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Om professor dr. med. Wilhelm Boeck som botaniker
Et gammeh og er nyt plantefunn pi Dowefjell

Av
ROLF NORDHAGEN

I de 47.ir jeg har botanisert i Norge, har jeg opplevet mange spen-
nende episoder, de fleste til fjells. Til tross ioi at srerlig Nor[es irpy-
ere plant^er- og deres utbredelse i dag er meget godt itforsk-et, kan
man enni fravriste vi"rt land botanisle tremrneligheter. Denne artik-
kel vil illustrere dette.

T/r 
-jeg gil over til mitt emne, vil jeg fn lov til i rette en varm

takk til fru Helga aubert f. Ericltsen,-Wittretm Boecks darterdatter.
Ved hjelp av gamle brev og dagbpker har hun kunnet gi meg meger
v.erdifulle-.oppJy_slilser orn W.-Boeck og hans familie, "og 

"d reiintil Dovrefjell i 1869, en reise som meg 6ekjent ikke er olmtalt i den
biografiske litteratur som handler om \4r. boeck. Det var pl denne
reisen at han gjorde sitt livs stt rste botaniske oppdagelse. Fru Aubert
har ogsi gitt meg opplysninger som hun, I aen iia [ennes mor enni
lev_et, fikk muntlig om W. Boecks liv og temperamenr.

_-J:S $r.ogsi i takknemlighetsgjeld til mini kolleger professorene
Niels Danbolt og Leia Amundsen, dessuten til fprs"tebiLriotekarene
fru Gudrun Thue og Peter Kleppa vecl universitetsbiblioteket i
oslo for mange opplysninger o'r-de to halvbr/drc christian peter
Bianco_Bo-e-ch og Carl Wilhelm Bo.eck. - Den tredje professor, Casar
Peter MQIler Boeck, en brors/nn av Wilhelm gbeik, kommer jeg
ikke til i streife i denne avhandling, enda ogsiL han var meget intel
ressert i botanikk.

slekten Boeck eller von Boeck stamrner egentlig fra Frandern. Den
kom via Bremen til Danmark og derfra til\orgE. Den norske sram-
far, offiseren casar Lasar Boeik, ble i lzgl iv den dansk-norske
kgng-e beordret til i kartlegge Kongsberg S/lvverks gruber og skog-
eiendommer. Pi Kongsb_erg ble han samme flr forlovit med. il[agild-
lene collett, datter av Peter collett pi Buskerud. To 6.r etter"sitt
giftermil ble Boeck fast ansatt som- noberfcjrster, ved sdlvverket.
nemlig i 1799. Dette-kan tyde pi ar han hadde forstlig-botaniske
interesser. r dette sitt f/rste ekteskap fikk han i l79g s/nneichristian
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Peter Bianco Boet:k. Denne ble i 1840 professor i fysiologi, kompara-

tiv anatomi og veterinrermedisin ved vlrt universitet. flans navn er'

sammen mecl i. M. Keilhau's, 'l/selig 
knyttet til Jotunheimen'-hvor

disse to venner i 1820 foretok tindebestigninger' -Nir Po.t:.k og

Keilhau blir kalt nJotunheimens oppdageie', er dette imidlertid
ikke riktig. Allere6e i tAf C dro 4en norske botaniker Christen Smith

pi en av ii.t. -u.,g. vigale folskningsreiser inn til Bessh/ og Gjende

ira Valdres. Han hlvnel i Vign (udmattet af Sult ogStrabadse>' som

han selv skriver i et brev datErt 27. november 1813. Det var htet f4t
han ble utnevnt til professor i botanikk ved virt universitet.

Fsr jeg giLr over iil e omtale wilhelm Boecks botaniske innsats,

mi leg si"n"oen ord om hans ovenfor nevnte, l0 ir eldre halvbror og

aerrire! forhold til botanikken, da det knapt kan vrre tvil om at

Wilhelm i sine interesser mottok impulser fra sin halvbror'
Clmistian P. B. Boech ledsaget i 1824 botanikeren M' N' Blytt pfl

en reise til Dovrefjell og Trfndelag. N'Iindre kjent torde det,vrre
at han, sflvidt jeg ubt, er den {/rste nordmann som har utf/rt plante-

fysiologiske ekip"erimenter. Han var en mester i i konstruere viten-

,i.upelrte uppuiuter, og publiserte i 1855 en avhandling med tittelen:
.Xlgt.'fo;rlig til nre;nere Bestemmelse af Forholdene ved Planter-

.rlr-it,lr.rgnitig "g 
Uddunstning af Van^du (t1fft i ofversigt. af Kgl'

Ve tenskap"s-At"aae"m iens F<irhandli ngar, S tockholm). 
- 
Avhandlingen er

ledsaget iv en minutipst tegnet plaisje, som viser det apparatet han

haddE konstruert til disse fors@k.

Sine f/rste interesser for botanikk, zoologi og- pllgoltologi skal

han ha fitt den gang han gikk pn Kongsberg middelskole; men det

er et stort spdrsmfll om ikke hans far, oberfijrsteren, var rn-sPlrasJons-

kilden. - Jig kan ikke forlate Christian P' B' Boeck uten i nevne at

han har Uety?a meget for Botanisk Hage pi T/yen ved den utf/rlige
beretning o'g kritifk han i 1843 sammen_ med professor Christen

Heiberg,"og'etteroppfordringavDetakademiskekolleg_ium,.sendte
i"" ."i'tt"'gen$ tilsi;nd i 1850-1840-lrene' I 1841, da M' N' Blytt
var pi .tt Lttg reise i Nord-Norge, fungerte Boeck som bestyrer av

hueJn os fikk" da et konkret grirnnlag-i bygge sin- kritikk- P.e' Ej
utdrag ai Boecks og Heibergs ber-etning er trykt-i :i)gTtkt^Ynrversr-
;"i;- ;? Skoleannale"r, Anden-Rekke, Andet Bind' (18.44 s'.397.-440)'

Na, .it "lr. irstall og detaljer som angir hagens eldre tid,, ikke er

tor..t t. i denne ber[tning, henger deite samme med at de arkiv-

aol"*","t som gir sikre"opplyininger om Botanisk llages eldste

nirtori", var vansk"elig tilgjerigelige eller ikke tilgjengelige omkring

I 840.
Christian P. B. Boeck var en av stifterne av Christiania Videnskabs-

selskab (det nivrerende Akademi), og han har holdt flere foredrag
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om botaniske emner; men referatene er dessverre bare pl noen fi
linjer. Han hadde tre begavede s/nner. Den ene ble en fiemragende
zoolog. Christian P. B. Boeck lar ingen nilevende mannlige etter-
kommere' 

* * *
Tilbake til oberfcirsteren. Tragisk nok d/de ikke bare hans f/rsre,

19n ogsl hans annen og tredje hustru i barselseng, men f/rst etter
I ha skaffet ham alt i alt 9 s/nner og I datter. CarT WiIheIm Boech,
som i norsk litteratur kalles Wilhelm 8., ble fpdt pi Kongsberg i

Professor Wilhelm Boeck.
Etter et litografi i Videnskaps-Akademiet i Oslo, utgitt av H. Aschehoug & Co.

Portrettet er udatert, men er trolig laget i 1869 eller 1871. - I :4.

1808 i farens tredje ekteskap med apoteker-datteren Anne Catharina
Margareta Peckel Wilhelms fpdsel koster hans billedskj/nne mor
livet, og han kom allerede som spebarn i huset til sin morrnor,



140

Christiane Sophie Peckel f. Rogstad. Hun ble enke i 1821, men drev
Svaneapotekei i Toldbodgaten i Christiania. Selv bodde hun i den
sikalte uPeckel-girdenu i Pilestredet. Girden eksisterer fremdeles.
Mor Pechel, som hun ble kalt, var en meget aktiv kvinne. Bak Peckel-
girden hadde hun en visstnok temmelig stor hage med medisinal-
vekster, og disse preparerte htrn selv til sitt apotek. Wilhelm ble
boende hos henne i-20 fu, og familietradisjonen vil vite at han fikk
sine f/rste interesser for botanikk ved i gi sammen med mormoren
i denne sin barndoms hage.

Imidlertid er det sikkert at Wilhelm i skoleirene og gymnasietiden
i Christiania sto i kontakt med sin l0 ir eldre halvbror Christian
Peter Bianco B. Denne hadde. som ovenfor vist, sterke botaniske
interesser. Wilhelm var imidlertid den av br/drene som var mest
grepet av botanikken, hva ni enten dette skyldtes arveanlegg eller
milj/pivirking, eller snarere begge deler. Ifllge uNorsk Portret-
gallerl, (18?7t var den unge Wilhelm si lidenskapelig interessert i
Lotanikk at hans foresatte var lite tilfreds med hans fremgang pi
skolen, sarlig i klassiske sprik. I 1824, bare 16 ir gammel, under et
bes/k i Krager/ hos sin far (denne hadde da giftet seg for fjerde gang
og bosatt seg i Krager/) gjorde Wilhelm et viktig plantefunn pi
Jomfruland, nemlig ll[elampyrum cristatum. Dessverre synes den i
vere blitt utryddet her, for siden l9l0 har ingen kunnet finne den
igjen. .fomfruland betegner sydgrensen for denne Planteart i Norge.

I ulllustreret Nyhedsblad, for 1862 skriver Paul Botten-Hansen
f/lgende om Wilhelm Boeck: "Endnu Aaret f/r han i 1826 blev
Student, havde han stiftet Bekjendtskab med den senere Professor
M. N. Blytt, og med ham tilbragte han det Aar han skulde have last
til Andenexamen, hvilken han tog i 1828 med haud illaudabilis -
uden at han selv senere har kunnet begribe hvorledes han saaledes
kunde slippe igjennem,. Kort etterpiL s/kte og fikk han av Universi-
tetet et stipendium pi 70 speciedaler for i kunne reise til Dovrefjell
og botanisere. Han ito tptge med to tyske botanikere, som ville samle
moser og lavarter. Mange av Boecks plantefunn fra 1828 ligger i
Universitetsherbariet. Sarlig interessant er det at han allerede den-
gang beskjeftiget seg med gress av slekten Calamagrostls. Ellers finnes
det en rekke herbarieark fra hans hind samlet ved Krager/ i 1829. -
Det var nok giennom halvbroren, Christian P. B' Boeck, at Wilhelm
kom i forbindelse med Blytt.

M. N. Blytt hadde den stdrste respekt for \Arilhelm Boeck, og
nevner hans navn flere ganger i den oversikt over floraen pi Dovre-
fjell han publiserte i 1838. Personlig tror jeg at Wilhelm Roeck helst
iv alt vilie bli botaniker; rnen Blytt var 19 ir eldre, og selv han ble
f/rst universitetslektor i botanikk i 1828 etter betydelige vanskelig-
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heter. wilhelm Boeck valgte det meclisinske studium, og ble cand.
med. med laud i 1831.

_- Jeg _kan her ikke gi inn pi hans vira som praktiserende lege i
Kongsber^g-Telemark, som stoitingsm,a-nnr ro- rr-niuersitetslektor, og
endelig, fra 1851, som professor og klinikkbestyrer ved Rikshospil
talets avdelin-g for hudsykdommer, heller ikke fn hans innsars som
lepra- og syfilisforsker. Liksom sin halvbror var-han aresdoktor ved
universitetet i Lund.

Wilhelm Boeck hadde i sitt ekteskap med en Krager/-dame, Lovise
Heuch Barth, bide s/nner og d/tre. Men bare dei ene av s/nnene
vokste opp. Han. utdannet Jeg til grurbeingeni/r i Belgia, og ble
senere grube-eier i Spania, hvor han liar s/nnlspnner, som"er spinske
statsborgere.-r^gen-ealogisk litteratur regnes ni den norske gt"tt uu
slekten Boeck for i. vare utd/dd pi mannssiden.

Wilhelm Boeck hadde to begavede og serpregede d/tre, Kristiane
gg.d9" 14 5r yngre Helga,BoecE. Kristiane bl,i gift med presten Johan
Erichsen, !B da hun d/de i 1873, giftet Ericfisen seg 

^rroen ii etter
me{31n svigerinne-Helga. Johan Erithsen ble senere 6ist op i Bergen,
og.Helga ble bispinne Erichsen. Det er fra henne og heirnes mann
!. hg de kanskje interessanteste opplysninger om \,filfreh Boeck.
Bispinnen har til sine barn fortalt af faren ia a si alltid var i feber-
aktig virksomhet. I 1860-irene kj/pte han sammen med en advokat
en eiendom i Eidsvoll, som han senere mi.tte overta aiene.
Bispinnen kunne fortelle sine barn at deres morfar kom styrtende
9pq lra Christiania hver l/rdag aften, og styrter til byen igjen's/ndag
kveld eller mandag morgen. om s/ndagene ble der ofte""botanisen,
og_!-!r gang gikk turen helt til Mistberget.

wilhelm Boecks botaniske interessei holdt seg usvekket hele livet
igjennom. under sin lange reise i 1840 til Grekeiland, hvor han ville
studcre 

-spedalskhet, som den gang var meget vanlig i dette land,
samlet. han i Alpene og andre iteder plinter til" universitetets
herbarium.

Vtren 1869, da han var 6l ir gammel, f/lte han seg ifllge .Norsk
Portrctgalleri" ikke frisk, og spkte avskjed som proflssor."Men hva
artikkelens forfatter, Chr. T/nsberg, neppe har- visst, er at Boeck
med sin fty:^9g sine. to d/tre dro den linge vei opp til Dovrefjell
sommeren 1869. For Boeck var nok dette en kombinert rekreasions-
og botanisertur. FIan ville /yensynlig friske opp minner fra sin
Dovre-tur i 1828. Sannsynligvis bodde familien-in ffjerkinn. Her
hadde halvbroren christian P. B. Boeck tatt initiativet til opprettelse
av et stutteri. Dette ble senere nedlagt (isteden har vi i nyeie tid fitt
en av statens hesteavlsrasjoner i Fljerkinn-Kvitdalen). Bare fi av de
plantene Wilhelm Boeck samlet sommeren 1869, har det lykkes meg
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i oppspore i Universitetets herbarium' Arsaken til dette kommer jeg

seniie-inn pi. Men de viser at han, liksom i 1828, klatret opp pa

Geitberget eller Geiteryggen ved Hjerkinn.

Geitberget eller Geiteryggen sett fra riksvei 50, omtrent hvor veien tar av til
Gautise"teren. Hjerkinn-ligger til hd1're for bildet. Foto: Per Holaker 1961.

Et av W. Boecks plantefunn fra 1869 pi eller oppunder Geite-
ryggen, pfl den siden som vender mot Hjerkinn, var i h/yeste grad
op!"siktsvekkende. Men det ble f/rst puhlisert av professor Axel Blytt
i't'882, syv &r etter Boecks dpd. Dei dreier seg bm gresset ,C-alarna-
grostis lapponica (Wg.) Hartm. Fra Norge 

-var 
denne_ art pi Wilhelm

ioecks tid bare kjeni fra Finnmark; men den ble i slutten av forrig-e
lrhundre ogsi fuhnet i Troms og den nordligste 

-{el- 
av- Nordland,

ned til AnkEnes. Arten vokser ogsn i de svenske og finske lappmarker
og pi Kola, ellers spredt et godl stykke sydover i Finnland oglangs
aE ?teste svenske vissdrag som munner ut i Bottenviken, med syd-

grense i det syd/stlige Jemtland og det vestlige V.{:tp4. Men det
i"ntetessante er at arten ikke opptier i Jemtlands eller Heriedalens
fjelltrakter. Den er heller ikke pflvist i de norske fjellomrflder.som
sirekker seg fra Tydal og Brekken i /st til Kvikne, P,"aq! og Folldal
i vest. Jeg-selv har i dJ senere ir unders@kt en rekke fjellpartier i
Folldall Fra Pite og Lule lappmark angis C. Iapponica 6. vrre en

fjellplante, som likevel kan gihed i bjprkergglong1 Stort sett dreier
<iet ieg om en /stlig planteait, som foruten i Nord-Russland.og Sibir
(til Altai) er pivisi pe Korea og i det nordvestlige Nord-Amerika.
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I det kontinentale Vest-Grdnland opptrer en egen varietet groen-
landica Lge.

Personlig er jeg ikke i tvil om at Boeck selu, ved hjelp av f/rste
bind av M. N. Blytts <Norges Flora, (1861), klarte iL bestemme
gresset riktig. Men Axel Blytt, som fortsatte sin fars arbeid, later til
i ha hatt anfektelser, for han har ikke tatr Boecks funn av C. lappo-
nica med i den supplementsliste i 3. bind av uNorges Florau sorn ble
trykt i 1876. Han publiserte funnet f4rst i uNye Bidrag til Kundska-
ben om Karplanternes Udbredelse i Norgeu (Christiania Videnskabs-
Selskabs Forhandlinger 1882 Nr. l), og uten forbehold. Under sin
egen reise pi Dovrefjell i 1880 hadde Axel Blytt ikke funnet planten.

En vanskjebne har fulgt denne Boecks oppdagelse. I Blytt-Dahl:
Haandbog i Norges Flora (1906) skriver Ove Dahl s.77 om C. lappo-
nica: uMaaske ogsaa paa Dovreu. Denne forbeholdne angivelse synes
i henge sammen med at de av Boeck innsamlede eksemplarer pi en
eller annen mete var blitt forlagt pi det gamle Botanisk Museum i
Domus media. F/rst i 1929 ble de av konservator Johannes Lid
funnet i en pakke sammen med andre pressede planter pi loftet i det
nivarende Botaniske Museum pi T/yen. Det dreier seg om to vakre
ark, som er etikettert av Axel Blytt, ikke av W. Boeck. N{en dette er
ikke noe ekstraordinrert, for Blytt har ofte gjort noe lignende. Med
sin vakre hindskrift har Blytt direkte pfl herbariekartongen skrever:

"Gjederyggen ved Hjerkin paa den mod Hjerkin vendende Side.
Professor Wilhelm Boeck 1869'.

I irenes l/p har mange botanikere, b6.de norske og svenske, vart
pi Geiteryggen og lett etter (Boecks gress>. Jeg selv har helt fram til
1957 mange ganger botanisert pi og ved dette fjellet, bl. a. sammen
med medlemmene av Norsk Botanisk Forening og senere med over-
lege Olaf Bang og Per Holaker, eieren av Kongsvoll fjellstue. Men
ingen har i virt irhundre vrrt i stand til i oppdage C. lapponica pit
Geiteryggen. Dette har f/rt til at uDovreu ikke blir nevnt som finne-
sted for arten i nyere norske og skandinaviske floraer. Ja, enkelte
forskere har betvilt at de herbarie-eksemplarene som i sin tid ble
etikettert av Axel Blytt, stammer fra Dovre; de kunne tenkes i. vrere
eksemplarer som Wilhelm Boeck hadde byttet til seg fra Nord-Norge.
Nettopp derfor er det si viktig at vi fra familiedagb/ker har fitt
absolutt sikre opplysninger om at Boeck i 1869 oppholdt seg pn
Dovre. Imidlertid ble det romstert fryktelig nettopp langs den lavere
del av Geiteryggen under anlegget av Dovrebanen i dette irhundre,
og Boecks finnested kan tenkes i vrre blitt /delagt.

Da Wilhelm Boeck var piliteligheten selv, har jeg i mitt stille sinn
tenkt som sL: f{r eller senere vil nok gresser bli gjenoppdaget. Som-
meren 1957 fikk tilmodigheten sin bel/nning, men pfl en helt uven-
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tet mlte. Den 29. juli dro Bang, Holaker, min yngste s/nn og jeg ut
pfl en ekskursjon til Blnh Qene, et fjellparti sydvest for Hjerkinn,
mellom Fokstua og Vilisj/, i Dovre herred. Partiet er 5-6 km langt,
og for I spare tid til botanisering bilte Holaker oss til Furuhaug-
settene. Vir hensikt var iL pr/ve I finne igjen den valmuen som
M. N. Blytt i forrige irhundre hadde oppdaget pn Blth/. Imidlertid
kom vi under oppstigningen mot det 1600 m h/ye Blih/platlet til
i skille lag. Jeg var den gang sl trett av i lete etter Boecks gress at

Bllh/-partiet pl Dowe (til h/yre pt bildet). Den h/yeste topp er Bllberget.
Finnestedet for Calamagrostis lapponica ligger i forsenkningen til hpyre

for BlAberget, ovenfor skoggrensen. Foto: Per Holaker 1961.

clet overhodet ikke var i mine tanker. I\{en pi en skrining av bunn-
morene, 150 e 200 m ovenfor bjdrkegrensen, fikk j.g dye pl en
bestand av et gress som jeg med in gang forsto mltte vare en
Calamagrostis. Den vokste i et sluttet vegetasjonstePPe av gre og
gule lavarter med en del lavvoksen Betula nana ag Salix glauca,
dessuten Empetrum hermaphroditum og noen andre planter, men
stort sett i en meget triviell vegetasjon. Irriterende nok var selve
gress-striene enni ikke kommet ut av bladslirene; men jeg fant en god
del visne, ljorgamle striL med smiaks og agner i behold. Ved i gran-
ske disse aksene og de levende bladene ble jeg klar over at det dreiet
seg om Calamagrostis lapponi,ca. Voksestedet ligger mellom 1200 og
1300 m o. h. og bare ca. 12 km sydvest for Geiteryggen.
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For i vrere helt sikker i min sak, ba jeg min medarbeider, konser-
vator RoIf Berg, om i dra opp til Blih/partiet i september 1957 for
om mulig i fi tak i friske, fullt utviklede stri og blomsterstander.

Jeg ga ham i Oslo en orientering om hvor han skulle lete etter plan-
ten. Det lyktes ham, ikke uten besvrr, I finne igjen lokaliteten, og
han kom riumferende hjem fra Dovrefjell med vakre, strlbrerende
eksemplarer. Enhver tvil var blist bort. Voksestedet ligger i absolutt
villmark, uten spor av beiting eller annen kulturpivirkning. Wilhelm
Boeck's oppdagelse pi Geiterygg€n i I869 mi i lys
av dette nye f unn godtas som en realitet.

.]eg vil her innskyte den bemerkning at Calamagrostis lapponica
i steril tilstand kan minne noe om en annen art av samme slekt,
nemlig C. neglecta. Denne er vanlig i vire fjelltrakter. Men allerede
ved hjelp av en vanlig lupe kan en se at bladenes overside er for-
skjellig. Ellers er C. neglecta en art som utelukkende finnes pl
fuktige eller periodevis oversv/mte steder, f. eks. i gr@fter, langs myr-
kanter og pi sandete elvebredder, mens C. Iapponica er en utPreget
t/rrbunnsplante. Dette holder stikk bnde i Nord-Norge og pi
Dovrefjell.

Fortsettelsen pi denne botaniske historie er, det tror jeg
nok jeg kan forsvare iL si, fantastisk merkelig. Ved konservator Bergs
og mine felles unders/kelser i irene 1958-1960 har det vist seg at
Calamagrostis lap,ponica har et ikke ubetydelig utbredelsesfelt i de
nordligste herreder i @vre Gudbrandsdalen. Om vlre unders/kelser
kommer vi til i skrive en avhandling i fellesskap, med et kart over
artens sydnorske utbredelse, ruteanalyser og /kologiske opplysninger.
Da C. lapponica i Norge ikke er pflvist i Nordland syd for Narvik-
trakten, ikke i Nord- og S@r-Tr/ndelag, heller ikke i Mdre og Roms-
dal, henholdsvis i Hedmark fylke (se ovenfor), er C. Iapponica en
bicentrisk art i Norges flora.

Hvis ikke Wilhelm Boeck i 1869 hadde funnet dette gresset pi
Geiteryggen, ville knapt noen ha falt pi i lete etter det i Syd-Norge.
Arten er tydeligvis blitt oversett av flere generasjoner av norske
botanikere, eller blitt mistatt for I vare unge eksemplarer av C, arun-
dinacea, som i Gudbrandsdalen vokser prattisk talt helt opp til
Dombis.

Da Dovrebanen ikke eksisterte i 1869, og kj/reveien til Hjerkinn
den gang li meget lenger fjernet fra Geiteryggen enn i vflre dager, kan
C. lapponica umulig vare kommet til Boecks lokalitet ved menne-
skets hjelp. De plantegeografiske problemer som knytter seg til artens
bicentriske utbredelse i Norge vil bli diskutert av konservator Berg
og meg nir vir unders/kelse er avsluttet.

***
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Med denne avhandling har jeg villet reise botanikeren
Wilhelm Boeck et aresminne. Hans datter Helga var farens planre-
presser ikke bare pi. Dovre, men ogsi under den reise som Boeck i
1869-1870 foretok til Nord-Amerika i vitenskapelig-medisinsk @ye-
med. Under denne reisen tok botanikeren ofte makten over medisi-
neren. Datteren har fortalt sine barn at Boeck halve dagen l/p rundt
p6. de amerikanske prrerier. Han trosset sol og hete, og var visstnok
lykkelig som en unggutt over alle de merkelige plantene han fant.
Fullt si lykkelig var nok ikke hans datter, som mitte presse alle
plantene! Hun skal da ogsi ha sagt: uSelv om jeg skulle fi l0 s/nner,
skal ingen av dem bli botaniker!,

Hennes datter, fru Helga Aubert, skrev sommeren 1958 til meg
etter at jeg hadde fortalt henne om gjenoppdagelsen av Calamagro-
stis lapponica p3. Dovrefjell, at hun ikke kunne la vare i tenke p&
hvor det ville ha gledet hennes mor at det virkelig var kommet noe
v i k t i g ut av Wilhelm Boecks botanisering - og jeg tpr vel si: av
hennes eget strev med plantepressing.

Av Universitets irsberetning for 1870 ser man at W. Boeck etter
hjemkomsten fra Amerika skjenket Botanisk Museum (en over-
ordentlig smuk og righoldig Samling af nordamerikanske Planter,
for Stdrstedelen samlede af ham selv under hans Ophold i de Forene-
de Stateru. Videre nevnes en verdifull samling av fruktformer og
offisinelle plantedeler, dessuten en fr@samling av nordamerikanske
rar og busker "hvoraf det t/r antages, at flere ville kunne trives paa
aaben Marko (F. C. Schiibeler).

Til belysning av Wilhelm Boecks dynamiske karakter og hans
botaniske interesser si. sent som under Amerika-reisen, vil jeg her
gjengi et brev som han sendte Axel Blytt bare 5 dager etter ankom-
sten til New York h/sten 1869:

.Kjare Ven I

De kan vide, at jeg allerede har gjort Bekjendtskab med Botanikere; jeg
var igaar i et botanisk Selskab hvor de norske Planter fr: som Boeck hadde
fltt med seg fra Blytt] sloge godt an. Dersom Dc vil sende herover en stdrre
Samling af Dubletter skal jeg derfor skaffe Universitetet og Dem selv en
stor Mangde amerikanske. Moser og Hepaticae kan jeg gj/re samme Brug af.
Srt Dem nu strax i Bevrgelse og tag Kjrer fden norske moseforsker F. C.
Kiar, 1835-1893] med dersom ogsaa han lnsker amerikanske Planter.

Jeg lever meget vel, men dei er fortidligt at sige mere efter 5 Dages
Ophold. - Planterne maa pakkes ind i en sterk Kasse, og adressere den:
Dr. Boeck, adr. Boelen & Bierck, 15 William Street, New-York. Mit navn
maa skrives med smaa Bogstaver og Boelen & Bierck med store,

Deres hengivne
W. Boeck.
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Jeg skal s/ge at skaffe Moe [c: overgartneren og botanikeren N. G. Moe]
af med en Samling Lichener men jeg kan ikke saa strax tale om hvad der
skal betales.

Her er en Dr. Austin, der udgiver Fascikler paa 100 Moser af Gangen,
skulde Universitetet ville kj/be dem?

Har De varet saa snild at tage Dem af mine Planter? [Boeck mener her
uten tvil de arter han samlet paa Dovre i 1869.] Vil De, naar De sender
Dubletter, kanske ogsaa sende en Del af mine? Min adresse er 32 W 15 Str.o

Brevet finnes i Universitetsbibliotekets hindskriftsamling. Den
siste passus er srrlig interessant, for det f/rste fordi den viser at
Wilhelm Boeck /nsket i bli betraktet ikke bare som medisiner, men
ogsiL som botaniker. For det annet fordi vi fir en naturlig forklaring
pi det forhold at det har vrert si uhyre vanskelig i oppspore herba-
rieark fra denne Boecks siste fjellreise. Axel Blytt eller hans dava'
rende overordnede professor F. C. Schnbeler har pyensynlig tatt
Boeck pi ordet og brukt mesteparten av innsamlingene fra 1869 som
dubletter; de fleste uDovre-planter) var jo allerede belagt i Universi-
tetsherbariet fra tidligere samlere. Hittil har det ikke vart meg mulig
i oppspore andre belegg lra reisen i 1869 enn Calarnagrostis lap-
ponica og noen nydelig pressede eksemplarer av Rubus arcticu,s samlet
av Boeck i Fokstuemyrene. Her var den sistnevnte art blitt oppdaget
av forstmester J. B. Barth noen iLr i forveien.

Etter Amerikaturen si det "i ;t. at Wilhelm Boeck hadde gjen-
vunnet sin sunnhet og vitalitet. Han tok opp igjen sin kliniske under-
visning ved Rikshospitalet, og ble h/sten l87l utnevnt til overlege.
F/rst h/sten 1875 ble han for alvor syk. Det var en pernisi/s anemi,
og han d/de ll. desember samme flr, altsfl for 86 ir siden.

Jeg har ofte sagt til min kollega og venn professor Niels Danbolt,
som i dag innehar den samme stilling ved Universitetet og Rikshospi-
talet som Boeck, at i Wilhelm Boech tapte norsk botanikk en forsker
som uten tvil ville ha drevet det meget langt hvis han hadde fitt
anledning til i f/lge sitt hjertes stemme. FIan var et menneske jeg
meget gjerne skulle ha truffet. En botanisertur pe Dovrefjell sammen
med en entusiast som ham ville ha vert en uforglemmelig opplevelse.

Universitetets Botaniske Museum
Oslo i juli 1961.



Videre studier over livssyklus hos norske sildre-arter
FURTHER STUDIES OF THE LIFE CYCLES OF NORWEGIAN

SPECIES OF THE GENLTS SAXIFRAGA

Av
GUNVOR KNABEN

I Norge har vi et interessant artspar tilh/rende den formrike
slekten sildre (Saxefraga). Den ene, trefingersildre (5. tridactylites),
vokser i tqrre, varme lavlandsstr/k pi @stlandet og i Trpndelag. Den
andre, skiresildre (5. adscenderes), holder seg til tjells gjennom hele
landet. Den har noen fi. lavlandsforekomster i det @stafjellske, s/r-
over til Ringerike og Telemark. Begge arter er diploide med 2 n :
22 kromosomer.

En tredje art sonr er n:rr beslektet med disse to, er oslosildre
(5. oslodnsis). Den er tetraploid, med 2 n: 44 kromosomer. Den ble
tidligere forvekslet med skiresildre, som den likner meget. I Norge
vokser den i et meget begrenset omride ved bunden av Oslofjorden.
Utenfor Norge finnes den bare i et omride tvers gjennom S/r-Sverige,
helst i narheten av de store innsjpene (Knaben 1954).

@kologisk har de tre sildreartene mange felles trekk, selv om skire-
sildre er en fjellplante, mens de to andre er varmekjare lavlands-
planter. Alle tre vokser pn bart berg, pi lett vitrende skifer og grus,
altsi pi ren mineraljord. Sklresildre vokser pi noe friskere grund
enn oslosildre og trefingersildre som ofte er i finne pi steder som
iallfall i den varme sommertid er knas t/rre. Men studerer vi disse
to artene n&rmere, oppdager vi at de gjennomf/rer sin vekst, blomst-
rer og setter frukt i den tid av iret da der er fuktighet piL vokseste-
dene, nemlig om viren og tidlig pi sommeren, og om h/sten, mens
de har en hvileperiode i de t@rre varme sommeruker.

I irene 1954-60 har jeg gjort en del flere iakttagelser over livs-
syklus hos disse tre sildreartene, sarlig hos oslosildre og skf.resildre.
Livssyklus varierer hos alle tre arter, men dessuten viser det seg at
livssyklus influeres av forskjellige klimafaktorer, som betinger varia-
sjon innenfor den enkelte art.

Trefingersildre er vinter-annuel. Fr/ene spirer vanligvis om h/sten,
og det vokser opp bladrosetter som overvintrer. Disse blomstrer om
vlren straks etterat sn/en er smeltet. Plantene setter frl i l@pet av
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mai-juni og d@r etter frfsettingen. Hvis frl av trefingersildre spirer
om vflren, utvikles bladrosett, blomsterstand og frukt i l/pet av
samme vekstsesong. Plantene er ogsi ni. etti.rige, idet de d/r etter
fr/setting i l/pet av juni eller de f/rste uker av juli.

Skiresildre er vanligvis toirig. Fr/ene spirer om viren, og i l/pet
av sommeren utvikles bladrosett som overvintrer og blomstrer f/rst
neste sommer. Men ogsi. ski.resildre d/r etter a ha utviklet blomster
og frukt bare en gang. Slike etterige og toirige planter som blomstrer
bare dn gang og dpr etter fr@setting har vart kalt hapaxanther.

Oslosildre er ikke en hapaxanth i ordets egentlige betydning.
Livssyklus varierer etter voksestedets natur og klimaforhold. Den kan
vere overvintrende etterig og hapaxanth under visse forhold. I andre
tilfeller kan den vrre toflrig likesom skiresildre, og visner ned etter
sin annen vekstsesong; men til forskjell fra sklresildre blomstrer den
i begge vekstsesonger. Den setter frukt to ganger.

Det er pl de t/rre knauser og berg, hvor den er si vanlig, at oslo-
sildre er overvintrende etdrig. Den vokser her oftest sammen med
trefingersildre og oppf/rer seg helt som denne. Knausene kan om
h/sten, fra september og utover, v&re gr/nnflekkete av bladrosetter
spirt opp av de to sildreartene. De to arter kan lett holdes fra hver-
andre, fordi trefingersildre har smi. rosetter, 2,5-3 cm i diameter med
helrandete blad, mens oslosildre har stprre ros€tter, 3-4 cm i dia-
meter, med blad som har l-2 innhakk, dvs. 2 sidestilte litt grove
tenner (fig. I a, b). Rosettene overvintrer, og blomstrer og setter
frukt neste sommer i mai-juni. Hvis juni og juli er t/rre og vanne,
tdrker begge arter inn ett€r frfsetting. Oslosildre kan avvike fra
denne regel i fuktige somre. Mer om dette nedenfor.

Jeg nevnte at oslosildre kan vere toirig og blomstre i begge sine
vekstsesonger. Det er pi fuktigere, noe skyggefulle steder oslosildre
oppf/rer seg som toirig plante. Frpene spirer om viren, og der utvik-
les bladrosetter som er gronne, i motsetning til de som har overvintret
piL knausene, som har et r/dbrunt skjar. Pi god jord kan disse Srlnne
bladrosettene bli kraftige. Noen av dem, ikke alle, blomstrer pi etter-
sommeren eller om h/sten. Dette gjelder bide planter som dyrkes
og som kan fi meget kraftige bladrosetter, og planter ute i naturen.
Oslosildre viser i denne henseende en karakter som er tydelig inter-
medirer mellom trefingersildre og den toflrige skiresildre, som f/rst
blomstrer i sitt annet ir. Toirig oslosildre kan komme i blomst i
slutten av sin fprste vekstsesong. De planter som gj/r det, overvintrer
og blomstrer pi ny neste ver, samtidig med de rosetter som ikke
blomstret om h/sten, men som alle un'ikler et hvitt blomsterflor i
mai-juni. Denne intermedirere karakter med hensyn til livssyklus
stotter teorien om at den er oppstitt som en amfidiploid art, ved
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Fig. l. Bladrosetter av: a. Trefingersildre. b. Oslosildre. c. Skiresildre. -
Rosettes of : a. saxifraga 

"rrl1if{i;!;.osloEnsis. 
c. adscendens. -

kromosomfordobling i krysningen mellom skiresildre og trefinger-
sildre (fig. 2). Ogsi med hensyn til morfologiske karakterer er den
intermediar. Det gjelder bladene, blomsten og frukten (Knaben 1954.)
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Fig. 2. Krysningsskjema som viser den antatte opprinnelse til oslosildre. -
Probable origin of Saxifraga oslodnsis.

Krokkleiva ved Tyrifjorden er en av de s/rligste lavlandslokali-
teter for skflresildre. Den vokser her pi det bratte fjell i bergsprekker
og pa stein ved overgangen fra den storsteinete ura til den bratte
fjellveggen pi begge sider av veien opp til Kleivstua. Lokaliteten er
nordvendt og temmelig fuktig. I Universitetets Botaniske Museums
herbarium i Oslo ligger et ark med skiresildre samlet av Axel Blytt
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i 1873, med lokalitetsangivelse: Ringerike, Stein. I pinsen, mai 1953,
forspkte jeg i f/lge med en del botanisk interesserte venner fl finne
igjen skiresildre p6. denne Blytts lokalitet som ligger et par kilometer
fra Krokkleiva. Det s6" lenge ut som om det ikke skulle lykkes. Pi
skallberget ved Tyriljorden ved Stein vokste trefingersildre i meng-
der, men ingen skiresildre. 'filslutt fant vi noen fiL individer pi
kanten av en bergknaus, under noen furuer, ikke langt fra Ringeriks-
veien. Plantene vokste i en bergsprekk med litt jord i, men det sn
ikke ut som om de trivdes helt godt. De si litt slappe ut, og stengel
og blad var r/dlige av anthocyan. De blonrstret dog pi denne sol-
rike lokaliteten, i motsetning til de planter vi samrne dag fant ved
Krokkleiva, hvor det enda bare var bladrosetter. Det li snd enda i
den steinete ura, mens berget ovenfor var sn/bart. Samtidig sto altsi
viLrfloraen i full blomstring pi de solrike knausene ved Stein nede
ved Tyrifjorden.

I forskjellige fors/k er det vist at skiresildre kan bringes til i
blomstre i sin {@rste vekstsesong. Det ser nemlig ut til at blomstring
er avhengig av at rosettene blir utsatt for kulde. Settes fprste irs
bladrosetter en tid i kj/leskap med temperatur under 0" C, blomstrer
de kort tid etter at de igjen er satt under normale forhold (Drygalsky
le35).

Ved Kongsvoll (ca. 900 m) pi Dovrefjell vokser skfr.resildre i noen
mengde pi s@rvendte knauser ved Driva. Jeg har i flere ir funnet
grlnne bladrosetter i august og september, spirt frem samme som-
mer. I juni og juli fplgende ir var det alltid fullt av blomstrende
planter. Jeg har i noen iLr hatt en liten fors/kshage for dyrkning av
fjellplanter innenfor hageomridet ved Kongsvoll Fjellstue, ved stor
im/tekommenhet fra eieren, Per Holakers side. I denne lille fors@ks-
hagen opptriLtte skiresildre som ugras. Plantene ble svart kraftige.
Jorda var hagejord tilblandet vitret skifergrus tilkj/rt fra under
knauser ved Driva, og den ble svakt gj/dslet med fullgjpdsel. De
planter av skiresildre som hadde overvintret, hadde ualminnelig
kraftige rosetter, og blomstret rikt med en sterkt greinet blomster-
stand. Det merkelige var at utpi sommeren, i slutten av juli og
august kom det en ny generasjon blomstrende planter, men disse
var ikke pi langt nar si kraftige som de v8.rblomstrende. Jeg er
fristet til i forklare disse planters opptreden pi den mite at de er
oppstatt fra rosetter spirt av frl samme sommer. Disse rosetter p5.
hagejord har vokst meget hurtigere enn plantene pi de naturlige
lokaliteter og nidde blomstringsstadiet tidligere enn normalt. I slut-
ten av juni og begynnelsen av juli inntreffer det svart ofte frostnetter
piL Kongsvoll, og disse frostnetter kan ha indusert de tidlig utviklete
relativt kraftige rosetter til blomstring samme ir som de har spirt.
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Ofte finner vi i naturen smi dvergplanter av skiresildre i blomst
i juli eller senere pi sommeren. I Vik i Sogn fant jeg irene 1940-44
smi fibladete rosetter knapt I cm i diameter med en ugreinet stengel
med noen fi blomster. I herbariene i Oslo og Bergen ligger liknende
blomstrende smlplanter fra andre lokaliteter. Spdrsmilet er om ikke
noen av disse smiplanter representerer individer som blomstrer i sin
f/rste sommer. I frostnetter tidlig pi sommeren er rosettene blitt
utsatt for kulde som har indusert blomstring i dem pfl et stadium
hvor de enda har utviklet bare fi blad. Plantene i Vik vokste pfl
steder som pl grunn av sin beliggenhet blir tidlig sn/bare, det er pi
s/rvendte, bratte berg hvor sn/en ikke kan samle seg i noen st/rre
dybde om vinteren. Fr/ene kan spire tidlig pi flret, og de smfl
rosetter vrere utviklet i juli.

Vi vil vende tilbake til oslosildre og dens varierende livssyklus.
Etter mine iakttagelser i lO-irsperioden 1952-1961 i Oslo-omridet
er den vinter-annuel pi t/rre sommervanne bergknauser, mens den
pi fuktigere steder, eller i skyggen, er toirig. Ni viser det seg at i
unormalE somrer er det annerledes, og den varierer i somrer med
overskudd pi sol og varme, og i somrer med overskudd pn fuktighet'
Oslosildre viser seg fl vere meget fleksibel med hensyn til vekst og
livsvarighet, og med hensyn til tidspunkt for blomstring og frukt-
setting innenfor de to vekstsesonger som er den tilmilt. Dette var
meget tydelig i Oslo 1959 og 1960 som med hensyn til temperaturer
og nedb/r avvek rneget fra det normale, hver pi sin miLte. Sommeren
1959 var unormalt t/rr og varm pi @stlandet i det hele, mens
det i 1960 regnet mer enn normalt og det var en kj@lig, heller kald
sommer (Tab. l).

I 1959 var det si t/rt i juli mined i Oslo og omgivelser at graset
var brunsvidd overalt. Bj/rk og andre lauvtrar sto med t/rre, gule
blad. Utpi sommeren mistet svert mange trrer bladene. De sto med
nakne greiner, og mange t/rket helt bort og d/de. Dette til tro$.s for
en nedb@rmengde pi 66 mm, bare 8 mm mindre enn normalt. Men
for det fprste fatt de 66 rnm regn stort sett som sterke regnskyld. Den
7. juli regnet det 23 mm, den 12. juli l3 mm, den 14' juli 9 mm og
den 21. juli 9 mm, tilsammen 54 mm pi 4 av minedens dager. Juni
hadde dissuten hatt bare 13 mm regn, si det var t/rt allerede da
sommervannen i juli satte inn. Juli hadde en gjennomsnittlig som-
mervarme 1,2' C h/yere enn normalt, august 2,3' C h/yere enn
normalt. Dessuten bliste det jevnt i juli en svak men utt/rrende,
varm vind. Til sammenlikning hadde juli 1960 sol alle 30 dager, men
ogsi nedb/r hver dag. Nedb/ren var 2,4 ganger h/yere enn- normalt.
Med en gjennomsnittstemperatur 2,3" C lavere enn normalt var det
en fuktig og kj/lig juli mined i 1960'
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Tabell L
Mlnedlige nedbprmengder og temperarurer i Oslo 1959 og 1960 milt
pi Blindern (middeltall mfllt i Observaroriets park). Meddelt av

Det norske meteorologiske institutt.
Precipitation and monthly mean temperatures i,n Oslo, according to

the Norwegian Meteorological Institute,

Juni Juli Aug. lSept. lOkt. Nov.

Nedbor
Precipintion

mm

1959 l3 66 44 l5 l3l 133

1960 r07 lBl 144 44 78 l3l
Midler (moarc)

l90l-1937 JI 74 95 59 76 JI

Temp.oc

1959 15.5 18.5 17.8.1 12.4.1 6.1 3.00

1960 l6.l 15.0" 14.9. 1l.l 4.1 0.7

Midler (means)
r86t-1920 15.6' 17.3 r5.5 ll.3 5.7 0.5

Vegetasjonsforholdene pi bergknausene med sildrevegetasjon veks-
let sterkt disse to somrer og avvek fra hva vi vanligvis finner.

Sommeren 1959 blomstret de to sildrearter, trefingersildre og oslo-
sildre, som normalt tidlig pi. fi.ret, i mai-juni. Men de tprket-tidlig
bort. Alt i slutten av juni var knausene brunsvidde og t/rre og uten
sildre eller andre grpnne planter. Og om hpsten farites'tr.rt.i ikk.
rosetter pi de lokaliteter som ellers pleiet vare grlnnflekket av

-nyspirte planter pfl denne irstid. Heller ikke i auguit og september

\o-m det nevneverdig nedb/r. Neste vir og sommer (1961) Iette jeg
f/lgelig nesten forgjeves etter blomstreride sildreplanter pl stedei
hvor de i normale ir forekommer i store mengder. I Gausiadskogen
i Oslo fant jeg noen ganske fi. smlvoksne blomstrende individer,
hvor det ellers er hvitt av dem.

I den vi.te sommeren 1960 hadde juni et par uker med t/rr varme,
men fra- 23- juni og utover var sommeren kald og vit. Det merkelige
var at de fi planter av oslosildre som hadde blomstret i mai-juni,
visnet ikke bort pi bergknausene i juli. Trefingersildre forsvant, men
de fi planter av oslosildre holdt seg. I begynnelsen av september var
de fremdeles i live. Det var tydelig ar detre ir hadde planrene utviklet
to blomstrende skuddgenerasjoner. Den f/rste, vi.rblomstrende var
endestillet i rosetten. Den satte frukt i l/pet av mai og begynnelsen
av juni. Men den tprket ikke helt bort. Den var fremdeleJ i live i
slutten av au_gust, selv om bladene var visne og stenglene ikke gr/nne
lenger. Kapslene var halvriLtne, men fulle av modne fr6, som ikke
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hadde hatt sjanse til I spre seg i det vere ver. Normalt t/mmes
kapslene i t{rt var, idet de sprekker opp i toppen, langs fruktblade-
nes buks/mmer. De h/stblomstrende friske blomsterstander som jeg
fant i september pi de samme planter, var utviklet fra knopper i
hj/rnet av rosettblad. De var ikke si kraftige som de v6.rblomst-
rende. De var lavere og mindre greinet. De h/stblomstrende hadde
pi de eldste greiner gT/nne, umodne kapsler med hvite frp. Pi de
yngste greiner var der blomster og unge knopper. Rota og lednings-
strengene i rosettenes stengler hadde altsi holdt seg i live, og gitt
mulighet for utvikling av nye blomstrende, sidestilte skudd. Disse
planter som hadde spirt om h/sten, og blomstret om vflren, og som
i den fuktige sommer ikke visnet ned, representerer en tredje type
av livssyklus hos oslosildre, i tillegg til de to som ble beskrevet i 1954,
og som er nevnt ovenfor.

Jeg kan her tilf/ye at sommeren 196l fant jeg liknende forhold
som i 1960 i Gaustadskogen. Mai var tOff og vann. Men hpsten forut,
miLnedene august og september, hadde verr fukrig (Tab. l), og da
hadde der spirt frem et grpnt teppe av sildrerosetter, i kontrast til
det foreglende ir da det knapt hadde vrrt en plante i finne. Disse
planter fra h/sten 1960 blomstret rikt vA.ren 1961, bide de tilh/rende
trefingersildre og oslosildre. Dette nr (1961) var det imidlertid tydelig
at de to arter ikke er helt synkrone. Mens oslosildre blomstrer fprst,
er trefingersildre noe fpr uie med hensyn til i visne ned. Den ble
helt borte i lppet av den t/rre mai mined. Oslosildre var enda 3L

finne i f/rste uke av juni. Jeg skulle ha demonstrert alle tre arter pi
Blindern-utstillingen 1) 6.-12. juni; men det var bare skiresildre fra
Krokkleiva som jeg kunne vise frisk og gtpnn og med blomster. Oslo-
sildre var i fruktstadiet med modne kapsler og noen fi blomster i
toppen, mens trefingersildre var helt forsvunnet.

Imidlertid ble det fuktig var igjen fra midten av juni og i juli,
og i august viste det seg at en del planter av oslosildre hadde klart seg
pl de t/rre knauser. I den virblomstrende kvast som hadde nesren
tomme kapsler og litt visne blad, hadde det skutt ut sidestilte blom-
sterskudd, ugreinete og oftest med en enkelt blomst pl en stilk
(fig. 3). De representerte en blomstring nr. 2 denne sommer. Disse
plantene mi fremdeles betegnes som vinter-annuelle. De spirer om
h/sten, overvintrer og blomstrer neste sommer og d/r etter blomst-
ring og fruktsetting. Det er den forskjell fra de vanlige vinter-annuelle
at blomstringsperioden er forlenget og varer sommeren igjennom.

Plantene hos oslosildre er genetisk betinget med en varighet pl 2

1) I 196l ble Blindern-utstillingen holdt i forbindelse med 150 irs jubileet
vgd Univenitetet i Oslo.
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ir, men de er meget fleksible. Livsvarighet og tidspunkt for blomst-
ring modifiseres lett av de /kologiske forhold. De varierer med varia-
sjon i temperatur og fuktighet. Sannsynligvis finnes det innenfor
artens areal lokaliteter hvor forholdene jevnlig disponerer for en
livssyklus svarende til den nevnte tredje type. I Oslo-herbariet ligger

planter samlet 14. juli 1954 ved Fleskum i Barum
av J/rgen Knaben, med en utvikling svarende til
den som ble skildret ovenfor hos planter fra Gau-
stadskogen 1960 og 1961. Plantene har blomstrende
skudd som hadde vokset frem fra knopper i blad-
hj/rnene i blomsterstanden, ikke fra bladrosetten.
Bladrosett og de skudd som hadde blomstret i mai
hadde halwisne, brune blad og modne kapsler. De
unge sommerblom$trende skudd var gr/nne og
hadde enda 14. juli bare blomster og blomster-
knopper.

Den varierende livssyklus hos oslosildre kan imid-
lertid ikke bare vrre betinget av at plantene er
genetisk tolrige og lett modifiserbare. Den ml ogpl
vrere betinget av de faktorer som bestemmer fr/-
spiringen. Denne skjer jo ikke til samme tid hos de
tre arter: den amfidiploide oslosildre og dens antatte
stamarter. Fr/ av trefingersildre og oslosildre spirer
pi de t/rre bergknauser om h/sten f/r frostnettene
setter inn. Hos disse to arter kan fr/spiringen ikke
vrre avhengig av at frlene har vart utsatt for kulde.
En annen sak er om frpene trenger en hvileperiode
f/r spiringen, med andre ord om det er de frl som
er modne i juni, som spirer i $lutten av august eller
september. En kunne gjette pi at frpene ogpi hos
sklresildre ikke spirer f/r de har gjennomgltt en
hvileperiode, eventuelt kombinert med kulde. Nlr
oslosildre varierer med hensyn til tidspunkt for frf-
spiringen, kan dette bero pl dens intermediare,
bispesifikke natur. Men hensyn til de fleste egen-
skaper stir den imellom trefingersildre og sklre-
sildre.

Fig. 3. Et individ av oslosildre fra Gaustadskogen, Oslo, med h/stblomst-
rende sideskudd i den halwisne blomsterstand fra mai. -

A specimen of Saxifraga oslo'insis frorn Oslo, with llouering axillary shoots
ileveloped in the autumn from the May inflorescence.

f. eks. pressete
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SUMMARY
The three species of the Tridactylites section of the genus Saxifraga

occurring in Scandinavia, aiz., tridactylites, adscendens, and osloinsis,
were analysed as to their life cycles in a Norwegian material by the
author (Knaben 1954). S. tridactylites is winter annual when the
seeds germinate in the autumn, and summer annual when they germi-
nate in spring. In both cases rhe plants die after fruit-ripenihg in
June or July. S. adscendens is biennial. The seeds germinateln sprlng.
The rosettes, developed in the first summer, hibernate and flower
in their second summer. Like S. tridactylites, this species is a hapax-
anth, the plants dying after fruit-ripening.

S. osloiinsis, which has been described as an amphidiploid species
derived from a cross between tridact^llites and adscendins, varies in
life cycle and. duration according to variations in moisture condi-
tions. On dry cragp and rocks in the Oslo area it grows together with
tridactylites, and like this species it behaves normally as a winter
annual. The plants disappear in July when the crags and rocks
become quite dry. In moist or shaded habitats the plants are biennial.
They differ from S. adscendens in that some rosettes flower already
in their first summer. Even so, they hibernate, and die only after a
second flowering, in their second summer.

S. oslo'iinsis behaved in one of the ways described above, in the
summers of 1952-54 in the Oslo area. Observations since 1954
confirm that this species is very flexible in life cycle and duration,
the plants behaving differently under varying moisture conditions.

The summers of' 1959 and 1960 were abnormal as to weather
conditions in the Oslo area. In 1959 there was a precipitation
deficiency from June to September; the temperatures were above the
normal (Table t). July certainly had only 8 mm of rain less than
normal, but most of this rain fell,in the course of 4 days: 23 mm on
the 7th, 13 mm on the l2th, 9 mm on the l4th, and 9 mm on rhe
2lst. The summer of 1960 was wet with more rain than normal and
with lower temperatures.

In these two summers, highly contrasting as to moisture condi-
tions, S. tridactylites and S. oslodnsis differed greatly from their normal
behaviour, especially on the dry crags. In the spring of 1959 they
flowered abundantly and disappeared in June. In August and Sep-
tember, however, hardly a seedling could be found on places which,
at this time of the year, usually were carpeted with green rosettes.
In the following spring (1960) there were few plants in blossom at a
time when the saxifrages in otn-er years cover the crags with their
white flowers. In this moist summer the few existing plants of
S. osloiinsis did not die as did those of.'5. trid&ctylites. lnstead, they
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developed a second flowering stroot generation, a second cyme, from
an axillary bud of a rosette leaf. The cyme developed in the spring,
had in September partly dead leaves and stems, and ripe seed
remained in the wet, rather decayed capsules. They had not managed
to spread in the wet summer.

The cyme that developed in late sumrner had in September unripe
seeds in fresh green capsules on its older shoots, and flowers or
flower buds on the younger ones. It seems that in suitable localities
S. oslodnsis may grow like this in normal summers; the rosettes that
have germinated in the autumn may then conrinue their lives through-
out the next summer, in stead of dying as do the plants on crags
which dry up in July. In the herbarium of the Botanical Museum of
the University of Oslo there are pressed plants gathered in July 1954
from the vicinity of Oslo, with a development similar ro that descri-
bed above for the plants from the Gaustad woods; only the second
flowering shoots had developed from axillary buds on the cyme stems.

The author has recorded some observations on S. adscendens in
nature which seem to prove that rooettes of this species may be
induced to flower in their first season by night frost in early summer.
Previously it has been shown in experiments that rosettes of this
species, when kept in a refrigerator for some time can be induced to
flower in their first summer (Drygalsky 1935).

As to the time for seed germination, whether it takes place in the
aLrtumn or only in the first spring after fruit ripening, S. osloinsis
seems to be intermediate in comparison with S. tridactylites and
S, adscendens, showing also in this character its contingent bispecific
nature.

Litteratur
Drygalsky, M., 1935: Uber die Entstehung einer teraploiden genetisch

ungleichmissigen F2 aus der Kreuzung Saxifraga adscenden.s L. x
Saxifraga tridactylites L. - Zeitschrift Ind. Abst. Vererbungslehre 69.

Knaben, G., 1954: Saxifraga oslo?nsis n. sp,, a tetraploid species of the
Tridactylites Section. - Nytt Mag. Botanikk 3.



Smistykker

Om Draba Gredinii E. Ekman pi Svalbard

I <Blyttia> 1961, Nr. 3 har Per Sunding skrivit en intressant
artikel om uNoen plantefunn fra Svalbard sommeren 1960u. Diiri
rapporteras Draba Gredinii, frin tre lokaler nira Longyearbyen och
arlen niimnes sisom ny fcir Svalbard. Som komplettering av denna
notis ber jag fi pipeka f<iljande.

Draba Gieainii beskrevi som bekant av Elisabeth Ekman i Svensk
Botanisk Tidskrift Bd. 27, p. 102 (1933). Berdffande artens utbred-
ning skriver hon dir: cOutside East Greenland D. Gredinii has been
coilected by J. Lagerkranz in 1926 in Svalbard, Isfjorden. I _think
I have also seen this form in the Oslo Herbarium from Svalbard,
Longyear City, but I have not been able to find it again subse-

quentlyr.- Draba Gred.inii har emellertid insamlats pi Svalbard lingt tidi-
gare. Enligt G. Seidenfaden och Th. Sprensen i Meddelelser om
Griinland Bd. l0l, Nr. 4, p. a6 (1937) ligger i Botanisk Museum,
K<ipenhamn, exemplar frin fiiljande Svalbard-lokaler:

Bell Sound, leg.J.Vahl, July 1838.
Bell Sound, leg. A. J. Malmgren, 24. VII, 1864.

Green Harbour, leg. Th. M. Fries, l, VIII, 1868.

Kobbebay, leg. Th. M. Fries, August 1868.

Bell Sound, Mitterhooken, leg. A. G. Nathorst, l, VII, 1882.

Wijdebay, ostfjorden, leg. Thorild Wulf, 6, VIII, 1899.

Colbay, leg. Hanna Resvoll-Dieset, 8, VII, 1908'
Sassenbay, leg. Hanna Resvoll-Dieset, 2, IX, 1908.

Aven exemplar frin Novaya Zemlia finnas i Kiipenham-nsherbariet:
Sinus Besimannaja, leg. F. R. Kjellman et A. N. Lundstrdm, 2-6,

vrl, 1875.
Insula Mejduscharskij, leg. Th. Holm, 10, VIII, 1882.

South of Arkangel Bay, leg. B. Lynge, 12, VIII, 1921.

Arten har tydli[en en utpriglat <istlig utbredning: ostgriinland-
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Svalbard-NovayaZemlja. Den tycks ej vara kind frin Vlistgriinland
eller den Kanadensiska arkipelagen.

Under sommaren 1960 hade undertecknad tilHnlle botanisera pi
Svalbard och insamlade di en hel del Draba-former. Bland dessa tiar
jag exemplar frln Sverdruphammaren ovan Longyearbyen samt fren
Adventneset, vilka i huvudsak dverensstiimma med Elisabeth Ekmans
och Seidenfaden-S/rensens beskrivning av Draba Greilinii och med
Per Sundings angivelser och fotografi. Ocksl frln Russekeila niira
Kap Linn€ har jag sett en litnande form.

T6,r <iwigt instiimmer jag helt med Sunding om svlrigheten att
alltid kunna inpassa Svalbards Drabae inom de-traditionella arternas
ram.

Uppsala den 14. oktober 1961.
The Sued,berg.



Bokmeldinger

Hanns Kreisel: Die phytopatogenen Grosspilze .Deutsch-
Iands. YF-B Gustav itittttet, Jena 196l' 284 s' ill' Innb'
DM 33,20.

Dr. rer. nat. Flanns Kreisel ved Institutt for Agrobiologi, universi-
tetet i Greifswald, er en av Tysklands mest produktive, yngre myko-
loger.

"Som tittelen sier behandler boken Tysklands parasittiske stor-

$opper, dvs. parasittiske basidiomyceter med unntakelse av rust- og

briirnsopper.^Avgrensningen parasitt - saprofytt kan ofte vere meg-et

vanskelig'i trekfe. For s'ikkerhets skyld.er det derfor tatt med alle

u.te, ,oit kan tenkes i vare parasitter, ja til og med en del ganske

utvilsomme saprofytter. Boken omfatter altsfl et langt stdrre arts-

antall enn tittelen tilsier.
I den generelle del finner vi f/rst et utmerket kapitel om.soPpenes

morfolofi, med instruktive tegningq' -S3 
fplger et avsnitt om de

spesielle"plantepatologiske begreper,- bekjempelse av skadesoppene,

os er om soppenes eeo:F11afiske utbredelse. Det siste avsnittet forteller
ilunnen meit o* -hvdr s/rgelig lite vi vet om utbredelsen av stor-

sopper i det hele tatt.
i^den spesielle del fin.er vi en hovednpkkel til slektene, og under

de enkeltb slekter n/kkel til artene. Noen ytterligere beskrivelse av

artene fflr vi ikke, men derimot under hver art de relevante Plante-
patologiske data, samt en linje om totalutbredelsen. Av mikrosko-
'piske farakterer er alltid spor-enes st/rrelse, ofte ogsi form og farge

iatt med i ndkkelen. Slektene er ordnet i familier og ordener med en

kort omtale av disse.
Boken avsluttes med en nyttig fortegnelse over soPPene- ordnet

etter vertsplanten, en litteraturfortegnelse, og 66 jevnt gode svart-

hvitt fotografier. Litteraturforregnelsen, pi 133 nummer, virker noe

ujevn og-med betenkelig fi ieferanser til amerikansk og annen

engelskspriklig litteratur.
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Den latinske nomenklatur f/lger stort sett den moderne slekts-
inndeling med den vrimmel av smeslekter og tildels ukjente slekts-
navn dette medf/rer. Det gir imidlertid neppe noen vei tilbake til
de gode, gamle Fries'iske slektsnavn s6. det ef beare L gjdlre seg for-
trolig med de nye navnene jo f.Qr jo heller.

Det 
.ligger^ megen omtanke bak denne boken, noe som viser seg i

en rekke smi, men verdifulle detaljer. N@klene som er strengt difo-
tomiske, er typog-rafisk sett.meget oversiktlige, og med en liten"detalj:
ved det annet alternativ finnes et nummei i pirentes som viser tii-
bake til forrige deling i npkkelen. under hver-familie finnes henvis-
ning til den relevante litteratur i litteraturfortegnelsen. Under hver
slekt er det nevnt hvor mange arter slekten omfa-tter i ryskland, slik
at man ogsl fir vite hvor mange ikke-parasittiske arterlslekten om-
fatter.

Skal noe kritiseres mi det vrcre at det kunne vrrt langt flere teg-
ninger, srerlig av mikroskopiske detaller.

Boken vil i f/rste rekke vare nyttig for bestemmelse av vedboende
rgppe., -men ikke bare forstpatologer, ogsi andre soppinteresserte
vil ha glede av den' 

F.-E. E-chbrad.

Jacob E. -LTS9 og Morten Lange: Illustreret Suampe-
flora. Gads Forlag, K/benhavn t961, 242 s. D. kr. 24._,
innb. 32,_.

Jacob E. Langes oFlora Agaricina Danica,, som urkom lg35-41 i
fem store bind, er et av stoiverkene i litteraturen om skivesopper.
Det er illustrert med bilder av nesten 1200 arter, reprodusert'etter
forfatterens akvareller. Av disse har hans s/nn Mortenlange ni valgt
ut omtrent.40O, og 1y "lq1g 

sla-gs srorsopper, bl. a. piggsopper og
l/r_sgpper, har han fltt bilder lager av-Ebbe Sunes6ri"oe'frrebei
Dahlstrcim. Alle disse akvareller ei ypperlig reprodusert i "clen fore-
liggende bok og urstyrr med en konsii bg goa titst.

Flora Agaricina Danica er uoppni.elig for den alminnelige privat-
mann, og dessverre for mange institusjoner ogsiL. Dessto st/ire-fordel
er det i ha fitt et utvalg som dette, komplet-tert med andre danske
storsopper. Denne hendige og vakre boken vil vare av stor nytte for
alle som interesserer seg for sopper.

o. a. H.

Matts Bergmark: Valldrt och aitl6h. Om folkmedicinens
liiketirter. Natur och Kultur 1961. 26g s., ill. Sv. kr.21.50.
innb. 26,50.

Boken inneholder langt mer enn tittelen sier. Den gir en ganske
fyldig oversikt over innsamling og tilberedning av lege[lanter] deres
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virksomme bestanddeler m. m. Men disse kapitlene er nrrmest e
,"grr" ,o- innledning til hovedtyngden .av boken, som gjelder de

inienlandske planten"e som har uiriog til dels fremdeles er brukt i
folkemedisineri og skolemedisinen, den nytte resp'-skade de kan gjfre'
og deres historie] Forfatteren har respekt {or alskillige -av 

de gamle

i&.raJ, men har ipent /ye for den humbug som ofte har gjort seg

;iEil;;h., ;,p,r., ,'il on.itro og uvitenhet, 
-og ofte, men slett ikke

iittid, med profittbegjer som drivkraft.
iotfu,r.t"tt er kjeriiker og fremstillingen v^irker-Pilitelig (den rent

medisinske siden ligger .tt.ifot mitt fafomrtde)- En innvending ml
Eidres mot pistandl"n G. 77) om at n[r malaria er forsvunnet fra
Silerige kan'dette .helt iillskrivas den klimatfijrsdmli-ng som dgt rum
i viri land under de senaste 150 iren och som medfiirt att sommar-

temDeraturen inte uppnir den nivi som erfordras fcir att malaria-

puririt.t.tu skall kdnna utveckla sig. i Anofeles-myggornar' Det

ir vel ikke tvilsomt at ternperaturen i det siste tvert om er steget.

Et 
"nrr", 

sted (s. 185) nevnis at einer ka-n bli svart- h/y, pA Liine-
burger Hede ll m. i Sverige fins det da einer av betydelig st/rre
h/yde, og i Idd har vi en pi omkring 17 m''6.,i" 

Er beregnet pi i vare en p-Jpulre1 bok, og den er urrderhol-

dende og lettleii troit ..r noe mindri frykt for fremmedord -og 
fag-

termini inn vi er vant til hertillands. Samtidig er den solid og av

verdi for alle som interesserer seg for folkemedisin ogsl pi faglig basis'

o. A. H.
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