilveksten hos granen
i Selbu i Sor-Trondelag. 

- Uber Schwankungen im Dicken-
wachstum der tr'ichte (Picea abies) in Selbu, Norwegen. -Nytt Mag. Naturv. 83: 145-189. 1943.

1940 60.* Eauge, Haluor Vegaril: Phytoplankton-undersskelser (og
hydrografiske observasjoner) i en del vatn i.Aust-Agder fylke.
Small Lakes in Aust-Agder. Phytoplankton and some Hydro-

64t

sporeen. Versuche an Nemacystus divaricatus (Ag.) Kuck. __
Nyt Mag. Naturv. 74: 787-26& 16 pl. 1984.
Tollan, Iuar: Skoggrenser p6 Nordmore. 

- 
Medd. Vesil.

Fortl. Forsoksst. nr. 20 (bd. 6). 148 s.. 2 k. 19g?.
Tt:edt, Thomas: Den hoiere vegetation i Store Stokkavatn og
Orrevatn,
Bollesnes, Aslaug Fagn: Et par analyser av fossilt pollen.
Soreid,e, Ingua,ld: Planteveksten i sauehellarar i Midtre Nord-
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graphical Factors. - Vid.-Akad. Skr. I' M'-N. Kl. 1942 No. 8.
60 s. 1943.

1940 61. Hellner, Kafl: Vegetasjonen i bokeskog ved Larvik.
62. Monsen, Hanna': Hoydetilveksten for furu i Saltdal gjennom

A.ra fra 1930 til 1938.
63.* Reiersen, Johannes: Ijndersokelser over den hoyere fersk-

vannsvegetasjon i Sor-Troms, spesielt Gausvikvatn og Nedre
Salangsvatn. - 

Investigations of the freshwater veg:etation
of Southern Troms. - 

Tromso Mus. Arsh. 61, nr. 2. ?8 s.'
5 pl. 1942.

64.* Rustail, Einar: Noen undersokelser over kompensasjonspunk-
tet for overflatevann og en kultur av Sceletonema costatum
i Oslofjorden. - 

Experiments on Photosynthesis and Respira-
tion at Different Depths in the Oslo Fjord. (Sammendrag.)

- 
Nytt Mag. Naturv. 85: 223-229. 1946.

1940 65.* Restail, Ranili: Slektskapsforholdet mellom PolJporus abie-
tinus (Dicks. ex Fr.) Fr. og Irpex fusco-violaceus (Ehrenb-
ex Fr.) Fr. - 

The Relation between PolJporus abietinus
(Dicks. ex Fr.) Fr. and Irpex fuscoviolaceus (Ehrenb. ex
Fr.) Fr. 

- 
Nytt Mag. Naturv. 81: 207-231. 1940.

66.* Bkaanes, Nils O. F.: Tindveden (Hippophae rhamnoides) i
Norge. BlYttia 4: 25-71. 1946.

6?. Walloe, Arne: Alder og stsrrelse av endel norske buskarter.
68. Wiull, Gunuor: En kvantitativ undersokelse over phytoplank-

tonproduksjonen i Oslofjorden v6ren 1938.
69j Fagerland,, Else: Undersokelser i osterbassenget ved Statens

utklekningsanstalt, F lodevigen, 1938 og 1939. - 
Oppdrett av

ostersyngel 1933-1943. (Utvidet.) 
- 

Rep. Norw. Fish. Mar'
Inv. Vol. 8 No. 3: 72-55. 1945.

1941 70. Berg, Gunnar Anton: Om nedarvning av kotyledontegninger
hos Godetia Whitneyi. Et tilfelle av multipel alleli.

77. Birkenes' Erling: Fytoplanktonundersskelser (og hydrogra-
fiske observasioner) i Oslofjorden sommeren 1939.

72. Kt:,i,fte, Bagnhild Marie: Undersokelser over den hoyere vege-
tasjon i Vegardvann.

7942 73. Daht, Eilif: Busk og bladlav fra Sydvest-Gronland samlet
under en dansk-norsk ekspedisjon 1937.

74. Sundene, Ooe A.: En undersokelse over algevegetasjonen i
ytre Oslofjord.

75. Sund,oor, Tore: Noen undersokelser over n&r tykkelsestilvek-
sten innstilles hos lauvtrerne om hosten pA, Vestlandet.

76. Debes, Marie Louise.' IJndersokelser over livscyklus hos IIlo-
thrix implexa og Ulothrix pseudoflacca.

77. Pappas, Irene: Eksperiment€lle studier over dinoflagellaten
Peridinium triquetrum.

78. Bjoberg, Nil,s E.: Oenothera-aktige nedarvningsforhold hos
codetia Whitneyi.

79. Bundal, Sigaalil: Undersskelse av den hoyere vannvegetasjon
i Hoyangerdistriktet.

1943 80. Halling, Ralph: Metode til A pflvise lovmessigheter for plante-
nes utbredelse over oyer, anvendt pA planteveksten p& VAr-
oyene ved Lindesnes og narliggende oyer.



r943 81.

82.

83.
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Hauge, Knut B.: Makrovegetasjonen i en del vann pe vest-
siden av Mjosa.
Tesaker, H&kon: Undersokelser over makrovegetasjonen i en
del vann i Oslo Nordmark.
eftl,egdrd, Knut Erog: De okologiske virkninger av kloakk-
forurensning med serlig henblikk p0, giftvirkningen.

84. Eklunil, Geril,: Ugrasvegetasjonen i Tonsberg.
85. Hope, Brigt.' F ytoplanktonundersokelser av Nord&svannet

t94L-1942.
86. ,Iohnsen, John: Arringanalyser pe trevirke fra Raknehaugen.
87. Rossa,oik, Ellen: Kulturforsok med dinoflagellaten Proro-

centrum micans,
88. Tglden, Knut: Om utbredelsen av 5 mosarter i Norge.

a945 89. Helmdal' Aruid: Strandenger pA, Notteroy.
90. Eiklid, Olou: Arringsgransking. Gran (Picea Abies) pe

Halling-Hovreslia i Gol.
Ellingsruil, Fi,nn: Vegetasjonen ph, Lavaya ved Horten.
Gundersen, Theodor Chr.: Floraen pA, 90 holmer i Ttomoy og
His herred.
Riise, Odd: Undersskelser over makrovegetasjonen i en del
vann pA, Romerike, spesielt Hersjoen.
FoAn, Biorg.' Phytoplantonundersskelser i Svartediket 1942

-43.Gjeretsoll,, Olan:: Snoleievegetasjonen i Oviksfjg[en i Jtimt-
land.
Roll-Hansen, Ilelga: Bakterier isolert fra blotrA,te og: sten-
gelbakteriose
Storilal, Jens: En undersskelse over storsoppvegetasjonen i
Vtrle, Vestfold.
Danielsen, Anders: Vegetasjone:r i Linddalen og: dens ner-
meste omgivelser, Hornnes i Aust-Agder.
Gjessing, Sylfest: En undersskelse av den hoyere vegetasjon
i Drevsjoen og Vurrusjoen.
Grenager, Birger: Orienterende undersokelser over algevege-
tasjonen i indre Oslofjord og dens avhengighet av forurens-
ning:.

91.
92.

93.

1946 94.

95.

96.

97.

1947 98.

99.

100.

Trykt oktober 1947.



Strandplanter og landhevning pA
Spitsbergen.

Av

Eurr, Hened

f arktis, Iiksom i sorligere omrAder, finner vi en del plantcr som
I har anpasset seg til livet pfl havstranden. Enten trenger de
salt til sin utvikling, eller ogs6, triler de hoyere saltkonsentrasjon
enn andre planter, slik at de fir mindre konkurranse pA. stranden
enn lengre inne. Det kan ogs6. vere frospredningsmd,ten som biri-
der plantene til stranden. Hvis frsene spres med vannstrommer,
vil plantene il<ke lett kunne vandre innover landet nir de engang
er havnet ved stranden.

Av typiske strandplanter i Spitsbergens flora kan vi nevne
ostersurt (Mertensia maritima var. tenel,l,a) og strand,aw (Hon-
clcenya peploiiles var. ilif fusa). Disse to har jeg aldri sett prl andre
steder enn ved stranden. Ogsfl ishavsstarr (Carer subspathacea),
teppesaltgras ( P ucci,nellia phry g anod,e s ) og ishavsstjern eblom ( Stel,-
laria humifusa) har pi, Spitsbergen hittil praktisk talt utelukkende
vart kjent fra stranden.

Under mitt opphold i det indre Isfjordomr&det sommeren 1939
kom jeg ti'l min overraskelse over en del strandplanter som trivdes
ganske bra i Adventdalen, flere kilorneter fra sjoen. Fsrst tenkte
jeg det bare var en tilfeldighet, og festet meg ikke ved det. Men
si fant jeg strandplanter enda lengre inne i dalen. Ogs&. min venn,
amatsrbotanikeren ingenior Arne Egge fra MoskuShavn, hadde lagt
merke til at det vokste en del strandplanter ved Indrehytta i Advent-
dalen.

Nir en ting gjentar seg flere ganger, kan det ikke bare skyldes
tilfeldigheter, det m6, v&re en irsak. Jeg provde da fsrst t forklare
disse forekomstene ved hjelp av de spredningsfaktorene vi kan regne
med p5, SpltSbergen.

Det kan ikke vare tale om mennesket som transportmiddel.
Er det noen trafikk i Adventdalen, sfl er det vesentlig om vinteren.
Om sommeren har det bare vart noen ffl ekspedisjoner p6, de kanter.
Det er lite sannsynlig at de skulle ha fsrt med seg strandplanter
og ikke de planter som ellers folger mennesket pi Spitsbergen.
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Vestspitsbergen, Isfjorden-Sassenomradet, med kolonier
av strandplanter inntegnet.

V 'a n n er utelukket som transportmiddel under de nflvarende
forhold, dersom plantene ikke skulle kunne vandre mot strsmmen,
som en viss skikkelse i folkeeventyret.

Strandplantenes frs er ikke innrettet for spredning m'ed v i n d.

Men det er ikke utelukket at fta av enkelte starr-arter, f. eks. Carer
ursina eller Caren rn&rina, kunne spres med f u gl (endozoisk) over
sfl kort distanse, selv om vi ikke har noe bevis for det. Sfl er det
teppesaltgraset. Det sprer seg vegetativt ved utlopere som enten
kryper direkte pfl jorda eller driver med havstrsmmene. Teppesalt-
graset hevder seg dirlig i konkurranse med andre planter, og det
er ikke tenkelig at det skulle ha kunnet slfl seg gjennom 20 'km

tundravegetasjon til de nevnte innlandslokaliteter. Planten har vert
funnet blomstrende pfl Spitsbergen to-tre gange, men vi vet ikke om
den utvikler frs. I'ra av teppesaltgnas 'er heller ikke tilpasset til
vindtransport. Det mrltte v@re en ualminnelig flink fugl som kunne
finne de frsene som botanikerne har lett forgjeves etter, og spre
dem pi minst to forskjellige steder i innlandet. Vi har heller ikke
noe bevis for at fra av teppesaltgras og de nevnte starr-arter kan
passere gjennom tarmkanalen hos fugl eller andre dyr uten i miste
spireevnen. (Jeg har hittil bare omtalt fuglene som tenkelig tmns-
portmiddel,'fordi reinen ikke ferdes langs kysten ved hoysommertid,
nflr froene er modne. Reinen forsvinner fra lavlandet allerede i
slutten av juli og kommer fsrst tilbake sent pfl hosten.)
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Vi ser at det ikke er greit for strandplanter 6, forlate stranden.
Langs kysten kan de derimot vandre uten fl mote noen vans\elig-
heter. Bide teppesaltgras og ishavsstarr er f. eks. alminnelige langs
hele kysten og vokser ovenalt hvor det fins lokaliteter som passer
for dem. De er visstnok spredt med havstrsmmene.

Kan de faktorer som er i virksomhet i dag ikke gi oss noen
forklaring, si mfl vi 96, tilbake i tiden og se orn den geologiske ut-
vikling kan gi oss noen fingerpek. Vi vet at landmassen var presset
mye dypere ned av isen under den siste istiden enn nfl. Etter hvert
som ;isen skrumpet inn mot slutten av istiden, hevet landet seg.
(Mange iakttagelser tyder pi at det er begynt Fr synke igjen i de

siste irhundrene, - men det er en annen historie.)
Pb" tafi l,and finner vi da flere steder spor etter havet: marine

terrasser, skjell og liknende. Slike spor etter havet er funnet av
geologene Hogbom (1911) og Orvin (mskr.) nettopp pfl de steder
hvor vi har funnet strandplanter i innlandet. Det tyder pfl at disse
strandplantene mfl oppfattes som relikter fra den tiden da havet
sto hoyere enn n6. (eller bedre: da landet sto lavere). Dette at
strandplanter kan finnes som relikter i innlandet, har allerede lenge
vart kjent fra Norge (Holmboe 1899) og Ost-Granland (Gelting
1934).

Folgende typiske strandplanter er funnet i innlandet pA. Spitsbergen:
Puccinellia plwgganoiles.' Adventdalen, ved Forstehytta og Indrehytta,

ca. 20 km fra havet.
Carer subspathacea: Sassendalen, ved Vikingehogda. Brentskardet (Lid).
Caren marino (ny for Svalbard, hittil kjent som C. glareosa): Miilar-

dalen.
Careu ursina,.' Adventdalen, under Arktowskifjellet og ved Indrehytta.
Steltarta humifusa: Adventdalen, under Tenoren ved F orstehytta og ved

munningen av Helvetiaelva ved Indrehytta.

Antar vi at disse plantene er relikter - og alt tyder pfl at de

er det, sA, kan vi trekke videre slutninger. Spitsbergens flora, iall-
fall strandfloraen, mette da allerede i tidlig postglasial tid vere
forholdsvis rik. Dette gjor hypotesen om en >overvintring< av Spits-
bergens biota gjennom s:iste istid (smt. Lynge 1939) mer sannsynlig,
selv om det ikke'kan regnes som noe bevis.

Disse plantene er typisk arktiske og trives utmerket pi stranden
noen fA mil fra innlandslokalitetene. Derav kan vi slutte at den-
gang havet nfldde helt til Helvetiadalen, 'kunne klimaet ikke vere
meget forskjellig fra det vi har i dag.

Jeg takker dr. A. Orvin (,$valbardkontoret) for verdifu'lle geo-

logiske opplysninger.
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Bummorg.

'The occurrence of typical seashor^e-species in the Advent Valley
in Western Spitsbergen, several rniles from the coast, eannot be
explained as tlhe result of inward migration in recent time, but prob-
ably dates back to the final phase of the last Ice Age, when the
receding ocean still covered the bottom of this valley. The distri-
bution of these plants thus seem to support the theory of Lynge
(1939) on the survival of plants during the Ice Age in Spitsbergen.

htteratur.
Gelting, P. 1934. Studies on the Vascular Plants of East Greenland. -Medd. Grenl. 102.
Holmboe, J. 1899. Strandplanter i det indre av Norge. 

- 
Naturen 23.

tltigbom, B. 1911. Bidrag till Isfjordsomradets kvartergeologi. - Geol.
F dren. F iirh. 33.

Lynge, B. 1939. On the Sunrival of Plants in the Arctic. - 
Norsk

Geogr. Tidsskr. 7.

Trykt oktober 1947.



Noen plantefunn fra Haldendistriktet.
Av

Err,rr Desr-

aldendistriktet hsrer botanisk til de minst undersskte deler av
det ostlige Norge. Det er likevel pfl mange m&ter et interes-

sant distrikt. Fjellgrunnen gir kanskje ikke noe storre grunnlag
'for en rik flora, men klimaet er mildt, iser om vinteren. Dette viser
seg i vegetasjonen. I de hoyereliggende strok domineres myrene av
Erica tetralix og Narthecium ossifragum, den samme vegetasjonstype
som en finner si dominerende p5. vflr sor- og vestkyst.

Mange av de arter som er karakteristiske for Norges sor- og
vestkyst finner en igjen i Bohu,slii.n, mens de mangler rundt ytre
Oslofjord. De har s&ledes et hull i sin utbredelse som utvilsomt
er klimatisk betinget. Det kan vare av interesse A ffl vite hvor
stort dette hullet er i dag, derfor er det verdt 6, melke at Vicia
cassubica, Agrimonia oilorata, Filago minima og Gentiana pneurno-
nanthe al'le er funnet i Haldendistriktet.

Nedenfor gir jeg en liste over de mer interessante'funn som jeg
gjorde i somrene 1935 og 1938, da jeg arbeidet i distriktet. Nomen-
klaturen falger Nordhagen: Norsk Flora.

Acorus Calanxus. Berg: Like vest for Berg jernbanestasjon.
Agrdmonia odorata. Idd: Solbakkilen.
Al,chemdll,a pl,icata, Berg: Nedenfor Bekkevoll.
Alli,um rnonta,nunx. Aremark: Svare. PA, denne lokalitet er den ogsA,

tidligere funnet av Lohammar.
Anemone ra,nunculoides. Idd: Vevlen, opprinnelig innplantet.
Caren distans. Skjeberg: Mellom Gronbukta og Holmen.
Centuncul,us mdnimus. Idd: Klabogen.
Cdcuto adrosa, fdd: Laksja ner Kornsjo.
Crossul,a aquatica. Idd: Klabogen.
Crepis praemorsa. Idd: Neverlund ved lllevatn.
Ddpsacus srl,aestri,s. Berg: Asak kirke, p6, en soppelhaug,
Egtilobium obscurum o palustre. Berg': SkAningsfoss bro.
Fi,lago minima. Idd: Klabogen.
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Gentiana pnewmonanth,e. Berg: Rsd i Asak p& fuktig beitemark-med
Atnui glwtinosa, Mgrica gale, Erica tetro1io, Balda tepens, Colfuma
og Potentil,lo etecta';

Irnpera,torio, Ostruth,ium. Idd: Tangen ved Orsioen.
Lelonurus cardiaca. Berg: Sponvika (Platou og Dahl).
Pegi,ts portwln. Idd: Xirt<evatn i Enningedalen, Korrrsjo' Berg: Ise-

bakke, mellom Gjernes og Bekkevoll.
Pol,ggonum dwrmetorum. Idd: Solbakkilen, Engvika, Fredriksten' Berg:

Rod i Asak, Isebakke, BEsoPpbukta.
Radiola I'dnoides. Idd: Klabogen.
Bagittarda sagittdtol,ie. Idd: Nedenfor Brekke sluser, Sk&ningsfoss bro'

Berg: Nedenfor Bekkevoll.
Salin l,apponum. Idd: Sorenden av Lysern.
Eci,rpus $artsulus. Ikke sjelden langs Iddefjorden. Idd: Munningen av

Rorlelva, Klabogen. Berg: Nedenfor Luldestad' BlAsoppbukta'
Rssneskilen.

Scorzonera humutis. Alminnelig i Idd og Berg herreder. Idd: F'agerli"
Or, Annersd, Ertehaugen, Bakke, Tang:en. Berg: Giernes' R'od i
Asak, Svalersdkilen, Bl&soppbukta, Kjolvann, Demma.

Tritoldwm spacl'iceum. Idd: Aldershvile' ved veien.
Veronica anagellis-aqu,q,tica. Berg: Rsd i Asak.
Vicia cas.subica. Berg: Sponvika.

SummarY.

A list of some interesting plants found in the llalden district
1935 aud 1938.

Trykt oktober 1947.
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Sphagnum subfulvum
ny for Sor-Norge.

Av

Hpr,er Bunx

D n 
"tt 

tur i Nordmarka, nord for Oslo, 23. juli 1946 kom jeg over
I en Sphagnwra-art som ved nermere undersskelse viste seg 6
vere S. subfuluum Sjiirs, skilt ut som egen art av Hugo Sjdrs i 1944.

Av v&re andre Sphagnum-arter minner den mest om S. plumu-
losum, som her i Norge er en vestlig art. Begge hsrer til acutifolia-
gruppen, men S. subluluum skiller seg fra S. plum.ulosum og de
fleste andre artene i denne gruppen ved at den helt mangler antho-
cyan. Selv nflr den vokser pi sollyse steder, er S, subfulvum lyst
grflaktig gul'brun av farge, uten de rodfiolette flekkene som er kanak-
teristiske for S. plumulosum. Blant de andre kjennemerkene kan
nevnes at S. subfuluum har kortere, bredere og buttere blad enn
S. plumulosum (se fig.), og lengre sporepapiller. Stengelens vedlag
er brunt til brunrsdt som hos S. fuscum.

Myra hvor jeg fant Sphagnum subfuluum, er ganske liten og
Iigger ca. 1 km nord for Finnerud (3 km nordvest for Blankvatn),
pfl et omrdLde med kalkholdig berggrunn, ca. 430 m o. h. Det er

A 
^^AAAArJ u u hd t_d L_J LJ

A A^/\/\/\Au 0 0uhitu\ u
av Sphagnum subfuluum (g) og B. plumulosum (h), tatt fra to
individer som vokste tett ved hverandre. (Etter Sjors 1944.)

6 - Blrtiia 5, 191?.
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en ganske smal myr,stripe, omgitt av fjellra,bber pi alle kanter unn-
tatt i ssrvest hvor det gAr et lite vannsig fra myra. Granskogen
sto hele veien tett inntil myrkanten.

Jeg tok 5 proveflater pi myra og samlet vannprover trvis pH ble
bestemt elektrometrisk,samme ettermiddag.

Proveflater pA 1m' I2345

Andromeilapolilolia ........ 2 1 1
Betula pubescens 1 -Cares echinata 1 1

panicea11111
paucitloral-11

Droseraangl,ica 1 1 1 
-rotunili,fol,ia, 11111

Equisetum fluutatil,e 1
Erdophorumuaginatum 1 

- 
1 1

Menganthestrifoli,ata 2 2 L 2 1
Molinia,coerul,ea 2 2 1. 3 3
Orchismacul,ata 1 - 

1 
-Ongcoccusqua,ilrdpetahts 2 t 7 2 2

Prceaeacelso(froplanter) 1 1 1 -Pinguicula aulgaris 1 -Potentillaerecta 1 1 1 1 1

Rhgnchosporaalba 2 2 1 
-Bcirpuscaespitosn* 1 1 1 1 1

Hudsonianus222-
Belagi,nelloseloginotd,es 1 1 1 -Trientalis eurof,aea 1 1

Calliergon'stromineum, 1 1 1 .r

Campglium stell,otum ... .. .. . 1
Cephal,ozi,a sp. 1 1

Dictanum, Bonieani 1 -Sphagnum ambl,Uphullum 1 -angwstdlol,iwn 2 2
magell,anicum 1 1

subfuloum (*-c.fr.) 5* 5 5 5 5
Warnstorfianumllll

5,0 4,6 5,0 4,8 5,1

Sjiirs har ved undersokelse av herbariemateriale og ved arbeiale

ute i marken pivist en rekke forekomster 'av Spha4nunx subfuh)urn
i Sverige. Han har ogse funnet arten i herbariemateriale fra flere
andre land i Europa, deriblant ogse ett funn fra Norge (Nordreisa
i Troms, 1891). I herbariene har den for det meste ligget under
navn av Sphugnum pl,umul,osum.

pH
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Beliggenheten av de hittil kjente svenske forekomster tyder pf,
at S. subfuluum ogsh" mi finnes flere steder i Norge. Serlig i Virm-
land, men delvis ogsi i Jlimtland er det gjort mange funn ner den
norske ,grensen. Mitt funn i Nordmarka taler ogs& for flere fore-
komster i det ssrsstlige Norge.

Sjiirs har undersskt atskillig herbariemateriale fra Vest-Norge
uten i finne S. subful,tsum, bare S. pl,umul,osum. Han antar derfor
at S. subfuluun't, er sjelden eller kanskje mangler pir Vestlandet. Men
ved A gjennomgi andre norske herbarier skulle en ftra godt hip om
i ff, registrert flere lokaliteter for den i Ost-Norge.

Summurg.
Sphagnum subfuluurn Sjiirs has previously been reported only

from a single locality i Norway, viz. Nordreisa in Troms (690 30').
Sjiirs, however, found ,it very probarble that the species also occurs
in Southern Norway, a number of the Swedish localities being situ-
ated but few kilometres from the boundary. His assumption has
now been proved correct by the author of this article, who found
S. subfulvum in a small bog in Nordmarka, about 15 km's north of
Oslo.

Litteratur.
Sjiirs, Hugo. 1944. Sphag'num subfulvum n. sp. and its relations to

S. flavicomans (Card.) Warnst. and S. plumulosum ROlf PP. -Svensk Bot. Tidskr. 38. 403-427.

Trykt oktober 1947.



Mikroskopet som projeksjonsapparat.
Ar-

Enrx TsrcN

Qkal en vise fram mikropreparater for en mindre forsamling, kan
U en bruke et spesielt projeksjonsapparat. Et slikt apparat er
meget enkelt konstruert, men koster likevel en anselig sum. Det
vil derfor ofte vere aktuelt fl kunne greie seg med enklere midler.
Mange skoler har ikke anledning til 6L anskaffe spesialutstyr, og
kollokviepartiene ved Universitetet vil i alminnelighet ikke ha ad-
gang til slikt. Et mikroskop vil derimot som rogel finnes.

Prinsippet for fl benytte mikroskopet som projeksjonsapparat
er meget enkelt. Nir en ser pi et objekt i mikroskop, ser en pi
det bildet som objektivet danner, med okularet som lupe. Fjernes
derfor okularet, vil bildet av objektet kunne oppfanges pi et papir
som holdes utenfor tubusipningen. Det gjelder da bare i skaffe
seg sfl kraftig lys at bildet kan projiseres p6. et lerret.

En sdks volt mikroskoplampe er bra, men det blir jo igjen en

temmelig kostbar nyanskaffelse. Derimot er det i frl kjspt sflkalte
fotolamper, det'er avskjer'mede 250 watts perer som kan skrus
inn i vanlige lampe.holdere. Prisen er 5 kroner for en pare med
2 timers brennetid og ca. 15 kroner for en pere med 1O0 timers
brennetid. Peren er garantert 6L kunne lyse 1 time i strekk, men
det anbefales & sl6 av strsmmen en gang iblant, f. eks. nir en skifter
preparat. En vanlig 150watts prene kan ogsfl brukes, men resul-
tatet blir ikke sfl godt. Det nsdvendige utstyr blir altsfl:

Et alminnelig mikroskop som kan knekkes over i horisontal
stilling, en leselampe, en 250 watts fotolampe, lerret (baksiden av
en hvit plansje), et msrkt klede.

Mikroskopet knekkes over i horisontalstilling. Okular og kon-
densor fjernes, gjerne tubus ogsi, om det gir an. Lampen stilles
ved siden av mikroskopet slik at lyset faller via hulspeilet pi pre-
paratet. Preparatet legges pfl objektbordet som vanlig. Det er
meget viktig at en bruker speilet og ikke setter lyset direkte: en
unngf,r for det fsrste en del av varmen, for det annet blir lyset
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bedre samlet. Videre m6, lampen plaseres slik at refleksjonsvinkelen
blir minst mulig. Nir en har ffltt innstilt det hele slik at lysstyrken
er storst mulig, legger en kledet over si det ikke kommer lys ut
p& sidene og framover. Rommet mi eilers vene helt msrkt.

Hvilke objektiver en skal bruke avhenger til dels av form6,let.
En kan ff, billeddannelse med alle torrobjektiver, men objektiver
med maksimum 10 gangers egenforsterrelse er absolutt best. Av-
standen mellom apparatet og lerretet fir en prove seg fram til, si
en fer passe storrelse og lysstyrke p6, bildet.

P& noen mikroskoper gir det an &, skru inn objektiver pi kon-
clensorens plass. Det kan en gjore om en snsker serlig sterkt lys
pi et lite felt. Objektiver med fra 6,4 til gangers forstsrrelse kan
brukes.

Preparatene bsr helst vere skflret med mikrotom og farget,
men av enklere plantemateriale kan en ogsiL bruke gode barber-
knivsnitt.

Setter en mikroskopet pfl golvet og projiserer snittet opp pfl ed
glassplate som ligger ut over kanten av et bord, kan en legge tegne-
papir pfl platen og uten vanskelighet tegne preparatet. (Skal en
tegne mye, bor en bruke en 150 watts prere for fl spare fotolampen.)

Det er ikke meningen at denne framgangsmiten skal kunne er-
statte projeksjonsapparatet, men i mange tilfelle kan den gjore tje-
neste som et brukbart surrogat.

Trykt oktobet 1947.



Cytologikongressen i Stockholm.
Den 6te internasjonale kongress for eksperimentell cytologi ble

holdt i Stockholm 10.-17. juli i sommer. Det var ca. 450 deltakere
som representerte alle ,mulige grener av biologisk forskning, ikke
bare cytologi og karyologi, men ogsi medisin, human fysiologi og
patologi, zoologi, genetikk, biokjemi og biofysikk. Programmet var
rneget allsidig og omfattet i alt omtrent 150 foredrag sfl enhver
mitte gjore et utvalg etter sine serlige interesser.

Skal en prave h summere opp et hovedinntrykk av det som ble
lagt fram, kan en kanskje si 'at kongressen sto i de nye metoders
tegn. Den klassiske cytologi hadde ingen annen nakkel til cellens
hemmeligheter enn et vanlig mikroskop, men nfl har en funnet nye
midler bide til i pflvirke cellene og til fl analysere de prosesser som
foreg&r i dem. Under krigen ble utnyttelsen av disse nye metodene
hemmet fordi s6, mange institutter og forskere ble pilagt andre opp-
gaver, men ni er det kommet mer fart i arbeidet. Ennfl er det kan-
skje ikke s,5. mange sikre, generelt gyldige resultater fl registrere,
men en fikk et sterkt inntrykk av at vi stf,r ved ,begynnelsen til en
ny og rik utviklingsepoke i denne gren av biologien. Det ville fsre
for vidt fl gfl nermere inn p& de ernner som ble behandlet, men vi
skal ganske kort nevne noen spredte eksempler pi hvilke problemer
en arbeider med.

Selv et ordinart mikroskop kan fremdeles by over-
raskelser. Ved studium av bakterieceller etter skAnsom fiksering
har Robinow (England) pflvist en indre finstruktur som en tidligere
ikke har fitt tat pi.

Polarisasjonsmikroskopet kan gi viktige opplys-
ninger om molekylenes orientering i de forskjellige cellestrukturer
og var bl. a. benyttet til undersokelse av dobbeltbrytningen i de for-
skjellige partier i kjernespindele'n under delingen (H,ughes, England).

F luorescensmikroskopet gjar det mulig i folge be-
stemte stoffer direkte pfl deres vandring gjennom planteorganene.
Ved denne rnetode kmnne Frey-Wyssling (Schweiz) f. eks. vise at
nikotinet blir syntetisert i tobakkplantens rsttet og ledet derfra til
bladene.
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tr'asemikroskopet gir kontrastrike bilder av strukturer
med svert liten forskjell i brytningsindeks. Hughes viste en glim-
rende film opptatt med fasemikroskop av levende celler i deling, hvor
en tydelig kunne folge kromosomene under de forskjellige delings-
stadier og bestemme hvor lang tid de enkelte faser tar. Det var
sarlig pA,fallende hvor fort kromosomene gflr fra hverandre under
anafasen.

Ultramikroskopet tillater en noyaktig bestemmelse av
noen av de viktigste bestanddeler i cellekjernen. Caspersson og hans
elever (Sverige) har ved hjelp av denne metode kastet nytt lys over
den mest fundamentale av alle livsprosesser: syntesen av eggehvite-
stoffer.

Elektronemikroskopet gir nye A.penbaringer i raskt
tempo. Serlig stor oppsikt vakte amerikaneren Wyckoffs glimrende
bilder av bakteriofager. Bildene syntes i tyde pi at hele bakterie-
celler kan falle fra hverandre i et utall av bakteriofag-partikler. Et
bilde viste bakteriofager med cilier, en tidligere ukjent organisme-
type. Wyckoff viste ogs,6 fotografier av enkeltmolekyler av haemo-
cyanin.

'Ogs& nye kjerniske og fysikalsk-kjemiske metoder vinner stadig
sterre innpass i cytologien.

En rekke nye stoffer er prsvd med henblikk pi, deres virkning
p5. kjerne og kromosomer. Miss Auerbaoh (Skottland) hadde brukt
sennepsgass til & fram'kalle mutasjoner, og Boivin (Frankrifte) hadde
kunnet framkalle en bestemt (rettet) mutasjon hos en ibakteriestam-
me ved pAvirkning med nukleotid, noe som synes i bringe oss ner-
mere inn pi livet av den naturlige mutasjonsprosess.

Ultracentrifugen og hurtigcentrif,ugen viser
seg som meget nyttige verktoy i cytologenes hender. Mirsky (U. S.
A.) hadde s,6,ledes ved centrifugering kunnet framstille ren kromo-
somsubstans i mengder sorn tillot en vanlig kjemisk analyse.

Rsntgenanalysen anvendes ogsfl med stadig bedre re-
sultater pi organisk materiale.

Under kongressen fikk deltakerne anledning til 6. bese en rekke
institutter og laboratorier som ga et imponerende inntrykk av de
arbeidsvilkir den biologiske forskning har i Sverige og av den eks-
pansjon som er i full gang. Kontrasten overfor v6re hjemlige for-
hold fsltes unektelig sterkt. (Bortsett fra vanlige mikroskoper fins
ingen av de instrumenter som er nevnt ovenfor ved noe biologisk
institutt her i landet.)

(Ref.: G. Eggen.)



Notiser.
Utnetsnel,ser.

Amanuensis dr. Trygve Braarud er utnevnt til professor i'marin
biologi (botanikk) ved lJniversitetet.

Cand. real. Olav Gjerevoll er utnevnt til kons€rvator ved Viden-
skapsselskapets museum i Trondheim

tr'orskandidat H. Ir. Heiberg er utnevnt til professor i skogskiotsel
ved Norges Landbrukshogskole.

Cand. real. Kristian Horn er utnevnt til amanuensis i botanikk ved
Universitetet.

Forssksleder X'inn Roll-Hansen er utnevnt til dosent i plantesyste-
matikk og skogbotanikk ved Norges Landbrukshogskole.

AssiJtent Fer Stormer er konstituert som konservator ved l'niversi-
tetets Botaniske Museum.

F'orssksleder dr. Hakon wexelsen er utnevnt til professor i arvelere
og planteforedling ved Norges Landbrukshogskole.

Eksannen i botandlck ueil, Unduersdtet 7. semester 7947'

a) Bifakseksamen: 22 kandidater.
Oppg.l. Karplantenes cellevegger, deres bygning og- funksjon'
oiritg.z. I(jonnsprosessene og frodannelsen hos de nakenfroede, med

hovedvekten p6, Cycas (eller Ginkgo) og n&'letrerne' Grei
ut homologiene i fbrhold til generasjonsvekslingen hos kar-
sporeplaniene. Klarlegg de iilpasninger til liv pA tort land
lind iom overgangen til froformering inneberer'

b) Hovedfagseksamen: 8 kandidater'
Anders Danielsen: Vegetasjonene i Lindalen og dens nermeste om-

givelser, Ilornnes i Aust-Agder.
Sylteit Gjessing: En undersokelse av den hoyere vegetasjon i Drev-

sjoen og Vurrusjoen.
Birgei Greniger: ofrenterende undersokelser over algevegetasjonen

i Indre Oslofjord og dens avhngighet av forurensning'
HAkon Roed: Bidrag til kiennskapet til Botr5rtis pA' noen kultur-

planter i Norge.
Carsten Arntzen, bi*tittd Hernes, Anders Nygaard og Christen Ta-

raldsen leverte 6-ukers-oppgaver med oppg:itt emne'

Internotional, Uni,on of Bdological' Bciences'

Det Norske videnskaps-Akademi i oslo har meddelt International
Union of Biological Sciencls at Norge vil slutte seg til urrionen, og har
tatt intiativ til-fl opprette en nasjorial komit6 som kan fungere som et
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organ for alle norske biologer. Etter vedtak av Videnskaps-Akademiets
styre skal komiteen bestA, av 3 medlemmer valt av Videnskaps-Akademiet,
ett valt av gruppe VII (Botanikk) ett av gruppe VIII (Zoologi) og ett
av gruppe IX (Aanatomi, antropologi og fysiologi), samt en representant
for hver av folgende forening:er: Arvelighetsforeningen, Norsk Botanisk
Forening, Norsk Entomologisk Forening, Norsk Fysiologisk F orening og
Norsk Zoologisk Forening.

Styret i Norsk Botanisk X'orening har oppnevnt formannen, pro-
fessor Braarud, som foreningens representant.

Seuenth International Botanrcal Congress, Stockholm 7950.

Proposals for the alteration of the International RUI€S of Nomen-
clature must be submitted before January 1, 1949, to the acting Rappor-
teur g€n6ral, Dr. J. Lanjouw, Botanisch Museum, Lange Niewstraat 106'
Utrecht, Netherlands. At least 5 printed or typewritten copies of each
proposal are required' 

Trte Esecutirse corttnlittee.

Nordisft forening for lgsiologisk botanikk.
Det er nylig sendt ut innbydelse til stiftelsesmste i Nordisk forening

for fysiologisk botanikk. Motet holdes i Kobenhavn 27.-28. oktober'
Anmetdetse sendes innen 10. oktober til professor E. Steemann Nielsen,
!'armaceutisk Hojskole, Universitetsparken 2, Ksbenhavn.

Biologien i skolen.

Norsk trektorlag holdt i sommer to kurser for biologilerere. I F'lode-

visen ved Arendal ledet univ.stipendiat olaug Somme og lektor J. vass-
fra]ug et zoologis* kurs med 14 deltakere, og pfl Fana Folkehogskule ble
det holdt et kombinert botanisk og zoologisk kurs med 32 deltakere under
ledelse av professor Braarud og lektorene Ola Rakstang og G. A. Berg'
Begge kurser var rneget vellykkede, og det var enighet om at,. slike
kursir bor holdes regelmessig, men forutsetn.ingen m6, da vere at Staten
gir tilstrekkelige bevilgninger til dem.

PA. Fanakurset ble det vedtatt en henstilling til lJndervisningsrfldet
om I sorge for at det snarest mulig mA bli utarbeidet detaljerte under-
visningsplaner for naturfagslinjen s& en kan f6. satt i gan].r proveunder-
visning ved de skoler som har hove til det. Det ble videre anbefalt at
elevene m& bli pAlagt & innlevere sine folkeskole-herbarier n&r de be-
gynner i forste klasse p6 realskolen. Deltakerne ble enige om A. prove
A. fA. tablert et nordisk samarbeid om et meddelelsesblad for biologilarere.

I'ra og med dette skole&r er det avsatt 2 timer ukentlig til natur-
historie-undervisningen i realskolens forste klasse mot tidligere 1 time.
Pensum og leseplaner er uforandret, s& en vil nfl fd bedre tid til demon-
strasjoner pg ovelser.



Norsk Botanisk Forening.
hofessor Osvalds giesteforelesninger.

Etter innbydelse fra Det akademiske kollegium holdt professor
dr. Hugo Osvald fra Lantbrukshdgskolen i Ulltuna B gjesteforeles-
ninger pri, Blindern 23-25 april i ir. Norsk Botanisk F orenings
medlemmer var innbudt til forelesningene, som var meget godt be-
sokt og ble fulgt med den storste interesse. Vi skal nedenfor ganske
kort referere enkelte hovedpunkter.

23 april: Aostamningen ti,l ilyrket bagg.

Som kjent har vi to hovedtyper av dyrket bygg: 6-radet bygg,
Horil,eum, uulgare, og 2-radet bygg, Hordeum ilistichum. Dessuten
fins det en del mellomformer (krysningsprodukter), som kan samles
i en tredje art, Horileum intermeili,um.

tr'orskjellen mellom 6-radet og 2-radet bygg beror p6r smAraksenes
bygning. Hos Il. t:ulgare er det trefullt utviklede blomster i hverr
smAaks. Hos .EI. d,istichum er de to sidestilte blomstene i smiakset
redusert, slik at det bare blir 6n kornfrukt i hvert sm6aks.

I midten av forrige d,rlhundre ble det oppdaget en vill, toradet
bygg-art i Kaukasus-omrridet. Den ble kalt Horileum spontaneum
og skilte seg fra de dyrkete formene ved at midtstilken i akset var
skjor, slik at akset falt fra hverandre under modningen. De enkelte
smiaksene ble atts6, >spredt for alle vinde<<, noe som naturligvis
gjor en slik form dirlig skikket for dyrkning.

Sammen med andre karakterer ble den skjore midtstilken i akset
tatt som et bevis for primitivitet, og enkelte forskere mente at
H. spontaneum mltte oppfattes som stamformen til all dyrket bygg.
knidlertid viste steinaldersfunn fra Schweiz at 6-radet bygg allerede
dengang hadde angt storre utbredelse enn 2-radet bygg. Andre
forskere mente derfor at de eldste dyrkete byggformene m6tte ha
vart av den 6-radete tglen. De hevdet ogs& at det var rimeligere
i anta at en 2-radet form hadde kunnet oppst& av en 6-radet form
ved reduksjon av de to sideblomstene i smiakset, enn fl tenke seg
en utvikling i motsatt retning. Imidlertid kjente man ingen vill
6-radet form, si hele diskusjonen fikk et svart hypotetisk preg.
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I &rene 1934-35 reiste sfl konservator Harry Smith til Ostre
Tibet for A. gjsre floristiske studier. Han brakte bl. a. med hjem
en del kornprover (i alt 2 kg), som ble overlatt dosent Aberg ved
Lantbrukshiigskolan til undersokelse.

Ved omhyggelig analyse av materialet viste det seg at en av
hveteprovene inneholdt 3 enkelte byggkorn som skilte seg fra de
andre byggprovene. Disse tre kornene ble sidd ut og vokste opp til
byggplanter som viste en r.ekke primitive trekk.

Den nye formen ble beskrevet som en egen art, Horileum agrio'
chriton, og den stemte alt i alt svart godt med det bildet en hadde
dannet seg av den hlpotetiske stamformen til de dyrkete 6-radete
forrnene. Det var en 6-radet art med hiret og skjor midtstilk i akset'
forsinket spiring, lav tusenkornsvekt osv.

Etter oppdagelsen av denne arten har en f&tt meget bedre holde-
punkter for diskusjonen omkring byggets opprinnelse og opprin-
nelsesomrflde, selv om materialet naturligvis enni er for lite til sikre
slutninger.

24 apfil Plantehormoner og hormond,eriuater, deres uirkning og
praktiske anuendelse.

Plantenes og dyrenes livsytringer reguleres i stor utstrekning
av visse stoffer som forekommer i ytterst sm6L mengder i organis-
mene og som er blitt kalt hormoner. Folk flest kjenner meget mindre
til plantehormonene enn til hormoner hos dyr og mennesker, men i
lopet av de siste flrene er en begynt 6. framstille visse plantehor-

moner i stor stil, og en mEl, regne med at plantehormonene vil bli
viet stsrre interesse i framtiden. Det gjelder i hvert fall de hor-
moner og hormonderivater sorn anvendes i kampen mot ugraset.

Omkring 6.rhundr,eskiftet var plantefysiologene opptatt med i
studere de vekstbevegelser plantene utfsrer nflr de boyer seg mot
lyset eller n&r f. eks. en vannrett stengel boyer seg oppover. Det
lyktes den danske forsker Boysen Jensen 6, vise at disse bevegelsene
ble framkalt av serlige veksthormoner som forekom i ytterst. smfi.

mengder.
Denne oppdagelsen ble bekreftet av en rekke senere undersskel-

ser, og det lyktes etter hvert Fr isolere enkelte av de virksomme
horrnonene og bestemme deres kjemiske konstitusjon. Videre viste
det seg at en kunne framkalle liknende virkninger med andre stoffer,
som i kjemisk henseende var nrer beslektet rned. de naturlige hor-
monene.

Disse resultatene fikk snart betydning for det praktiske hage-
bruket. Det viste seg nemlig at hormonene ikke bare kunne fram-
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kalle vekstbevegelser, men ogsfl hadde en rekke andre merkelige
virkninger. Ved hjelp av hormonpreparater kunne en f. eks. fi
stiklinger til fl sli rot, lage tomater uten frs, hindre kartfall hos
frukttrrer osv.

I 1940 oppdaget noen engelske forskere som studerte vekst-
hormonenes innflytelse p& rotutviklingen hos sm6, froplanter, tilfel-
digvis at enkelte hormonpreparater drepte visse ettiLrige ugras uten
ri, skade forsoksplantene.

Ni ble det satt i gang et intenst arbeid for 6. finne enklere kje-
miske stoffer med liknende virkninger. En provde hundrevis av
forbindelser som var kjemisk beslektet med de naturlige hormonene,
og det lyktes til slutt 6. finne to meget virksomme syrer som kunne
framstilles i industriell mfllestokk (2-methyl-4-klorfenoxyeddiksyre
og 2,4-diklor,fenoxyeddiksyre). tr'orskjellige salter og estrer av disse
syrene kan ogsA anvendes med godt resultat.

Si lenge krigen varte ble det ikke offentliggjort,noe om disse
undersokelsene, men like etter freden ble resultatene kjent og for-
ssk satt i gang ogsri i andre land, bl. a. i Sverige.

I lopet av sommeren 1946 provde en ved Lantbrukshiigskolan
virkningen av en hel rekke preparater p5. forskjellige ugras-arter og
kulturplanter under ulike vilk&r. Det ble utfort bide spiringsfor-
sok og sproytingsforsok.

tr'orsskene viste 4t mange ugras-arter var meget mer omfint-
lige overfor hormonpreparatene enn enkelte av vflre viktigste kultur-
planter, slik at en ved 5. bruke de rette konsentr.asjoner kunne ut-
rydde ugraset uten i skade avlingen. Men det fins ogsi motstands-
dyktige ugras-arter og det fins smfintlige kulturplanter. En m5.
derfor bane bruke disse prepar,atene under bestemte forhold og i nay-
aktig tilm6lte konsentrasjoner.

Blant de mest smfintlige ugras-artene er ekersennep og love-
tann. Lysbilder av forssksfeltene viste at en kan utrydde begge
disse artene fullstendig i vanlig flker og eng. Meget omfintlige var
ogsfl bl. a. matsyre, meldestokk, vinterkarse, krypsoleie, balder,bri
og ikersnelle. Andre arter tilte hormonbehandlingen uten i ta
skade, f. eks. kveke, prestekrage og klengemaure.

Av kulturplantene var bide kornslagene og de vanlige enggras
ufolsomme for hormonvirkningen ved de konsentrasjoner som ble
brukt, mens alle korsblomst-planter var svart fslsomme. Gulrot,
rsd'bete og spinat tilte heller ikke hormonbehandlingen.

Alt i alt kan det ikke vere tvil om at en i disse preparatene har
fitt et meget virksomt middel i kampen mot ugraset i iker og eng.
Derimot ser det forelopig ikke ut som de lar seg anvende i gronn-
sakfelter uten i spesielle tilfelle.
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25 april: Plantenes ud,pen i, kampen om, plass.

Den skaden som ugraset gjor ved i. minske avlingen av kultur_
planter, har man pleid fl forklare ved at ugraset tar lys, vann og
nering som ellers ville komme kulturplantene til gode. Denne for-
klaringen er sikkert ogsi riktig i store trekk, rnen enkelte tidligere
iakttagelser syntes i tyde pi at den kanskje ikke er helt tilstrekkelig
i alle tilfelle.

Om man studerer plantesamfunnene p5, Aker og eng, kan man
finne at noen planter trives bra sammen, andre dflrlig eller slett
ikke. Siledes viste det seg ved svenske forsok i 1920-6,rene ar
Festwca rubra i renkultur var pAfallende lite forurenset med ugras.
Det samnie gjaldt ogsil Arrhenaterurn elatr,us, som i blandet eng
formelig syntes i utrydde kloveren. I Amerika hadde det ogsri vart
gjort liknende iakttagelser.

Allerede De Candolle hadde (f$2) vert inne pi tanken om en
utskillelse av giftige (veksthemmende) stoffer fra rattene hos visse
planter, men det foreli ikke sikre resultater til stotte for en slik
hypotese.

Hssten 1945 hadde en pi Lantbrukshiigskolan et forsoksfelt med
raps og neperaps hvor det fantes enkelte spredte tuer av kveke. Det
viste seg her at spiringen hadde vart dArlig omkring kveketuene,
og de plantene som vokste opp, var sm6. og skropelige. Kvekebe-
standene var sf, glisne at effekten ikke kunne forklares som noen
skyggevirkning, si det li nar fl sske &rsaken i en virkning som
utgikk fra rotsystemet.

F or fl undersske dette sporsmi,let nermere ble det gjort en rekke
spiringsforsak, farst med lsvetannfro, siden med frs av raps og
havre. F'rsene ble dels lagt til spiring i r,ent vann, dels i ekstrakter
av malte kvekerstter i forskjellige konsentrasjoner. Resultatene var
meget klare. Det viste seg at ekstrakter av kvekerstter inneholder
et stoff som i hoye konsentrasjoner virker sterkt hemmende pL fra-
spiringen hos de nevnte forsoksplantene. I svakere konsentrasjoner
spirer froene, men rottene utvikler seg ikke normalt. De misdan-
nelsene som opptrer, minner sterkt om tilsvarende fenomener som
kan framkalles ved hormonbehandling. Orienterende kjemiske under-
sskelser synes ogsfl i tyde pfl at det kan dreie seg om et hormon-
liknende stoff, men noen narmere kjemisk analyse er ikke utfart.

Kveken er kjent som et av vire seigeste ugras. Det viser seg
altsi n& at at dens store konkurransekraft ikke bare beror pfl den
kraftige utviklingen av skudd og rotter, men ogsi. pi en rent kje-
misk effekt gjennom utskillelse av et spirings- og veksthemmende
stoff fra rattene.
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Pivisningen av denne effekten gir nye synspunkter for forkla-
ringen av mange tidligere kjente forhold. Det er f. eks. en gammel

erfaring at frukttrar vantrives i grasvoll. Samtidig har de nyeste

undersskelsene vist at frukttrarne er sarlig omfin'tlige overfor hor-
monpreparater og skades alvorlig av meget sm6 mengder. Det ligger
da noks&L na'r il tenke seg at den skadelige innflytelsen som graset
har pi frukttreerne, kan skyldes hormonutskillelse fra rottene.

Mange ville planter vokser bare pi jord som er blitt blottlagt
av en eller annen grunn, og forsvinner sfl snart grasartene innfin-
ner seg, allerede fsr det er dannet en sammenhengende grasmatte'
En kjenner ikke noe til hvordan disse artene forholder seg overfor
veksthormoner og hormonderivater, men det kan vare verdt i under-
sske om en utskillelse av hormonliknende stoffer fra rottene spiller
en rolle for konkurransen under slike forhold ogsfl.

(Ref.: G. HAgen.)

Oslomarkas flora.

Pe N. B. F.s ir:smste i v6rr foreslo professor Nordhagen at for-
eningen burde ta opp arbeidet for en grundigere undersskelse av

oslomarkas flora som ikke har vart systematisk utforsket siden

Axel Blytts tid. Arbeidet mdtte kunne organiseres som en slags

dugnad ved at hele oslomarka ble delt opp i naturlige smifelter
s6 hver deltaker kunne f& seg tildelt et overkommelig undersokelses-

omride. Hvis det er interesse for et slikt tiltak blant medlemmene,
vil en prove 6, fi satt arbeidet i gang til sommeren. De som even-

tuelt kan tenke seg i bli med, bes melde seg til ekskursjonsutvalgets
forrnann, konservator Lid, og samtidig gi beskjed om i hvilket strsk
de helst vil ha sitt omride tilvist.

Sommerekskursion 1948.

Da sommerekskursjonene under de n6rverende forhold mi for-
beredes i god tid, bes medlemmene sende inn snsker og forslag til
ekskursjonsnemnda si snart som mulig.

Blyttia.
Manuskripter og korrespondanse vedrsrende Blyttias redaksjon

bes heretter sendt til konservator Per Stsrmer, Botanisk Museum,
Trondheimsveien 23, Oslo.
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Lov for Norsk Botanisk Forening.
(Vedtatt pS det konstituerende mote 2. desember 1985,

med senere endringer, senest av 2b, mars 1g4?.)

r. ro""r,irrguns formal 
", a t.K1n1,""u"""n for botanikk og oke det

alminnelige kjennskap til plantene.
2. Dette sokes oppnAdd ved (a) A, holde moter, (b) arrang:ere ekskur-

sjoner, og (c) utgi publikasjoner.
3. Det holdes 4 i 5 mster om 6ret. Motene gir plass for foredrag,

mindre meddelelser, demonstrasjoner og selskapelig samver.
4. Ekskursjonene arrangeres som kortere dagsturer og lengre utferder

som sokes gjort sA allsidige som mulig.
5, f,'oreningens publikasjoner inneholder storre og mindre meddelelser

fra alle deler av faget.

Mectrlemsskap.

6. Nordmenn og utlendinger kan bli medlemmer av foreningen.
7. Medlemmer av foreningen er:

a) irsbetalende medlemrner som betaler en kontingent hvis stsrrelse
fastsettes for hvert &r av lrsmstet,

b) livsvarige medlemmer som betaler det 10-dobbelte av flrskontin-
genten, dog minst kr. 100,00 en gang for alle,

c) husstandsmedlemmer som betaler en nedsatt Arskontingent hvis
stsrrelse fastsettes av styret.
Studenter ved ljniversitetet og hogskolene, samt elever ved lerer-

skolene kan opptas som medlemmer pA samme betingelser som hus-
standsmedlemmer.

Styret kan i unntagelsestilfelle innvilge fritt medlemsskap.
Kontingenten for livsvarige medlemmer avsettes til et fond som

forvaltes av styret. Fondets kapital skal vere uangripelig.
8. Aresmedlemmer kan innvoteres pA Arsmotet etter enstemmig inn-

stilling fra styret. .iEresmedlemmer betaler ikke kontingent.
9. Medlemmene har adgang til foreningens moter og elrckur,sjoner, og:

fa,r foreningens tidsskrift. De medlemmer som betaler nedsatt kon-
tingent, f&r dog ikke tidsskriftet.

Ail,mi,ni,stras jon.

10. Foreningens styre best&r av 6 medlemmer: formann, nestformann,
sekreter, kasserer og 2 andre medlemmer. F'ormann og kasserer
velges serskilt for tre Ar ad gangen. F'ormannen kan gjenvelges
6n gang, kassereren flere ganger. De ovrige styremedlemmer vel-
ges for 2 hr og kan gjenvelges 2 ganger. To av dem trer ut hvert
A.r, forste gang etter lodtrekning. Styret er beslutningsdyktig nflr
3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjor formannens stem-
me utslaget.

11. Styret representerer foreningen og arrangerer dens moter og eks-
kursjoner. Det varetar foreningens okonomi (ogs& nlr det gjelder
dens publikasjoner).
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12. Styret forestir utgivelsen av foreningens tidsskrift >BlJrttia<<. Tids-
skriftet redigeres av en redaktor med bistand av en redaksjons-
komit€ pe 4 medlemmer. Redaktor og redaksjonskomit6 velges av
styret for 2 in ad gangen, med adgang til gjenvalg.

13. Styret kan, nir det finner det hensiktsmessig, oppnevne lokale til-
litsmenn til A, vareta foreningens interesser.

14. Foreningens regnskap revideres av 2 revisorer som velges for ett
&r ad gangen.

15. Arsmotet holdes omkring 1. mars. Dagsordenen og eventuelle for-
slag til lovendringer bekjentgjores 14 dager i forveien.

16. Arsmotet behandler &rsberetning, regnskap og planer for Srets eks-
kursjoner. Der foretas valg p& styre og: revisorer.

17. Arsmotet vedtar eventuelle lovendringer. Forslag til lovendringer
m& vere innsendt til styret innen 1. februar. Lovendringer krever
/s flertall. Alle andre avgjorelser skjer ved simpelt flertall. I tii-
felle stemmelikhet foretas loddtrekning.

Lokalforeninger.
18. Lokalforeninger kan opprettes med godkjenning av styret. Styret
' bestemmer virkeomr&det for lokalforeningen. Alle medlemmer i ved-

kommende omrAde horer inn under lokalforeningen. De har samme
rettigheter som andre medlemmer.

19. Lokalforeningen velger et styre besteende av formann, sekretar og:
kasserer. Dessuten velg'es en revisor. Styret arrangerer moter og:
ekskursjoner og: varetar lokalforeningens skonomi.

20. Valg av tillitsrnenn foreg6r pA lokalforeningens &rsmote, som holdes
omkring 1. februar.

21. Lokalforeningen betaler innen 1. februar til hovedforeningen en viss
del av forrige Ars kontingent for sine &rsbetalende ordinare med-
lemmer. Lokalforeningens andel fastsettes i hvert enkelt tilfelle etter
overenskomst mellom lokal- og hovedforeningens styrer. Kontingen-
ten for livsvarige medlemmer disponeres i sin helhet av hovedfor-
ening:ens styre i henhold til $ Z. Lokalforeningen er selv ansvarlig
for sin okonomi.

22. Beretning om lokalforeningens virksomhet innsendes hvert 6,r som
bidrag til N. B. F'.s &rsberetning.

23. En lokalforening kan opploses: (a) Ved beslutning av lokalforeningen
selv. F'orslag om opplosning kan framsettes av styret eller innsendes
skriftlig til styret av andre medlemmer. Det behandles deretter p6.
fsrste Arsmste, men mi vere bekjentgjort for medlemmene minst
14 dager i forveien. Til 6 vedta forslaget kreves minst J( flertall.
Stemmesedler kan innsendes skriftlig. (b) Ved beslutning av hoved-
foreningens styre, hvis kontingent og Arsberetning uteblir, eller hvis
lokalforeningens medlemstall to A.r i trekk har vert under 8.

Ilvis en lokalforening opploses, tilfaller alle dens eiendeler hoved-
foreningen, dog s&ledes at arkivsaker kan kreves tilbake hvis ny
lokalforening opprettes p& stedet.
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