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Noen plantefunn i Finnmark lgb3.

Av
OLOF RUNE OG OLAF I. RONNING

Pi en reise i Finnmark juli-august 1953 ble der gjort enkelte funn
av planter som kan ha interesse. Nedenfor er bare'iatt metl de vik-
tigste av de planter som ble samlet.

Om de lokaliteter som blir nevnt mf,. der sies f/lgende:
. M-uS91qf, Lokalitetene ligger fra Duken og sydovEr ca. l0 km til
h4yje 292 pi _gradteigskartel. Dette str/k ,rtgfur et kalkstenstr/k som
Duken er en del av. videre ostenfor dette str"fk langs sjpen ved skibr-
fjord.og syd til Honningsvig. Bergartene er her g;bUio med innslag
av olivin og serpentinbergarter.

. - 
varanger: [Jrenom de klassiske lokaliteter i Bitsfjord og syltefjorcl,

ble- der- gj-ort ekskursjoner fra Vesterelvdaren oppou"t" x:{u.uiue;-
jg}-k"l dalf/re, gjennom Bj/rneskar til Vads/. LbtaHteten uDalen
lJV. for- Bj/rneskar" ligger_ mellom Sandfjordelvens begynnelse og
Komagelv_e-n ved de to hpydene 382 pn gradteigskarr.t. "'
. Nomenklaturen f/lger i hovedsak Lid (r952)."plantene oppbevaresi Troms/ museums herbarium.

^ .A.thyrium alpestre: Yard4 Mellom Bitsfjord og \/esrerelvdal, ved
s/kkemyrvatn. - Nordkapp: Mager/y: Vest for buken. _ Alle de
innsamlede eksemplarer ei heget imflvokste (rO-lb cm), men fertile.

Al.opecurus_pratensis u,ar. alpestris: vard.g: Bitsfjord, lia ved Str@ms_
nesaksla. - Varieteten finnes- bare i Ost-Finrr-ark. Den er tidligere
funnet,i B&tsfjord (Dahl l9B4), men er sjelden.

, Deschampsia-.atropu.rpurea: yads{: Syd for Bj/rneskar, N{idt_
dalen. - Lokaliteten ligger midt pi Varangerhalv4l,a 6st for Skibs-
kj/len.

Puccinellia 
-!h-ryganodes: Nesseby: Karlebotn. _ Vads/.

* Cgrey parallela: Nordkapp: l0 km syd for Duken. _ bahl anf/rer
Perfev1g pi ca. 70" 50, som nordgrense for arten. Den er nevnt for
fj_ellet Duken av Nordhagen (r93i5). Arrens nordgrense er altJ pfr
Maget{y.

Carex maritirza.. Nordkapp: Mager/y: Storebukt.



-

Juncus at'cticus x filiformis: Vard/: Mellom Bitsljord og Vester-

elvdal, nrr S/kkemyrvatn.- Pi lokaliteten fantes ingen av stamartene.

Luz,ula paruiflor'a: Vard/: Syltefjord, Jonjok' - \/esterelvdalen,
Marasvajjokka.

Luzuli'Wahlenbergii: Vard/: Bitsfjord, vestsiden av Biggalreg' -
Vads/: Syd for Bj/rneskar, Midtdalen.

Luzula arcuata-s.str.: Vard/: Dalen NV' for Bj/rneskar'
Luzula conf usa : Vard/: Bitsfjord, Str/msnesaksla'
Lttzula sud,'etica: vard/: Mellom Bitsfjord og Vesterelvdal. s/kke-

myrvatn. Dalen NV. for Bj/rneskar.
'Dactylorchis maculata: 

- Vard/: Vesterelvdal, Marasvej jokka'
Eksemplaret tilh/rer f. sudetica Poch.

Epifacils atrorubens: Kistrand: B/rselv, skogli ved-Silfar' 
.

Sigi"a intermedia: Nordkapp: Mager/y, l0 km syd for Duken' -
Vard/: Syltefjord, Jonjok.

Itfinuartia rubelln: Vard/: Syltefjord. Dalen NV. for Bj/rneskar.

- Kollektene tilh/rer en srorre, storblomstret og langstilket type som

n&rmer seg til M. aerna.
Arenarii noruegica: Norclkapp: Magel{, nedenfor Fuglefjell'

Duken. - Kistrand: B/rselv, Hesinesfjell. Silfar, ved elven'
Arenaria pseudofrigida: Yard4: Bitsfjord, vestsiden av Str/msnes-

aksla. Syltefjord, ved-Jonjok. @sterelv. vesterelvdal, vest for Mara-

svrejjokka. -1 Art.n Utb itte funner i det indre av Varangerhalvglya.
Den ser ut til a vrre bundet til kysten.

Aren,aria humif usa. Noen nve funn pi Magerdy er blitt behandlet
av Rune (1951).

Viscarii alp:ina var. serpentinicola Rune (cf' Rune 1953): Nord-
kapp: Magerf,y, Fugletjell.

'ionunitlnt' sulplhuieus: Vads/: Syd for Bj/rneskar,- Nlidtdalen'
Ranunculus acrls: Nordkapp: Mager/y, vest for Duken' l0 km

syd for Duken. H@yde 292 SV. for Duken. - Vard/: Dalen NV' for
Iijpttterk".. Maraivrjjokka, /vre d.l'. - De funne eksemplarer kan
alie f/res til Ranuniulus borealis T'rautv. var. glabriusculus 

^Rupr.
(: R. glabriusculus Rupr.). Denne art eller varietet s,vnes i vrere

vanlig utbredt i Finnmark'
OriUa d,aurica: Vardd: Syltefjord, Jonjok. - Nesseby: N{eskelven.

Draba nonLegica: Nordkapp: 6 km syd for Duken' - Vardqi: Vester-

elvdalen. Dale-n NV. for bjprneskar: Marasvrejjokka, 0vre 9"1' -
Nesseby: Karlbotn, Reppen'-Karlebotn. - Kistrand: B/rselv, Silfar'

Bray'a pur purot r rrt i flordkapp: Mlger/y,-yest for .Srtertind, ved

veien.'10'km syd for Dukeu ltriyae 292). - I;tenom Duken ble den

funnet flere steder innenfor det kalkstr/k som fra Duken fortsetter
sydover. Narmest Duken ble den funnet ved Nordkappveien pi vest-
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siden av Satertind og lengst borte ved kraftledningen mellom Hon-
ningsviLg og Gjasver, ca. l0 km syd for Duken ved h/yde 292. Mellom
disse lokaliteter ble den funnet pi enda noen sreder. Arten synes I
vrere helt bundet til kalksten. Innenfor dette kalkstr/k forekommer
ogsi Arenaria humifusa flere steder (Rune 1954), men denne art er
begrenset til flytjord. Braya purpurascens synes derimot iL ha en noe
videre @kologisk amplitude. Den kan forekomme pi lignende lokali-
teter som Braya linearis, nemlig pil t$rt vitringsgrus av kalksten sam-
men med Dryas og Carex glacialzs, men den kan ogsi gi over pi. mere
fuktige llytjordspartier. Selv om arren forekomrner forholdsvis spar-
somt pa hver lokalitet, si synes den fl forekomme jevnt over hele kilk-
omridet syd for Duken.

Saxifraga tenuis: Vard/: Dalen NV. for Bjprneskar.
Rubus arcticus : Nesseby: Karlebotn.
Potentilla Egedii,: Nesseby: Karlebotn.
Potentilla Crantzii: Yard{: Syltefjord, Jonjok. Dalen NV. for

Bj/rneskar. Vesterelvdal. Ved Bitsfjord, vistsiden av Biggalag. -Kistrand: B/rselv, Silfar. - Kollektene av denne art tilh/reien meger
storbladet type med som regel trekoblede blad.

- Oxytr-opis campestris var. sordida: Yard{: Fjellet NV. for Bj@rne-
skar. Syltefjord, Jonjok.

Dryas octopetala: Kistrand: Bprselv, Silfar, ved elven. .- Flestnes.

- De insamlede eksemplarer av denne art tilh@rer f.. argentea A. Blvtt.
Denne form er tidligere funnet pi Varangerhalv/va og i Tromsyi
rnuseums herbarium finnes eksemplarer fra flere steder i Troms fylke.
_ Arctostaphylos uaa-ursi: Yard|: Dalen N\r. for Bjldrneskar. -Funnet av denne art i det indre av Varangerhalv/ya ei interessant.

Gentiana aurea: Yardf: Syltefjord, Jonjok. f)alen NV. for Bj/rne-
skar. - Denne arr er meger utbredt i @st-Finnmark, ogsi i det indre
av_Varangerhalvgya, ca. 20 km i luftlinje fra havet (Syftefjord).

Veronica longif olia: Vard/: Syltefjord, @sterelv. Vesterelvdal,
nederst. - Nesseby: Meskelven.

Veronica fruticans: Vard{: Dalen NV. for Bjgdrneskar.
Euphrasia lappo-nica var. pallida; Nordkapp: Mager/y. pn fjell-

pS5li.t Duken og flere sreder sdr for dette fjell (cf. Rune og Rpnning
te54).

Pedicularis palustris ssp. borea.Iis.. Kistrand: B/rselv, Silfar.

-_Plantago 
maritima var. glauca: \rardp: Syltefjord, munningen av

Vesterelv.

- Erigeron boreale: UVydg: Sy'ltefjord, Jonjok. Dalen NV. for Bj/rne-
skar. - Planten er tidligere funnet av Norman (1895) i Syltefjord,
hvor planten har sin pstgrense. Lokalitetene i det indre 

"u 
Vururg.r-

halv{ya ligger muligens noe lenger /st.
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Erigeron uniflorum: Nordkapp: Mager/y, l0^.km- syd foL Duken'

- Vaid6: Syltefjord. - Tidligeie kjent fra Persfjorden pfl Varanger-
halv/ya som ligger omtrent like langt @st.

Aniennaria iipt"a: Vard/: Marasvrjjokkas /vre del. - Dalen N\r'
for Bj/rnesku.. I Arten er ujevnt spiedt i @st-Finnmark og ikke
vanlig.

ENGLISH SUM\{ARY
Some of the more interesting findings of plants from the authors'

journey in Finnmark (Arctic Norway) in tgfg are listed. Carex paral'
'lela was found again'on the Island of Magerpy,lat' 7lo N', where

the species has iti northern limit. Some new occurrences of Arenaria
humi\usa and Braya purpurascent were found near the old ones on

Mt. Iiuken, lrtageipy.Moit of the finds recorded concern the botani-
cally little knolwn interior of the Varanger peninsula, where new

localities are recorded for Deschampsia atropurptu'ea, Luzula arc.uata,

M inuar t i a r ub ella, Ranun c ulus s uI p h ur e tts, O xy tt o p i s c a m p es trts v at'
sord.id,a, Arctostaplrylos uaa-ursi, Gentiana a\ffea' Erigeron boreale'

and Erigeron uniflorum.

Litteratur.
DahI, O., 1934: Floraen i Finnmark Fylke' - Nyt Mag' for Naturv' Bd'

69. Oslo.
Liil, J., 1952: Norsk flora. Andre utgiva..- Oslo'
lrtoiit isrn, It., 1935: o- Aienrtia"humifusa Wg' og dens betydnin-g- for' - * 

"",iol.t."i"e.tt 
av Skandinavias eldste floraelement. - Bergens Muse-

ums Arboli 1935. Hft. l.
Norman, J. M., l8g4-190l: Norges arktiske fl-ora' - Kristiania'-n""i, 

Cj.i tsfdi ptunt Life on Sc"rpentines and Related Rocks in the North
of Srveden. - Acta Phytogeographica Suecica' 3I' Uppsala'-
1954: Arenaria humifusa Jn S"erfentine in Scandinavh' - Nytt Mag'
for Botanikk. Bd. 3. Oslo.

Rune, O. og Rdnning, O., 1954 A nerv variety of Euphrasia lapponica' -' 
Bot. "Not. Hft.-3. Lund'



Anatomisk analyse av barkebrldmel av alm og furu.
ANATOMICAL ANALYSIS OF BARKMEEL OF WYCH ELM

AND SCOTCH PINE

Av
FINN-EGIL ECKBLAD

Sividt vites foreligger det ingen mikroskopiske analyser av autentisk
barkebr/dmel. Imidlertid finnes det i finsk, svensk og norsk litteratur
og arkivmateriale mange opplysninger om barkflekking og frem-
stilling av barkebr/dmel. Dette emne vil i en nrer fremtid bli utf/rlig
behandlet i en avhandling av professor Rolf Nordhagen. Jeg selv skal
her gjpre rede for noen unders/kelser som jeg har foretatt over barke-
mel og det rimateriale dette er blitt laget av.

Bark er ikke noe synderlig stringent begrep, idet den fra art til art
og til forskjellige tider i plantenes utvikling kan omfarre vidt for-
skjellige elernenter. I denne forbindelse er det imidlertid praktisk i
bruke den definisjon av begrepet som benyttes i botanikk-undervis-
ningen i Oslo: Med bark forstir en her, hos planter med sekundar
tykkelsesvekst, den del av stammen som ligger utenfor kambiet. Den
sekundare bark omfatter sildelen (med silr/r, bast o. a.), mens den
primare bark ligger utenfor sildelen og omfatter det primrere paren-
kym, korklaget og epidermis.

I Botanisk l\'Iuseums samlinger i Oslo finnes der pr/ver av barke-
mel av furu og alm. De stammer fra professor F. C. Schiibelers samling
fra forrige irhundre, og inneholder op;si pr/ver av den ubehandlete
bark. Pr/vene er dessverre ikke datert, s6. vi vet ikke hvor gamle de er.
Almepr/vene er fra Ullensvang i Hardanger, og furupr/vene fra
Finnskogene.

Nedenfor skal gis en kort oversikt over den anatomiske underspkel-
sen og de konklusjoner det har lykkes l. komme til med hensyn til
hvilken del av barken som ble benvttet.

l. Alm (Ulmus glabra ssp. montana).

Barkemelpr/ven viser en tydelig tendens til i flokke seg sammen
i l/se baller. Det skyldes de lange bastfibrene som lett filtrer seg inn
i hverandre. Bortsett fra bastfibrene finnes der ipenbart en del sil-
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parenkym, margstreleparenkyn og silr/r. Disse elementer er det
imidlertid ikke lett i bli klok pfl. Dessuten forekommer noen store

slimceller, noe som er sarlig karakteristisk for almebark (jfr' E. Ram-
stad 1940).

Imidlertid fir vi her st/tte av andre pr/ver, nemlig av den ubehand-
lete bark. schiibelers pr/ve fra ullensvang er noksi liten, og i stedet

har det derfor vrrt benyttet er mer rikelig materiale som i sin tid ble
sendt Botanisk N{useum av Trond Utigard, Eikisdalen.

I sitt brev til Museet forteller han: Pi forsommeren cla almen slapp
barken godt, tok folk hjem den barken de ville ha til folkernat' De

hugget av de frodigste unge, 2-3 fu gamle kvistene-og renningene og

flndde barken av disse. Si fjernet de med kniv den gribrune ytre
hinnen pi yttersiden av barkstrimlene. Den mitte vekk, ellers ble
*mj/let ikke etande,. Si hakket de opp de renskrapte strimler, tgfrket
maierialet og malte dette piL kvern til ualmenlj/I,..

Vecl i etterprpve dette pi fris[e kvister og samtidig rnikroskopere,
sees lett at baiken spalter ieg l/s i shillet mellom. siste og ne-st sis.te dts

si/del. Nir en si vii flekke det m/rke, ytre lag av fra det lyse indre,
skjer spaltningen i skillet mellom primar og sekundar barft. Noen
biier av den primrre bark blir ofte sittende igjen pi den sekundrre,
men dette skrapes av ved etterbehandlingen.

Det som nyttes til barkemel er altsi praktisk talt hele den sekun-

clare bark, som inneholder n/yaktig de samme elenrenter som barke-

melpr/ven fra Ullensvang. Karakteristisk eI at barkerrelpr/ven ikke
inneholder det ringeste spor av hverken kork eller ved-elementel.
Selvom den forehg$ende prpve kanskje ikke er helt rep-resentativ -
den virker nes ur;iger) , €r det ikke tvil om at barkebrcld av'alm
ble laget av den sekundrre bark.

An{iende naringsmengden b/r dette sp@rsmil overlates en kjemi-
ker. det eneste jeg har kunnet fastsli vecl de enkle midler som ster

til min ridighei, ir et visst innhold av stivelse i parenkym-veverle.
Stivelseskornine er ganske smi, og den totale mengde av stivelse

synes fl vrre langt mindre enn i de unders/kte pr/ver av iurubark
fra Finnskogene (se nedenfor).

2. Furu (Pinus silvestris).

Barkemelpr@ven er temmelig ensartet lysebrun. Den bestirr for det
meste av et fliset pulver, som er dannet ved en oppflising av barken
parallelt ned stammens overflate. De enkelte brokker er flate, tan-
gentiale utsnitt av barken. Hvorledes denne har sett ut i radial- 

-og
Iversnitt kan en derfor ikke se av melprl4ven. hnidlertid sees tydelig
bide vertikale og horisontale parenkymceller. f)e siste lePresenterer



Fig. l Plater av furubark fra Finnskogene, for fremstilling av barkemel.
Schiibelers saml., Bot. Mus., Oslo. - Nat. st. Fot. B. Mauritz.

Plates of pine bark (phloem), from uhich flour was made. Finnshogene,
E. Norway. Bot. Mus., Oslo. - Nat, size.

margstrelene og inneholder undertiden harpiksganger. S:erlig blir
parenkymcellene tydelige ved tilsetning av jodjodkalium, som viser de
store mengder stivelseskorn (fig. 2). Der finnes i den foreliggende
melpr/ve intet spor av veden (uakeider) eller korken.

Ved en sammenlikning med de plater som slikt mel ble laget av,
blir anatomien lettere i forsti. Platene (fig. t) er ca. I rnm tykke og
mi ha vrrt ganske myke f/r de ble t/rket da et par av dem har vart
brettet helt sammen. Platene er ipenbart framkommet som tangen-
tiale avskrellinger. Etterpi mi ytterbarken vrere blitt fjernet. Dette
framgir av den makroskopiske struktur og av margstrilenes retning.
De siste er sterkt buktete og sees pi tverrsnitt 6 gfl fra den ene bred-
siden til den andre. Buktingen er irsak til at margstrllene sees i
lengdesnitt bide pi tangential- og radialsnitt.

Gjennomgiende er de to bredsider pi.hver enkelt plate forskjellige,
idet det pi den ene side sitter rester av kork i m/rkere flak (fig. l).
Hos unge furustammer dannes korkkambiet som en rinp; fra Sdje
eller 4de subepidermale lag. Men som kjent dannes det hos eldre
stammer uregelmessige, isolerte, sekundrere kork-kambier lenger inn.
Utenfor disse blir det da liggende deler av silvevet som etterhvert ddr



Fig. 2. Radialsnitt av innersre del av furu-
bark, farget 

i.i dSltT,falium^Stivelse 
sort.

Radial section of innernrost ltart of bark
of pine (Pinus siivestris), stainbd, with llK.

- x 100.

o.g forandres. Korkcellene fir ogsi sterkt fortvkkete vegger og blir
til steinkork.

!9d den mikroskopiske analyse av innerbarkplatene viste det seg
at disse, bortsett fra de t1'nne flak av kork, uteluklende besto av silvev
og margstriler. Der fantes intet spor av kambiet eller av trakeider.
Ved-delen er overhodet ikke med. Bare hist og her fanres spor etter
en begynnende forvedning (floroglucin-saltsyre-reaksjon pi lignin),
og da alltid i den del som ligger n€rmesr korklaget. Kork-kamblet er
synlig pi innsiden av korkcellene, hvilket viser ar korklaget sitter pi
vedkommende plates ytrerside. Imidlertid ga celleveggene en treg,
men likevel tydelig cellulose-reaksjon. Karakteristisk var videre den
store mengde stivelseskorn (fig. 2). Disse er lokalisert dels i de verti-
kale parenkym-celler, dels i de horisontale margstrfr.ler. Silr/renes
vegger har i tverrsnitt et rynket omriss, hvilket viser at de ikke kan
vare nydannet. Heller ikke her er altsi" siste nrs sildel kommer med.

De mikroskopiske data viser altsi. at man ril barkebrdd av furu
nyttet de indre deler au den sekundare bark. H|vst sannsynlig holdt
man seg innenfor de innerste korklag, slik at melet for den overveien-
de del kom til i besti av ennfi. levende deler av silvevet. De korklag
som kom med ved barkflekkingen, ble trolig seinere omhyggelig
skrapt av. Det finnes som ovenfor nevnt, overhodet ikke spor av
korkceller i selve melpr/ven.
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_-I!1a- rylingrverdien, og spesielt bake-evnen angflr, er almemel
alltid blitt holdt for i. vare langt bedre egnet enn furumel. Det synes
derfor klart at stivelsesmengden ikke hai vart utslagsgiventle, men
at det er andre faktorer som har spilt inn. Dette blir nirmere belyst
av Nordhagen (1954).

ENGLISH SUMMARY
In Norway and other countries the dried and crushed inner-bark

of wych elm, Ulmus glabra ssp. montana, and Scotch pine, pinus
silvestris, has been used as substiiute for bread mear since- very long.

A microscopical analvsis of authentic bark and barkmeal oi theil
plants from the l9th century, now in the collection of the Botanical
Museum, Oslo, shows that, in both instances, the flour has been made
solely of the inner-bark, that is, the secondary phloem, minus the last
vear's phloem which adhers-to_ the xylem. In the case of Scotch pine
only the innermost parts of the secondary phloem have been rised.

Litteratur.

Nordhage-n, Rolf, 19.54: Oa barkebr/d og treslaget alrn i kulturhistorisk
belysning. - Danmarks Geol. Undeis. II. F.rekke. Nr. 80. 262_309.

Ramstad, EgiI, 1940: Kan almebark til medisinsk bruk samres av viltvoksende
alm i Norge? - Norges Apotekerfor. Tidsskr. 48: 460-46b.



Norsk Botanisk Forening.

Hovedforeningens irsmelding 1954.

l-oreningens medlemstall er gitt fra 485 pr.3l. desembel 1953 til
487 pr. 3l]desember 19b4. Hovidforeningen hadde ved irsskiftet 396

mediemmer. Av disse var 3 innbudte, 57 livsvarige, 45 hrrsstands- og
studentmedlemmer. 2 av foreningens medlemmer er d/de i l/pet av
iret. Hovedforeningen har fitt 17 nye medlemmer, mens 13 er g_i_tt ut'

Styret har hatt fplgende sammensetning: Professor dr. Georg |ygttt
(formann), fprstebi6liotekar Peter Kleppa (viseformann), Aslaug
Tobiesen'(sekretar), cand. real. Per Halldal (kasserer), lektor_dr. Ove

Sundene og lektor Halvor Vegard Hauge' Styret har hatt 2 mpter'
Professoidr. O. A. H/eg har redigert Blyttia. Ekskursjonsnemnda

har bestiLtt av f@rstekonservatof Johannes Lid (formann), konservator
Per St/rmer og amanuensis Finn-Egil Eckblad. Det ble arrangert 6

ekskursjoner i -Oslo omegn, en demonstrasjon i Botanisk l{ap;e og en

sommeiekskursjon til Lista. Det har vrert holdt 3 medlemsrnl4ter'
17. f ebruar holdt ingeni/r Hans Jensen foredrag med lysbilder

ulitt om et par forekomiter av busker ved Drammenu. Lektor Stordal
denonsrrerti fru Inger Anne Lysebraates soppakvareller. F/rstebibli-
otekar Kleppa fortilte om (Naturselbstdruck" og viste fram ek-

sempler.
1. april. Arsm/te, ledet av {orrnannen. Arsmelding og rengskap ble

lest opp og godkjent. Lektor fru Ragna S/etorp gikk-ut av,styret og

kunne'ettdr-lovene ikke gjenvelges. Lektor Ove Sundene ble valgt i
hennes sted. Cand. real. Biiger Grenager /nsket i bli laist fra sitt hverv
som kasserer, i hans sted ble cand. real. Per Halldal valgt. Revisorene'
statskonsulent T. Christensen og cand. real. Ocld Klykken, ble gjen-

valgt.
PYi m/tet var foredrag med fargelysbilder av konservator Olav

Girerevoll: oFra vegetasjonen i Sentral-Alaskas fjell'. - -'28. oktober'. Foredraf med lysbilder av professor dr. O' A' H/eg:
uEn Himalaja-ekspedisjon sommeren 1952".

Arsm/tet Ute lotdt pi Blindern med afte'smat i Blindernkjelleren,
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de to andre mptene ble holdt p3. universitetsbiblioteket med afte's-
mat i UB-kafeen. Det har vrrt 50-100 medlemmer tilstede ved
mptene.

Ved fristens utl/p i januar var det kommet inn to besvarelser av
den oppstilte- prisoppgave: (En unders/kelse av blomsterplanteflo-
raen i et omride (vedlagt herbarium)". Styret oppnevnte kohservator
Per St/rmer og lektor Halvor Vegard Hauge til-e bed/mme besvarel-
sene. I overensstemmelse med deres innstilling ble prisen tildelt
Per Su,nding for hans arbeid nB,n unders@kelse av blbmsterplante-
floraen pi Nes/ya i Asker,. styret besluttet videre i utdele en-ekstra-
premie til rhorbiQrn Faarlund for hans arbeid uBeskrivelse av plante-
livet ved Veslesj/en, Nes, Romerikeu.

Regnskap for 1954.

Tnps- og vinningskonto.

I{.ontrnge nt:
flovedforeningen
'I'r/ndelagsavd.

3.458,60

_i11'j
fi;::'i :?11 1'9: l Ti'::
Ekskursjoner
Porto
Diverse

r4.25r,oE
834,26
88,65

525,00
374,48Blyttia:

Statstilskudd ... 2.000,00
Nansenfondet .. 2.500.00
I'ra Gavefondet 2.000,00
Abonnement, salg 2.072,98
Annonser...... 120,00

8.692,98
Renter Oslo Sp.bank.... 17,37
Underskudd

3.857,60

15.573.37

Liusvarige mer)lemmers f ond.

r5.573,37

Innkj/pt obligasjon .... 6.000,00
Ileholdning Oslo Sp.bank 391,93

6.391,93

Oslo Sp.bank llr 1954 6.187,82
2 nye medlemmer ..... 200,00
Renter Oslo Sp.bank .. 4,ll



t2

Gauefondet til Blyttio.

Oslo Sp.ba-nk I 11 1954 2.196,76 | Beholdning Oslo Sp.bank 217 ,53
Rentel Oslo Sp.bank .. 20,77 

|
t-

2.217,53 1 2.217,58t-

Nansenfondets bidrag til trykning aa hoaedfagsoppg,auer,

Beholdning 1/r 1954 .. 264.05

Aktiua.

Kontanter:
Driftskonto .... 123.98
Nansenfondet .. 264,05

388,03
1.099,88

Beholdning 1/r 1955 .. zil.w
264,05

Status pr. rlL 1955. Passiua.

264,05

Innestiende postgiro . .
Innest. ostd sp"areuani,
Kto. nr. 230.591: 720,54
, ' 75.792: 391,93
> ) 233.680: 217,53

obligasjon i r"rt J"r,-ao* l:333:33
Gamle skrifter ......... 1,00

6.391,93
217,53

264,05

r.944,40
1,00

8.818,91

Gamle skrifter

8.818,91

Blindern 14lr 1955

Per Halldal
(tiS")

Revidert og funnet i orden. Oslo 3/2 1955.

Torstein Christensen
(sign.)

Odd Klykken
(sign.)
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Hovedforeningens ekskursj oner.

21. mai, ettermiddag. Omvisning i Botanisk Hage pfl
T 0y e n. Professor Rolf Nordhagen holdt et kort foredrag om v6,r-
floret i Botanisk Hage og demonstrerte fglrst den samling av l/k- og
knollplanter som var i blomst langr den nedre mur i det nvanlagte
system, nrer Botanisk Museum. Etterpi fdrte han medlemmene opp
i uGamlehagen> og demonstrerte her en del interessante villtulipaner
foruten floret av stemorsblomster og hagetulipaner. Et plutselig inn-
settende tordenvrer tvang forsamlingen inn i Palmehuset, hvor med-
lemmene var n/dt til i oppholde seg i nesten 

""^')f,"*orohagen.

28. mai. Demonstrasjon av en ny tetraploid Saxifraga-art ved
universitetsstipendiat Gunvor Knaben. Fremm/te G aus ta d gird,
Oslo. 12 deltakere. - Den nye Saxifraga-art publiserte jeg i oktober
1954 (Nytt Mag. f. Botanikk) under navnet S. osloensis, Oslosildre.
.feg mener at der er overbevisende holdepunkter for fi. kunne anta
at denne arten er oppsdtt etter kromosomtallsfordobling i krysningen
S. adscend,ens x tridactyletes (skflresildre x trefingersildre). Oslosildre
er tetraploid med 44 kromosomer mot 22 hos hver av de to sistnevnte
diploide arter. ViLren 1954 hadde jeg alle disse 3 arter i kultur pi
rnitt fors/ksfelt ved Gaustad gird, og de ble demonstrert for med-
lemmene av Botanisk Forening. De morfologiske skilnader ble studert,
dels pi de levende planter, dels pi fotografier av de smiL detaljer i
blomst og pe blad. Den forskjellige /kologi og livsrytme hos de 3
arter ble gjennomgitt. Mens trefingersildren er overvintrende enirig
og skiresildren vanligst en toirig art, kan Oslosildren variere og vrere
enten enirig eller toirig. Til slutt gikk vi en tur i Gaustadskogen
og studerte de t@rrere voksesteder med en6.rige planter av trefinger-
sildre og Oslosildre og de fuktige, mer skyggefulle voksesteder med
toiLrige planter av Oslosildre. Blant de sistnevnte fant vi individer
med t/rre kapsler som hadde blomstrer hdsten fdr (1953).

Gttn'uor Knaben.

6. juni. Tur til BorQya i Brerum. I herlig sommervrcr dro omkr.
30 forventningsfulle medlemmer av foreningen med en motorbiLt fra
Sandvika s/rover til den idylliske lille kalk/ya. Vi ble ikke skuffet.
212 arter av karplanter kunne Finn Wischmann f/re opp pe sin liste
tra Qya, deriblant Auena pubescens var. alpinum (med glatte bladslirer
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nedtil), Luzula campestris, Potentilla thuringiaca, Saxifraga osloens is,
Symphytum officinale og Zannichellia palustris. Under bartrar ble
funnet de to jordstjernene Geastrum pectinatum og G. quadrif idum
og pi kalkgrus ved stranden den sjeldne sydlige kalkmosen Tortella
itnclinata.

Per StQrmer.

13. juni. Tur fra Sollih0gda over Krokkleiva til
Sundvollen. 17 deltakere. Ved Sollihpgda fant vi Carex pedifor-
mis. Pil h@yden mellom Sollih/gda og Kleivstua rik lavvegetasjon
med mange arter Cladonia, Cetraria, Parmelia, Peltigera, l{e'phronta,
Usnea og Alectoria, bl. a. Alectoria altaica. I Krokkleiva si. vi av lav
Sticta fuliginosa, Parmelia aittata, Alectoria thrausta, tenuis og
bicolor. Av h@yere planter fant vi Saxifraga cotyledon og nioalis,
Cerastium alpinum, Cystopteris montana, Dryopteris robertiana og
Polystichum braunii.

Eilif Dahl.

4.-9. juli. Sommertur til L i s t a. Deltakere: Lillemor Bang, Olaf
Bang, Finn-Egil Eckblad, Bjdrg F/yn, Gudbj/rg Hanssen, Nils Hauge,
Gunnar Hofstad, Johs. Johannessen, Ivar J@rstad, Johannes J/rstad,
Caroline Leegaard, Ralph Tambs Lyche, Anna Sofie Nerstad, J. Nt-
land, Asbj/rg Rui, Halfdan Rui, Anton R/stad, H. Smeland, Per
Sunding, Ragna S/etorp, Aslaug Tobiesen. Vi mitte fordele oss pi
to hoteller i Farsund. - 5. juli tok vi buss til Bore og fulgte stranden
/stover. Vi s6. en rekke av de typiske strandplantene, bl. a. Ammo-
phila arenaria, Atriplex latifolia og sabulosa, Cahile maritinta,
Catabrosa aquatica, Carex arenaria, Corynephorus canescens, Eryngi-
um maritimum, Honchenya peploides, Mertensia maritima, Rununcu-
lus sceleratus, og Silene maritima, og den sjeldne hybriden Ammophila
arenaria x. Calamagrostis epigeios som f/r bare var kjent fra Tjdme
og Skit/y. Et par av medlemmene var ute pe odden og konstaterte
at Crambe maritima fremddles holdt til pi denne sin vestligste loka-
litet. Ved en veikant sto Fu,naria Boraei og lenger dst sfl vi pfl de
eiendommelige kuppel-dyner rned Salix repens, Jasione mo'ntana og
Lathyrus maritimus. I nrrheten av Hannanger fantes bl. a. Sorbus
hybrida og S. Meinichii. - 6. juli dro vi til R/rtjern hvor vi si pi
vannplanter. Noen overraskelser var det ikke og det lyktes oss ikke
i gjenfinne Pilularia som er angitt fra dette tjernet. PiL Lomsesanden
var vegetasjonen ikke sarlig rik og vi fant fi arter vi ikke hadde sett
dagen f/r. Av nye kan nevnes Radiola linoides og Peplis portu,la. Pl
et beskyttet sted fant vi en sarlig tykkstammet Sarothamnus.
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7. juli botaniserte vi pi Far/y og Spindsodden. Vi si b,l. a. Hedera
helix og Vinca minor.

8. juli unders/kte vi Lundevigen hvor vi fant Glyceria maxima.
Det narliggende Kri.gevann var ytterst fattig, men vi fikk da se
Hy d.r o c oty I e a ul gar is.

Siste dag tok vi en tidlig buss til Mandal hvor vi spiste frokost
og tok si en tur til Ris/bank. I furuskogen si vi Poa Chaixii, Lathy-
rus silaestris og Listera cordata. Av UIex europaeus fant vi bare et
par ganske smi eksemplarer. Sj/sanden hadde lite i by pi utenom
Artemisia campestris og Tragopogon pratensds. Ved Mandalselvens
utl/p fant vi derimot en meget rik ruderatflora: Allium aineale,
Armoracia rusticana, Linaria repens, Mercurialis annlta, Papauer
rhoeas, Phalaris canariensis, Solanum nigrum, dessuten Vicia hi,rsu,ta
og V. angustifolia. Etter middag i Mandal leiet vi en buss sorn kj/rte
oss til Kristiansand. Pii veien stoppet vi opp ved Cladium-tjernet, hvor
Cladi.um mariscus sto i full blomst. Vegetasjonen i tjernet er ellers
temmelig triviell, men vi noterte oss Nuphar luteum i blomst, mens
vi derimot ikke si noen Nymphaea-art slik som professor Nordhagen
angir i sin avhandling om denne Cladium-forekomsren. Vi kj/rte si
videre til den kjente Osmunda-lokaliteren ved Try-bekken. Foruten
Osmunda regalis si vi Asperula odorata, Circaea europaea. Herfra
kj/rte vi rett til Kristiansand og tok nattoger hjem.

Foreningen vil her takke den anonyme giver som satte oss i stand
til fl leie egen buss mellom Mandal og Kristiansand uren at derte
f@rte til ekstrautgifter for deltakerne. Takk ogsi til Nils Hauge for
all hjelp ved planleggingen og gjennomfdringen av turen.

Finn-Egil Eckhlad.

5. september. Tur til Oppral og Q stensj /varnet. 2l var
med. Ved s/renden av vatnet demonstrasjon av vass- og sumpplantar.
Vasspesten (Elodea canadensis) fyller kilen i s/renden og langsmed
Iandet pi vestsida av vatner heilt til osen. I Abildsgtmyra veks det
framleis traneber (Oxycoccus quadripetalar), torvmynill (Eriopho-
rum aaginatum) og gran-kvitmose (Sphagnum girgensohnff). Men det
er vel berre eit tidssp,firsmil nir kloakkvarnet trengjer inn og gjer
ende pi desse oligotrofe plantane. Pi. vestsida av vatnet ein stor
koloni valurt (Symphytum officinale), og nedafor berget der vi hadde
lunsj, Dryopteris cristata. Nordafor vatnet hadde eigaren av Gran-
hekkvegen l, Karl L/ken, for nokre ir sidan planta inn sakalin-
slirekne (Polygonurn sqchalinense). Den hadde spreidd seg under berg-
knausane og hadde no 4-5 m h/ge skott. Om H/yenhall kom vi til-
bake til Oslo.

Johannes Li,d.



l6

12. september. Soppekskursjon til Skar i Ntaridalen. Det
var ca. 20 deltakere. Vi startet ved endeholdeplassen for bussruten og
gikk langs vestsiden av Skarselven opp mot @yungen. Etter raste-
pausen unders/kte vi omridet /st for vannet. Det var svert lite sopp.
Tilsammen ble notert 74 hattsopparter. De som hadde tenkt 6L skaffe
seg vinterfbrsyning, ble grundig skuffet, men de fleste fikk med seg;

til et miltid eller to. Av matsopp var det mest vanlig kantarell og
vanlig sauesopp, og i et orekratt nrr elven vokste en klynge pudder-
traktsopp.

Nar holdeplassen fant vi en liten koloni engvokssopp pi. kortbeitet
liten ipen plass, og pi lignende lokalitet ved vannet en vakker liten
r/d og smiskjellet vokssopp (Hygrophorus miniatus). Et eksemplar
av r@dgul bittersopp (Flammula astragalina) vokste pf,. morken gran-
stubbe. I det dype mosedekket i granskogen stod noen hatter av bro-
ket musserong (Tricholoma fucatum), og i ekstra fuktige Sphagnum-
partier Psilocybe elongata. Av interesse var ogsi Collybia distorta og
en annen liten rotsopp, C. tuberosa, med forholdsvis store, kastanje-
brune, tilspissende sklerotier. Den siste var sv&rt vanlig og vokste Pe
ritne sopprester. Under mosedekket gravde vi fram noen hjortetr@f-
ler (Elaphomyces granu,lafrr). Ved overskjaring luktet de sterkt av
karbid.

lens Stordal

19. september. Tur til Isidalen i Brrum. 32 medlemmer av
foreningen dro med buss fra Oslo til Bj/rum sag ved Ringeriksveien.
Derfra gikk vi opp Isidalen til Nordre Kjaglia. Langs stien var det
rik anledning dl e studere bregner og andre karsporeplanter, foruten
moser, som vi fant et rikt utvalg av. I en bratt skrining ved Nordre
Kjaglia viste grav/r Halfdan Rui oss den interessante forekomsten av
Cirsi,um oleraceum, som han hadde oppdaget der et par uker f/r. Vi
si filere eksemplarer av tistelen, bide i blomst og i fmkt, i en ganske
artsrik staudevegetasjon nrr et hasselkjerr' 

per st6rntet..

Trlndelagsavdelinga, irsmelding for 1954.

Ved irsskiftet 1954-55 hadde lokalforeningen 87 medlemmer, av
disse var 5 livsvarige, 62 nrsbetalende og 20 husstandsmedlemmer.
Det er en stigning fra forrige ir pi 3. Styret i 1954 har vrrt: Lrerer
Einar Fondal (formann), fru Randi Haukebcl (kasserer) og konser-
vator Olav Gjarevoll (sekretrer). Revisor: Petter Green. Ekskursjons-
nemnd: Fru Maria Svenningson Stavdal, gartner Nlartin Opland og
konservator Olav Gjrrevoll.
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I l/pet av iret er det arrangert 4 ekskursjoner med i alt 60 deltake-
re. Det er holdt 6 m/ter, alle pl Vitenskapsselskapets Museum. I)et
gjennomsnittlige oppmglte har vrrt 40. Aret har vart det beste i
foreningens historie. M/tene var:

.,8. januar. Konservaror Olav Gjarevoll fortalte fra sin ekspedisjon
til Sentral-Alaska og visre en rekke fargelysbilder fra plantelivet der.

- 20. februar. lVlagister Gunvor Knaben: Om artskrysninger og arts-
dannelse, med eksempler fra vflr flora.

30. april. Ingeni/r Arne Jensen fra Instituttet for rang- og rare-
forskning holdt foredrag om: Rare ting i tang og tare.

28. oktober. Fylkesgartner Alf Alfsnes: Vakrere gardsanlegg. Fore-
draget var illgstrert med fargelysbilder. Videre var der demonitrasjon
av sommerens fine plantefunn ved flere av medlemmene.

16. noaember. Chief Botanist A. E. Porsild fra National Nrluseurn
of Canada talte om floraen i de kanadiske Rockv l\Iountains. Fore-
draget var ledsaget av en praktfull serie fargelysbilder av natur,
planter og dyr.

14. desember. Prof'essor N. A. S/rensen: Noen enkle bidrag til for-
stielse av Jotunheimens flora. Med fargelysbilder.

Etter alle m/ter har det som vanlig vart selskapelig samvrr.

Trlndelagsavdelinga, ekskursjoner i 1954.

27. mai. Tur til Tomser i Strinda. 18 deltakere. I de sgtr-
vendte almeliene ved Tomset er det en meget rik flora, av funn kan
nevnes Lappula deflexa, Draba doarensis og l/iola ru,pestris. Ellets
konsentrerte oppmerksornheten seg om den voldsomt rike blomstring
hos gran. Trrrne var helt r/de og luften fylt av pollenregn.

13. juni. Tur til Leinslia i Stadsbygd. 18 deltakere.
Leinslia har helt siden Vilhelm Storms dager vrrt kjent som er av de
rikeste felter i Tr/ndelag og et ynder valfartssted for botanikere. Vi
fikk se store mengder av Bracltypodium silaaticum og Bromus bene-
kenii, videre fant vi Sanicula europaa, Dentaria bulbifera, Lathyrus
niger, Cardamine impatiens og Polystichum braunii. Sensasjonen var
imidlertid Neottianidus avis.I et hasselkratr i lias nedre del like ved
girden Lein fantes ett eneste blomstrende eksemplar og ro fjorgamle
stengler. Neottia er ikke blitt funnet i Tr/ndelag siden 1769 da
biskop Gunnerus fant den pfl Bergsisen i Snisa, der den siden aldri
er blitt gjenfunnet.

1.-5. iuli. Hovedekskursjon til Husrad og Ytre Frrna.
12 deltakere: Charles Bjerkan, Einar Fondal, Olav Gjmevoll, Anders
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Haukeb@, Randi Haukebp, Hans Kosberg, Lars Moan, Ivlarie Opland,
Martin Opland, Arnulv Stabursvik, Maria Svenningson Stavdal op;

Borghild Swensen.
Deltakerne reiste med buss fra Trondheim. Ved ferjestedet R/k-

kum i Alvundeid vokste betydelige mengder av Trisetum flavescens
pfl en veiskrining. Forekomsten ble oppdaget under foreningens
Tingvollekskursjon i 1947, og arten har siden holdt seg pi samme
sted.

Ekskursjonens hovedkvarter var Farstad. Fprste dag ble benyttet til
strandekskursjoner. Ved Nerland vokste Carex arenaria ph flogsand.
Ved Vevang i Kornstad herred fantes Lathyrus montanus i store
mengder pi en knaus like ved sj@en. Fori4vrig traff vi da pi en rekke
av de mer eller mindre alminnelige kystplanter som f. eks. Carex
binervis, PoIygala serpyllifolia og Conopodium maius.

Den 3. juli gikk vi opp i Talstadhestens bratte vestside ved Hustad
Bruks Kalkbrudd. Denne lia har en ganske fantastisk vegetasjon med
mengder av Sanicula europaa, Allium ursinum, Polystichurn lobatum
og Cypripedium calceolus. Av den siste ble det observert flere hundre
eksemplarer. Neottia nidus aais vokser spredt, i alt ble det sett 7

eksemplarer.
Nesie dag gikk en del av deltakerne til Trollkirken, mens andre

gikk opp Slepskaret. I Slepskaret var det store mengdet av 
-Cystopte-

iis moniana, videre fant vi Cardamine flexuosa og en liten forekomst
av Chrysosplenium oppositifolium. Qverst i Slepskaret er det store
felter med Dryas-Salix reticulata-Carex rupestris-heier med et eien-
dommelig innslag av oseaniske arter som Carex pulicaris, Luzula
silaatica og Orchis mascula.

Den siste dag ble benyttet til turer i nrrheten av Farstad. I liene
under Stemshesten vokste bl. a. Brachypodittm silaaticum og Alliatia
officinalis. Her ble ogsil Polyporus cinnabarinus funnet pfl rogn.

Pfl flogsandfeltet i vika ved Farstad fant vi Agropyron iunceum
som her-har sin nordgrense. Pfl grasgrodde bakker med flogsand
under vokste Gentiana aurea i betydelige mengder. Dette er ny spr-

grense for arten, den var tidligere ikke kjent lengre s/r enn til Smpla.

5. september. Soppekskursjon til Asen. 12 deltakere, som alle
fikk ritelig med god natsopP. Det ble ogsi samlet inn mye viten-
skapelig materiale, som enda ikke er bearbeidet. Vannvegetasjonen
i Hammervatnets dstende ble ogsiL viet oppmerksomhet'



Smistykker.

Rik Cypripedium_blomstring i Snflsa.

Under et bes/k i 
!n.as1 19. juni l9E4 ble der meg forunt i. se enmasseblomstrin-g av Cypriped,i&n calceolus i Finsissk?gen o"i Jprr,uast' Jeg har bes/kt de rile mariskoforekomstene i snflsa irang. ,i"rrg"r,

ili: ;:J[:r.blomsrerverd 
som det jeg mdtte siste ;;;;i n", jo

.^_Fi"lisskogen tilh/rer Finsfls Smibruksskul^e, og skolen har gitt inntor d verne planten. Hele omridet ligger pi en svar kalkbe.nk. Detvokser cypripediurn mrnge, steder innEnfor omridet, men a"rr-rip.rt.torekomst ligger vesr foiskolens bygninger i granskog.-*.i^ 
"r, 

a.tgTaor.
PA et felt som var ca. 25 m langt og med en bredde av 3_7 m teltejeg 890 blomstrende eksemplarer] ,u"dirr" hadde mange Z Utorrrrr"..Like utenfor dette l:i et annet fett med ca. 200 "kril;il;.Z|irlp*d.ium vokser her i tette grupper, i en enkelt ;; dtJ;;ii.;';#i"*r,_t.X1.- 

l!:,:-plarer, rnange &er en halv meter hpye.r-let var et ubeskrivelig. vakkert syn i m/te'denne mengde av
ltfripedium inne i .9gi i|r*^t rurre gransr<od"". st;;;.,,'iuuiir,ra,smibruksskule, ole Kjelvik,l6rtalte ir tru" ardri hadde setr makentil blomsterrikdom siden han kom dit. ogra pa n.rfr?r." 

".atrreru
;r;J.Tr5:r:ist 

sommer rangt mere C y prifi e dium ;;-i;- ";:; ;", g

Try'ndel^ag hadde i lg53 en usedvanlig varm sommer og hdst. Detvar ingen frost i rale om f/r i desemb...'rit .ta r", 
"i..""?gsf"*.g.,gunstig. Det ligger nar i tenke seg.at de ekstraordinreri!""rrig.varforhold i lgbS har varr av.Uetya?ing io, -rrrolt.* pr&ir'f.r;."av knopper _for nesre irs overjordiske siengler, d ;; i;;;;'".viren har gitt knoppene gode utvitctingsvit-tir.

Olau Giereaoll.
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Universitetseksamener i botanikk 1954'

Uniaersitetet i Oslo.

Houedf agseksamen, f ebtuar 1951 . Jon Fryjordet: Undersiikelser over

Clematis ,ibir-iro ved 
'Tretten i Gu"dbrandidalen. - Nils Klavestad:

En unders@kelse av vegetasjon og hydrografiske forhold i Hunne-

bunnen i Ostfold.
Bifag, udren' 1951.9 kandidater' (l) Om vekst-og vekststoffer hos

n6yeiJplanter. (2) Om dannelsen av fr/ og frukt hos angio-spermene'

Gi'i sarirbana mbd dette en oversikt over de viktigste frtrktformer'
Houed.fag, udren 1954- Ian-Petter Bj/rnseth: En unders@kelse av

surstoffinnlioldet i myrvann og dets variasjoner i l/pet av en.vegeta-

sionsperiode. - irlagn'e Kleiveri: Om vegetisjon og fl'ora-p3'-sydvendte

i'"k;jir;r;;i Nord-budbrandsdalen. -"Einir Ramstjell: Fytoplank-

tonet i den nordligste delen av Norskehavet i begynnelsen av juni
1952 og lg5g. - Asbj/rn Hagen: Unders/kelse over rustsopPenes

utbredelse i Valdres.- nlog, hpsten 1954. 12 kandidater' (l) Transpot: 
1-" :lgfitk"

,toff.i-i h/yere planter. (2) Om ordenin Rosales' dens morfologi'

ryrt.*"titt.'stilliig og inndeling og dens betydning for mennesket'
' Houedfag, hQstei lf5+.Yergeion R'ydningen: Om noen ioners inn-

virkning pi den kutikulere transplrasjon'

(Jniuersitetet i Bergen.

Bifag, udren 1954.4 kandidater' (1) Beskriv plantecellen i dens

erundttor- os sipr rede for dens differentiering i de.viktig.ste vevs-

ivper. (2) Gi"ei-oversikt over reproduksjonsmiter r planterrKet''''n'";hrg^, ra,in-ii:i. g"lais'Eide Kvinge: Garnle hageplanter i
Norges flora (6 ukers oPPgave)'

n71ag, h4rin 1954. i ilndidat' (l) 9* frukt-og fr14 og om deres

"pp;;;L"' i planteriket. (2) Om 'plantenes hormoner og deres

lunksjon.
Hoiaed'fag, hpsten 1954. lngen kandidater'

Norsk SoPPforening.
ArsnLelding 1954-

il. iuni 1954 ble soppiuteresserte innkalt til et m/te pfl Universi-

,"*r, itri"a.t", i.i e .iiit .tt"." nrulighetene for fl danne en landsom-

i"ii""a. soppioreninf. inttkallel'""'" uut undertegnet av Finn-Egil

Eckblad og Jens Stordal."la-*Oi" "guv st"tad en orienterilE o^s pefte. n1 ae, 
"-t!11s^t5 .oer-

gaver for en"slik forening (se $ 2 nedenfor)' I sitt innlegg l(om arna-
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nuensis Eckblad inn pi hva vi i store trekk kjenner til om storsop-
pene i Norge og nevnte et par av de oppgaver som ligger narmest
for medlemrnene. Diskusjonen etter disse to innleggene viste ar det
var stor interesse for saken, og det ble enstemmig vedtatt :i danne en
soppforening. Det ble valgt et forel/big sryre som skulle arrangere et
program for h/sten og komme med lovutkast ferdig til generalfor-
sarnlingen.

Til formann i det forel/bige sryre ble valgt Jens Stordal, Ski, og de
/vrige medlemmer ble Finn-Egil Eckblad, A. Bilet, G. Soot og Fr.
Delphin jr.

Generalforsamling ble holdt 20. oktober 1954 i Geografisk Audito-
rium, IJniversitetet, Blindern. Styrets forslag til lover ble grundig
diskutert og vedtatt med noen smfl. forandringer. Foreningen fikk
navnet Norsh Soppforening (NSF). For i presisere foreningens forrni.l
kan det her passe i ta med $ 2 i lovene:

uForeningen er en landsforening, ipen for alle, rned det hovedfor-
mil i utbre og @ke kjenrukapet til Norges sopparrer, samt 6. arbeide
for at matnyttige sopper skal innta en st/rre plass i ernaringen. For
dette formil arbeider foreningen ved i. arrangere ekskursjoner, av-
holde m/ter med foredrag og demonstrasjoner, arrangere sopput-
stillinger samt utgi et medlemsbladu.

Det ble valgt nytt styre som n5. bestir av Jens Stordal (formann),
A. Bilet (nestformann), F.-E. Eckblad (sekretar), Fr. Delphin (kasse-
rer), fru Inger Anne Lysebraate og varamenn fru Alette Buttingsrud
og Ove Arbo H/eg. Til revisor valgtes A. Bratsberg. I Oslo og om-
egn har foreningen 52 medlemmer.

Kontingenten er kr. 5,- pr. ir. Nye medlemmer kan melde seg ril
sekretreren F.-E. Eckblad, Universitetets Botaniske Museum, Tfyen,
Oslo, eller til kassereren Fr. Delphin jr., Akersgr. 7, Oslo.

Norsk Soppforenings ekshursjoner hQsten 1954.
8. august. Den f/rste turen i foreningen gikk til barskogtraktene

fra Siggerud Kapell og et stykke forbi Bru landhandleri i Ski herred.
12 deltakere. Det var lite sopp seh'om en ikke kan vente mye si tidlig
i sesongen. Ca. 70 arter hattsopper ble funnet. De vanligst matsop-
pene var vanlig sleipsopp, vanlig kantarell, blek piggsopp, stubbe-
skjellsopp, gr/nnkremle og sildekremle. l\{eget vanlig var ogsi. den
lille morkelen Cudonict confusa og duftpiggsopp (Hydnunl. suat)eo-
lens). Ph en snauhugget flate i granskog vokste rikelig pepperseig-
sopp (Marasrnius ut'ens). Av andre litt sjeldne arrer kan nevnes:
Flammula spumosa, Hypholoma radicosum, Corti,narius sanguineus,
C. callisteus, Clitoc\be inaersa og Lactarius lignyotus.
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22. august. Til Sundby, syd/st for Vestby st. 9 deltakere. Stedene ble
befaret dagen f@r, men det var ikke mulig i finne noe godt soPPter-
reng. Utbyttet ble si magert som tenkelig, idet en ikke kunne notere
mer enn noen og tredve arter, og de fleste av dem var ytterst sPar-
somt representert. Av interesse kan nevnes Flammula picrea og
Pholiota flammans, og pifallende tidlig var det 3. treffe pi pudder-
traktsopp. Under €n rast ble det snakket litt onr tilberedning av soPp

i sin alminnelighet, samt laget en utstilling av de vanligste artene.
Gunnar Soot.

5. september. Til Isidalen. 15 deltakere. Det var mgget t/rt og vi
si ganske fe arter i Isidalen. Verdt fl nevne er bare .4leuria autantia
ogLactarius fuliginosu.r. Etter rast ved Kroken tenkte vi oss over til
S6ttitrpgaa, hvorli riktignok kom, men dessverre etter i.-Jra gitt i
atskillif ulende for langt nord. PflL dette stykke si vi noen flere arter,
men uienom det helt vanlige var bare Ticholoma inamoenurn'

Finn-Egil Eckblad.

19. september. Fra sognsvann til Ullevnlsseter og derfra til skal i
Maridalen. Vi fant litt kantarell og vanlig sauesopp, men stort sett

var det lite i finne. l0 deltakere 
K. Ilorn.

3. oktober. Til Dr/bak. Det var srrlig sperlnende med denne

ekskursjonen s3. sent i sesongen. Soppsesongen hadde fullstendig. slfltt
feil pi @stlandet, men traktene nord for Dr/bak viste seg ogsi- rlenne

ganfen som et utmerket sopptemeng forholdene tatt i betraktninp;.
Vel-100 hattsopper ble notirt. Sarlig var flere stubbesopper bra
representert . iottyU;o confluens, Hypholoma fasciculare, P,holiota

flimmans, Flammula astragalina og Panus stiptictts. Pi-grankongler
ie ui fl.r" steder den lille iotsoppen Collybia conigena. Det var ikke
mye av hver art, og matsopp ble det helst lite rned.

lens Stordal.

Soppkontrolkfrrptlve og soppkurs 1954'

Et soppkursus arrangert av Helsedirektoratet !g Nyttevekstfore-
ningen 6[e holdt i Troms@ 24.-3A. august 1954. Ledere var amanuen-

sis 1.-1. Eckblad og lektor J. Stordal samt_ Nyttevekstforeningens
sekretar fru Buttingsrud. Konservator O. Rc6nning 

-og - 
museums-

assistent Ola Skifte, fromsp Museum, var i hTiv grad behjelpelig med
arrangel-nentet. Der var 26 deltakere. Foruten kortere turer i orn-
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egnen ble det_gjort en to dagers rur ril Fossh/gda ved Bardufoss og
funnet meget bra med sopp.

_ -Den 
13.^september ble det holdt soppkontrolldrprdve pi Botanisk

Mus".um, Oslo, arrangert av Helsedirelitoratet og Nyttevikstforenin-
gen. Kravene var som-ved pr/ven i 1953 (se Blyttla 1953 s. 144-147),
men eksaminasjonen ble samlet pi en dag og ikke fordelt piL to som
i 1953. Som eksamenskommisjon- fungerte fO;stemanuensis 

^Kr. Horn
(formann),_amanuensis F.-E.-Eckblad og lektor Jens Stordal, med
professor H@eg som sensor.

. F/lg^ende fire- kandidatgl yar anmeldt gjennom de respektive lokale
helserad:- l. Nreringsmiddelkontroll/r--Erling Ask, 

* 
Trondheim.

2. Helseridsassisrenr lru Agnes Dillner, Trondheim. 3. Husmor fru
Laure Jeanne Lavik, Bergen.-4. Helseridskontroll/r Ingvar Rognum,
Brerum. Gjennom Nyttevekstforeningen (til soppsakkyndigprqavi med
:amlne krav som foregiende) var privat anmeldi: 5. i\4useumsassistent
fru,Nlaria Svenningson Stavdal, trondheirn. Samtlige bestod pr/ven
og har fitt diplom.

Museumsassistent Ola Skifte, Troms/, var anmeldt gjennom Nytre-
v.ekstforeningen, men kunne ikke m/te i Oslo. Han Jikt anledning
til 3. underkaste_seg pr/ve i forbindelse med soppkurser i Tromsp.
Denne pr/ve er blitt godkjent og kandidaren er 

-biitt tilstilt diplom.
o. A. H.

Subfossilt funn av Fomes fomentarius (L.) Fr.

-Ul9"r utgravningene i Bispegaten i Oslo i oktober lgb4 srptte
arbeiderne pf,. et svart utrestykke, nede i leiren. Magister Bernt
Lange, som pn Riksantikvariaters vegne var til Jtede mens
gravningen pngikk, forstod ar det var en sopp, og professor H/eg
s/rget sa for at den kom til Botanisk Museurn. Elsemplaret var et
stort, meget velformet fruktlegeme av knusk-kjuke, Fomes fomenta-
rius. Det har helt normal form og har sikkert vokset i normal stilling
pi en temmelig stor trestamme. Det milte en lengde ut fra substratet
pi ca. 13 cm, en bredde pi 28 cm og en hy'yde p5 t2 cm. Ffatten var
pii. overflaten leirgri til grisvart, og inni ktillsvirt. Den opprinnelige
fargen pi soppen var forsvunnet, men formen var helt kirikteristiik
for knusk-kjuken og bestemmelsen var grei. Bestemrnelsen er ogsf,.
bekreftet av statsmykologd1. I. J/rstad. Soppen har antagelig vert ca.
15 ir da den kom ned i leirmassene, men jeg har itte vittit kl/we
det_ vakre eksemplaret for h gjfte n/yere aidersbestemmelse.

A tidfeste {unner byr pi mange 
-usikkerhetsmomenter. 

}Iagister
Lange opplyser at- utgrav-ningene av den middelalderske brolegningen
og det ca. I m tykke kulturjordlaget under lbregikk under fontioll



av arkeologer og geologer. Fdrst etter at dette arbeidet var avsluttet,
kom arbeiderne under gravning med gravemaskin over denne soppen.
Den li da inne i leirmassene som kom under kulturjordlaget, og det
er umulig i si hvilken h/yde i leirlaget soPpen stammer fra. Dr. I.
Rosenquist, som har deltatt i utgravningene, opplvser at diss€ leir-
sedimenter mi vare ca. 3-5000 ir og stammer h/yst sannsynlig fra
Loelvens avleiringer.

Soppen beh/vei ikke i ha vokset pi stedet, men har sannsynlig
vcrt f/rt med elven. Leirmassene inneholder bl' a. alunskifer som

antagelig stammer fra Kverner.
I Danhark er det gjort en rekke funn av kjuker fra den postgla--

ciale tiden (Buchwald & Hansen 1934), og alle funn har vist seg i
va:re F. f omentarius selv om flere av dem tidligere var bestemt til
F. ignarius.I Norge er slike funn lite kjent. J. Holmboe (1903 s. l12)
omtaler funn av F. ignarius fra starrtorv i en myr i Klepp pfl Jaren.
Laget den li i tilhprte ekesonen. Pi Botanisk Museum i Oslo ligger
et iubfossilt eksemplar bestemt av I. J/rstad til F' fomentatius og
merket uJrederens rev, 1903r, men uten navn piL finneren' Det er ikke
usunnsynlig at det er de bruddstykker som Flolmboe i sin tid fant
pi Jeren.- det vanligste substrat for knusk-kjuke i Norge er bj/rk og bok.
Det er ikke mulig i skaffe noen sikre opplvsninger om verten i dette
tilfellet. Leirlap;et inneholdt rikelig av r/tter og trepinner av or,
bj/rk og tildeb-furu, men ikke gran. N{ange av disse restene bar tyde-
lig merker etter slitasje ved at di var f/rt med elven. \'ed undersdkel-
rei i Du.r-^rk (Buchwald 1930 s. 74; Buchwald & Hansen 1934 s. l7)
har det vist seg at det er bjdrk sorl er vertsplanten i alle de tilfeller
hvor man med sikkerhet hir kunnet bestemme den' Det er ogsi helt
rimelig da bj/rken kan vokse i myrer og pi elvebredcler, mens f' eks'

bok holder til pa t/rrere steder.
lerts SIordal.

Sitert litteratur.

Bucltwald, N,, 1930: T/nder- eller Fyrsvampen (Polyporus fome-ntarius (L')
Fr.). Dens Naturhistorie, Historie og: Anr'endcise. - Meddelelser fra
Foieningen til Svampekundskabens'-Fremme. H' 1, 1930, pp. 49-92'

Buchwald, N. og S. Hensen, 1934: Orn luqd af 'Tlndersvamp (Polyporus
fomentarius (L.) Fr.) fra Postglacial-liden i Danmark. - Danmarks
geologiske Undersi;gi:lse. IV. R;kke. B. 2. Nr' ll. pp. 3-20

I-Iolnzboe,./., 1903: Planterester i'norske ton'myrer. - Skrifter utg. af Viden'
skabs-Selskabet i Chr. I. Math'-Naturv. Klasse. Nr. ?.



25

Botanisk Selskap for T/nsberg og omegn

har i 1954 arbeidet etter de samme linjer som tidligere.
Pi irsm/tet hadde medlemmene gleden aviet interessant foredrag

av stipendiat Finn Wischmann om Norges orkideer. Han omtalte p3.
en popular mite alle og ledsaget foredraget med farvelagte lysbilder,
tatt av foredragsholderen. Han viste ogsi en fyldig samling fra Uni-
versitetet. Lektor Knut Tj/nneland holdt pi et selskapelig my'te
foredrag om Natur og vekstliv i Vestfold, hvor han pi en instruktiv
mite fikk klarlagt for tilh/rerne dette med hvordan plantelivet av-
passer seg etter naturgivne forhold, og hvordan dette klart viser seg
ogsi i vir landsdel. Amat@rsamlerne, br/drene Hagelund. Sande-
fjord, viste en god samling av til dels sjeldne planter fra distriktet,
bl. a. en, funnet i Sandefjord. Den ble ved Universitetet bestemt til
6. vrere Calceolaria scabiosifolia (fra Syd-Amerikas kyster).

Laget foretok atter utflukt til Slottsfjellets omride, hvor det finnes
mange, sarlig av varmekjrre busker. Pi dette forholdsvis lille om-
ride innen byen er hittil oppnotert 130 plantearter. Adskillig arbeid
gjenstir.

En planlagt tur til Konnerud ble hindret av varet.

Sigurd Kaasa, sekreter.

Internasjonalt tang. og taremlte i Trondheim.
I 1952 ble holdt et internasjonalt m/te i Edinburgh for diskusjon

av problemer knyttet til tang og tare, srrlig den pkonomiske utnyr-
telse. I sommer vil The Second International Seaweed Symposium
komme sammen i Trondheim. Den l4de-16de juli vil det vare mdter
pi. Norges Tekniske Hpyskole. Etterpfl blir det arrangerr en tredagers
ekskursjon til Vestlandet. Det er Norsk tang- og tareinsritutr som
stf,Lr for arrangementet, med professor Trygve Braarud som formann.

Personalia.
Professor, dr. philos. Oscar Hagem s@kre avskjed i henhold til

aldersgrenseloven og frarrer som professor i plantefysiologi ved
Universitetet i Bergen l. aug. 1955.

Som hans etterf/lger er utnevnt dr. phil. Poul Larsen. Den nye
professor er f/dt 1909 i Hpjby pi Sjalland, ble professor i Chicago
1949, docent ved Universitetet i Bergen l. januar 1952.

Fors/ksleder, dr. Hlkon Robak ble utnevnt til professor ved Vest-
landets Forstlige Fors/ksstasjon fra l. juli 1954. -

Som botanisk museumsstipendiat fungerer cand. real. IUagne
Kleiven med arbeid pi Museet i Trondheirn vinteren 1954-55.
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Lektor S. O. F. Omang d{de 29 lll 1953, 83 ir gammel (se Blyttia
1954 : 153).

F/rstekonservator Johs. Lid og Statsmykolog dr. Ivar J/rstad var
pi Kanaripyene januar-mai 1954 og brakte hjem store samlinger.

Et av de stipendier som utdeles av UD's kontor for kulturelt sam-
kvem med utlandet ble hdsten 1954 tildelt Dr. M. N. Bose, lecturer
ved Birdal Sahni Institute of Paleobotany, Lucknow, for i arbeide
med fossile planter ved Universitetet i Oslo.

Bokmeldinger.

Tyge W. B/cher: Planternes morf ologi- - (Botanik'
udgive-t af P. Boysen Jensen, Tyge W. B/cher, I(nud
Jesien, Bd. I, Ni. 3). "170 s. Mirnksgaard' Kbh. 1953.
Pris d. kr. 25,-.

Av den store danske uBotaniku som blir utgitt av P. Boysen Jensen'
Tyge W. B/cher og Knud Jessen, er tidligere utkommet Plantecyto-
togi 1tS+0; og Anatomi og Embryologi (1948), begge av B/cher, samt
Fysiologi (2. utg. 1943) av P. Boysen Jensen.

Foreliggende 
-bok behandler plantenes ytre form, med hovedvekt

pi karpLntene. Som forf. nevner er det stundom vanskelig iL trekke
grensen overfor nabodisipliner, srrlig anatomi og embryologi. En
J;etaen gang kan en vrere svakt uenig i at grensen er trukket som den
er, f. eki. nir frlhvite og frpets morfologi er omtalt ganske utf/rlig
uten at det skjelnes mellom eudosperm og perisperm'

Moderne plantemorlblogi kan ikke tenkes uten pi bakgrunn av
fossilenes vitnesbyrd. Som rimelig er omtales derfor ogsi i en viss

utstrekning fossile planter. Det er ganske interessant at forf. uten
reservasjon regner Tmesipteris og Psilotum som levende psilofyter.
De flestl regner denne plantegruppen som utd/d, siden den jo ikke
ellers er kjent fra yngre perioder enn devon; selv om det nok er svrrt
sannsynlig at de to nevnte slekter stir nrermere psilofytene enn noen
andre planter vi kjenner, betenker en seg litt pi 3. forene dem.

De viktigste latinske termini er omtalt i en liste til slutt. En del
av dem er bgsi nevnt i teksten. Personlig ville jeg ha foretrukket i
ha flere av dem der (f. eks. i kapitlet om blomsterstander), men det
kan vare en smaksak.

Illustrasjonene er dels gamle, velkjente og velprpvde tegninger, dels
originale t-egninger, som gjennomgiende er forrinlige, og endelig er
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det fotografier. Skj/nt fotografiene ikke er flere enn de er, viser de
at danske botanikere har brukt hele verden som arbeidsfelt, og at
den botaniske hage i K/benhavn har et imponerende plantemateriale.

o. A. H.

Kai Birket-Smith, T.V. Spiirck, Louis Hielmslev. T. Bals-
!ev- J/rgensen, Moge"ns W6stergaard: Arv", race og"hultur.
103 s. Hans Reitzels Forlag. Kdbenhavn 1954. -

- .P""lg lille bok pi 103 s. omfarter 5 artikler som tilsammen pi
biologisk-etnografisk grunnlag i realiteten utgjdr et kampskrift mot
rasediskriminering. Birket-Smith diskuterer i- artikkelerr uRace og
kultur, menneskerasenes likheter og forskjeller, deres intelligens og
kulturniv6". Rase er arvelig, kultur mi lrr-es, hevder forf. Urlbldels;
av indsev-ne-r og karakterens utformning hos alle raser er avhengig
av de mulighgtg s"T er tilstede, og disse er pi sin side betinget av
de- geografisk-klimatiske og sosiale forhold. Intelligenskvotieni-en er
ikke lavere hos en rase enn hos en annen, og nir alle ting tas i betrakt-
ryng har alle raser vart med pi n bygge opp vir kultur. I- I artikkelen
"Den -sika-ldte -jfdiske raceu behandler Spiirck kjensgjerninger som
den vitenskapelige forskning har fremlagi for i kunne ta stilling ril
sp/rsmelet 9m j/denes opprinnelse og deres plasering i de befolk-
ning-er de tilh/rer. En sammenfatning av historiske dita og arvelig-
hetsforskernes og antropologenes syn viser, mener han, at det eksistE-
rer ikke noen j/disk rase. J@dene er i vire dager i betrakte som et
r_eligi/st-sosialt betinget elemenr innenfor de sledlige folk i de for-
skjellige land og intet anner. - Balslev J/rgensen skriver om .Menne-
skeracerne belyst af den moderne anthropologiske forskning". Den
fysiske antropologi beskriver nilevende og uta/ade former iv men-
neskeslekten med henbtikk pi de legemlife egenskaper.

_ I Westergaards_artikkel, "Arvelighedsforskning og raceforskning.
Den genetiske anthropologi", fremholdes at rasepreget nedarves ikkb
som helhet. Det er bestemt av en rekke ulike arveanlegg som etter
rasekrysning kombineres pi. mange forskjellige meter. -<Neger>-gen

og ukvite"-gen kombinerer fritt. I avkomsgeneiasjonene kan utspaltes
typer som kan vrere m/rkhudete som neger, men med glatt hir og
bli /yne som hos de kvite. I praksis kan en rasediskriminering mot
neger vare en diskriminering mot arveanlegg for nr/rk hudfarge, idet
Bjflne for hudfarge nedarves uavhengig av gener for andre iasefor-
ykjeller. - I siste artikkel, "Menneskeracerne og sprogene", behand-
ler Hjehnslev talespri.kene i relasjon til fplelse, nasjonalisme, slekr
og rase' 

()ttn,or K,artert.
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,\nrc [Iiintzins A'rflis.he!sforshning' En ijuersihl au
,neloder oclt ltuuitdresiUdt. l-t's ftirlag. Stockholm I953'
278 s., 194 ill. Sv. kr. 18,*, innb' 22,-.

M. Westergaard: Ara e I i gh e d sla r e n.,Eina-r N{u nksgaard,
K/benhavn 1953. 332 s., 160 ill. D. kr. '{0'-.

Arvelreren, eller genetikken (av gresk gennao : avle) etter moderne
eksperimentelle mJtoder er en ung viienskap. Den kan dateres til
ar tgOO, da de 3 biologer, De Vriep, Correns og v. Tschermak,- uav-

hengig av hverandre, gjenoppdaget de arvelover soln Gregor Johann
Ueriait, augusrinerpui..e.r- fra Briinn i @sterrike, upi'aktet av sin

samtid, hadde publisert hovedtrekkene av i 1866 i en liten avhand-

Iing om krysning av planter.
il{ateriale for"studier av ar\/ har alltid vrert tilstede, og spekula-

sjoner over arv og arvemete giLr langt tilbake i tida' Alt liv gir av-

kom likt med seg'selv: huncler avler-hunder, av et ha-vrekorn spirer
en havreplattt" o"pp. Barns likhet med s/sken !'8 foreldr.e^e.r.i/ynefal-
lende, men ved ri.l.r, uro har vi alle de tilsynelatende tilfeldige ulik-
heter innenfor samme familie, som forlanger en forklaring'

Mendels store fortjeneste var en pivisning av at arvesubstansen

mitte vrere bygget op1, uto lnange smi arveanle-gg som uavhengig ay

hverandre og i"uforuildret tilsiand overfy'res fra en generasjon til
clen neste. DTsse arveanlegg kan gruPperes om, og i nye- kombina-sjo-

ner gi flrsak til stor biolo[isk variasjon. In dypere.forstielse.av. Men-
clels"arvelover fir en vedl stille neiarvingsmekanismen i relasion til
den moderne cellelare og befnrktningsteoriene som hadde sine gjen-
nombrudd sist i forrige 

-irhunclre. 
GJennom mikroskopet hadde en

skaffet seg kjennskap 1it at alt dyre- og plantevev er oppbvgget av

celler. Cel"lekjernenei kromosomer var iakttatt alt i 1848, mens reduk-
sjonsdelinge., tottt gir kj/nnscellene halvpa._t:1-te^P"lge kromoso-

mer som 
*kroppscelene, 

f/rst ble pivist i 1887-88' Siden har en

kunnet vise ai lromosomene er i betrakte som arvelegemer, idet de

sfl i si inneholder det materielle substrat for arveanleggene, genene.

Da clen store danske arvelighetsforsker wilhelm Johannsen i l9l7
utga en larebok pi 300 sider,-uArvelig!* i historisk og experimentel
BeTysning. En Udsigt over Arvelighedsforskningens vigtig;ste Resul-

tateru, vir det blant"almenheten allerede en si utbredt interesse for
sp/rsmfllet arv at l. opplag, trass i beskjedent format- og utstyr, ble

risolgt i l/pet av bare-3 mlneder, og i lppet av f@rste ir utkom boka

i hele 3 opplag i 2 utgaver. 
detteI irene videre fremover har fremskrittene vart enorme rnnen

faget. At det derfor stadig er behov for oversiktlig-e- larebpker med

initpring i de nyeste tesitltater er naturlig nok' Lltgivelsen i vire
6ager av"de to bpker hvis forfattere og titler ovenfor er nevnt, den

f/r"ste i Sverige, d.n un'retr i Danmark-, mi clerfor hilses med glede.
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Miintzing fremholder i forordet til sin bok at vel har alle de som
studerer levende planter og gir biologisk undervisning hatt anledning
til i skaffe seg kjennskap til arvelarens hovedresultat, men at ogsfl
ethvert voksent og normalt begavet menneske b/r kjenne til de vik-
tigste punkter i de arvelover som i si h@y grad plvirker virt eget liv
og qom er av si otor betydning for individ og samfunn. Boka er skre-
vet etter en slik retningslinje at den kan vrere anvendelig uten s:rr-
skilte biologiske forkunnskaper. Faguttrykkene, sorn aldri kan unngis,
er innf/rt etterhvert, og i en liste tilslutt f/lger en fortegnelse over
termenes betydning. Ved fremstillingen har forf. lagt an pi i gi
sluttresultat, uten i tynge teksten for meget med navn piL ltvem som
har gjort hver stor eller liten oppdagelse.

I grunnleggende kapitler gis pi en oversiktlig mite og med st/tte
i klare illustrasjoner innfpring i laren om arvesubstans og kjernede-
lingsmekanisme, om Mendels oppdagelser og mendelismens senere
utvikling, om arveanleggenes plass i kromosomene, om homo- og
heterozygoti. lVled de to siste betegnelser menes rett og slett like,
henholdsvis ulike med hensyn til arveanlegg, og de refererer seg til
egenskaper som varierer. Det er jo kun slike egenskapers arvegang
som kan bli gjort til gjenstand for analyse. Og det er bare i heldigste
tilfelle at arvegangen lar seg analysere til bunns. Oftest stpter en pa
store vansker, hvilket bl. a. henger sammen med at det vanlig fore-
kommer et samspill mellom genene innbyrdes. Et genepar /ver nesten
aldri sin virkning uavhengig av den /vrige arvelige konstitusjon. -
Stoffet er gjort interessant ved en rekke velvalgte eksempler fra
klassiske fors/k med planter og dyr, ogsi med eksempler pi varie-
rende egenskaper hos mennesket, uten at fremstillingen er blitt for
teknisk. Forf. tar oss pi en humoristisk-ironisk mite med pi en av-
standtagen fra den groteske retning som er sprunget fram i v:ire
dagers Sovjet-Russland, den sikalt Michurin-Lysenko-biologien.

Pi grunn av den sterke utvikling innenfor arvelighetsforskningen
er det, som forf. fremholder, vanskelig innenfor en avgrenset ramme
i utarbeide en fullstendig oversikt om de forskjellige emner, og det
blir i velge, og e utelate stoff som en gjerne skulle hatt med. Det er
gjort et skj/nnsomt utvalg i de mer spesielle kapitlene om arv os
milj/, om artsbastarder, om polyploidi og andre kromosomtallsfor-
andringer, osv. Vel begrunnet vies de strukturelle kromosomforand-
ringer stor oppmerksomhet, da disse spiller en stor rolle i naturen.
De behandles naturlig i forbindelse med omtalen av mutasjoner, som
defineres som forandringer av egenskaper som f/lge av kjemisk-
fysiske forandringer i de enkelte gen. Etterhinden er en blitt klar
over at det ikke er noe skarpt skille mellom mutasjoner og visse
former for strukturelle kromosomforandringer.
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Feilslutninger i Darwins utviklingslrre pi grunn av manglende
kjennskap til arveanleggenes natur forklares, samtidig som det pekes
piL at et av genetikkens viktigste resultat er pdLvisningen av at den
biologiske variasjon er en kompleks foreteelse, som hovedsakelig har
3 irsaker: milj/pivirkning, ny kombinasjon av gener, og mutasjoner
innbefattet kromosomforandringer.

Fra innledningskapitlet om genetikkens historie og til siste side
barer denne arvehre preg av at det er den erfarne cytogenetiker og
vekstforedler som beretter. Den f/rer fram til det store problem sorri
den eksperimentelle genetikk, likesom andre grener av biologien, s/ker
i forklare, nemlig evolusjonen, d.e. utviklingen av den geografisk,
/kologisk og klimatisk betingete variasjon fram til artsdannelsen.
Videre til det felt hvor genetikken er til nytte for menneskene, ved e
gi nytt teoretisk stoff til fundamentet som de anvendte vitenskaper,
plante- og husdyrforedling, bygger pi. Endelig omtales mennesket i
forbindelse med arvelovene. Mennesket er underkastet de samrne
arvelover som andre organismer, og disse lovers betydning for rase-
hygiene og andre viktige bide personlige og samfunnsspgirsmil be-
handles. Forf. gir i noen sluttord uttrykk for tro pfl det individuelle
menneske. Trass i kulturdegenerasjon i det civiliserte samfunn som
i stor utstrekning mi ta milj@ til hjelp for i kompensere arvelige
brister og defekter, vet man at den karakteristiske arvelige mang-
foldighet kommer til i besti. Pi. grunn av den stadige kombinasjons-
variasjon i den menneskelige arvemasse representerer hvert individ
noe andre ulikt, og det har en personlig reaksjonsnorm som ikke
finnes hos noe annet menneske.

Westergaards uArvelighedslrrenu har som formil i tjene som lrre-
bok for botanikk- og zoologistuderende ved K/benhavn tlniversitet,
men den er lagt an slik at den, som forf. hiper, vil kunne ni en videre
krets. Ledsaget av gode illustrasjoner gir den liksom N'Iiintzings bok
en lett fattelig, men noe bredere fremstilling av det alminnelige stoff
om varierende egenskapers arvegang, Mendels spaltningslover i rela-
sjon til gener og kromosomer, samvirke mellom genene, kobling av
gener, osv. I srerskilte avsnitt behandles trekk av polyploidiforsknin-
gen, genetikk og evolusjonsteori, de forskjellige former for gen- og
kromosomforandringer, foredling, seksualgenetikk, o.s.v. Forf. gir
n/ye inn pi forholdet arv og milj/. Til i begynne med konsentrertes
arvelighetsforskernes interesse om de kvalitativt varierende egenska-
pers arvegang. Individer som varierer kvalitativt, kan sorteres i grup-
per etter enten-eller karakterer. Disse har i krysningsfors@k gitt spalt-
ningstall - mer eller mindre kompliserte - som lot seg utrede. Selv
om de pivirkes av milj/et, er disse egenskaper hva en kaller kirfaste.
Annerledes med den kvantitative, kontinuerlige variasjon, som ut-
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P\k:r i mil og vekt. Den omfarter skilnad f. eks. i planteh/yde og
bladdimensjoner, ridsp'unkt for_blomstring, grad av behering, kropps-
vekt, osv. De kvantitative egenskaper pivilkes sterkt av kire"ne, oi de
arvelige skilnader kommer oftesi fpist fram ved dyrking eller-avl
under ens k8.r. Ogsi disse egenskaper er betinget av'gene"r i kromo-
somene_og nedarves.p6. samme m6.te som de gener som betinger kva-
litative karakterer. Arvegangen forklares ved-teorien om de idditio"
gener. Etter denne bglinges en kvantitativ egenskap av flere, ensvir-
kgndg gener. En.vet ikke alltid hvor mange"rom gir inn i systemet,
eller hvor stor virkning hvert enkelt gen lar. Dei er innlysende at
studiet av disse karakrerer har stor betydning for alt foredlings-
arbeid. En s/ker jo i framstille sorter og raser ined stprst mulig Jv-
kastn-ing. - Forf. nevner uten iL gi inn -pe dem, noen av de mange
fors/k som er utf/rt de siste 20 ir med henblikk pi. arveanalyse av
arts- og rasekarakrerer. hos ville planter. Disse anaiyser har kfarlagt
at de_ systematisk viktige karakterer svarr ofte er b'itinget av seridr
av.additive.gener. Nydarwinistene hevder endog at den" langsomme
differensiering_.i naturen for en stor del skjer s6m f@lge av ie smi
mutasjoner i slike genserier.

. Arveanaly_ser_-hos menneske har vrrt basert pi utpreget kirfaste
kvalitetsforskjeller _som f. eks. blodtypevariasj^onenjet"emne forf.
behandler inngiLende i samband med'iaseproblem under avsnitter
genetikken og samfunnet. Et eneste kvantita-tivt system hos menneske
91 1/le -studert, nemlig hudfargeforskjeJlen mellom neger og kvit.
En har funner at der kan ligge-4 additive gener til g.,-,ln f& d.r,
svarte hudfarge.

. spesialemner som statistiske-hjelpemidler ved analyse av forskjel-
lige- former for variasjon omtalei i avsnitt skrevet med petit. Vidire
problem som for tida er un{er diskusjon, som f. eks. spdr'smf,.let hvor-
dan og nir kromosomene deler seg under celledelingscyklen. Hvert
gen _har evne til i. reprodusere seg selv, og parallellei med de auto-
katalytiske kjemiske prosesser har-vrert fre-mlevet. Mens noerr mener
at kromosomene kl/ves. under profasen, _hevder andre at det skjer
under interfasen, andre.igjerr at det skjedde under foregi"ende delirigs
anafase. ultrafiolett-mikroskop, rpntgenbestriling og ind.. teknislie
hjelpemidler har varr tatt i 6ruk for belysning "u' lenne sfl viktige
prosess, med motstridende resultat.

Forfatteren av en moderne arvelrre kommer ikke utenom en om-
tale av de fremskritr som er gjort under fors/k pi i finne ur hvor-
ledes, g-enet ut/ver sin virkning_under individeti utvikling. wesrer-
gaard.t/rer selv til spesialarbeiderne pi dette felt, den biokiemiske
genetikk, en virenskap av idag som ser ut til i vare full av lpiter ior
fremtida.
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Med henblikk pn dem som /nsker i sette seg ytterligere inn,i et

emne er det til hvert kapitel f@yet en liste med spesiallittelatur hvor

representarive originalavhandlinger er oppf/rt. 
Grtnaor. Knaben.

Odd Herrriksen: Llikroshopi lor alle' ir2 si<ler' Asche-

houg 1954.

Denne vesle boken er en veiledning i bruken av mikroskopet bede

for botaniske og zoologiske {ormil. Den- giLr fra de enkleste' mest

elementrcre rid lram ti'i veiledning i bruken av mikrotom, lremstil-

ling av kromosompreParater' o'1. Den sPenner altsi over et felt som

|"fi". rrenge hun^rlrevis av sider for i bli behandlet fullstendig (og

enda ville d'"t ,ro." punkter hvor det trykte ord ikke kunne erstatte

egen erfaring eller personlig undervisning). M9n det er merkelig

h?o, .rreget ior.t .t to*-.t*-"d pi disse 52 sidene,. og hvor mange

nyttige t"ed d". er n finne. En kan kanskje vare uenig i ett og-annet

eller savne noe som en syns kunne ha vart med' Personlig ville jeg

ik^k; ;;b"l[ formalin til tiksering av plantemateriale; heller ikke

ry"t:;S at det gir klart fram av beikrivelsen av 'Enkle hindsnitt av

Jl"nied.le., (s."16) at slike snitt nesten alltid mi skjeres av materiale

i;-6;;; ;t illift iikr.t, (i alkohol). Jeg ville ogsi. ha- nevnt (nederst

r. iZl'", urenhet pi objektivet sees ved at,en tar okularet bort og ser

ned iienno,u tubus. Men en kan ikke forlange alt- av 5-2 sider'"-io"li;;-"i,"* 
"; forlatterens interesse oglrfaring. Den 'il rrtvil-

somt v&re nytti8 for skolefolk og for amatfirer som disponerer et

mikroskop.
Men: fivorlor kunne ikke det ellers pene omslaget fi vise et noen-

lunde velskapt rnikroskop med normali og ukunsineriske proporsjo-

ner og nred en cenrrert ^kondensor, sotn li.]nne sende lyset opp dit

hvor det har noe i gjdre? 
O. A. H.
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