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Rurnex graminifolius i Norge

Runex graminifolius in Norway

REIDAR ELVEN

lnstitutt for Biologi og Geologi
Universitetet i Tromso

Under arbeidet med kartleggingen til bind 4 av
Atlas Florae Europaeae (Jalas & Suominen,
i trykk) viste det seg at det norske materialet
av Rumex acetosella s. lato ikke uten videre
kunne ordnes inn i de to artene man har reknet
til komplekset i Norge, R. acetosella s.stt.
(smlsyre) og R. tenuifuftas (smalsyre), se Lid
(1974). Det lot seg ikke gtrore k, fordele her.
bariematerialet fra Norye pA disse to taxaene
med noen sikkerhet, noe som ogsi Hult6n
(1971) bemerker for resten av det circum-
polere omridet. Derimot fantes en rekfte
belegg fra Nord-Norge av en distinkt forskjel-
hg type som morfologisk tilsvarte .reskrirrclsen
av den arktisk-subarktiske R. graminifulius
Rudolph ex Lambert, opprinnelig beskrerat
fra OstSibir og senere rapportert fra stonte-
delen av det circumpolare omrAdet. Sommeren
1976 ble denne typen undersokt i felt. Morfo-
logiske og okologiske data for det norske
materialet steruner overens med R. graminl
folius wm kanskje kan fi det norske navnet
"gtassyre".

Rumex acetosellagruppen, systematidr over-
sikt

Slekta Rumex er den nest storste slekta i
Polygonaceae, m€d ca. 200 arter (Willis 1973).
Den har lenge rrert $ent som noksl heterogen,
og de tre underslektene som man rekner.med,
er delvis blitt oppfattet som egne slekter:
Subgenus Rumex (subgen. Lapathum (Campd.)
Rech.f., gents Rumex) - hoymolgruppen med
ca.170 arter (Willis 1973).
Subgenus Acetosa (Mill.) Rech.f. (genus,,4ce-
tov Mill.) - matsyre{ruppen med ca. 30 arter

Blyttia 35 : 99- lO4: 197 7

(willis 1973).
Subgenus Acetoselh (Meisn) Rech.f. (genus
Acetosella A. Liive) - smlqyregruppen med
ca. 6 arter (Lrive 1943, Ltirc & Lrtrc 1975).

Underslelfa Acetoselh omfatter s\rrt nert
beslektete arter som alle tidligere har vert
reknet til dn linn6isk art, R. acetoselln s. lato.
Gjennom arbeider av A. LOrre (lg4f , Ig4l,
1943) er det pevist at denne linn6iske arten
bestir av en polyploid serie taxa med mer
eller mindre klare morfologiske skiller mellom
taxa pi forskjefli! kromosomtallsnivfl. Liire
(1943) skilte opprinnelig ut fire arter i grup.
pen med kromosomtall fra diploid Qn = 14)
til octoploid (2n = 56) nivl. Senere har Jurtsev
& Petroraky (i Jurtsev, Sytin & Sekretarera
1973) sldlt ut to arter til, pl diploid og tri-
ploid nivi, og underslekla Acetosella reknes
ni for i besti av folgende arter:
Diploid nivi (2n = 14):

R. angioctpus Murb. - \rarm-tempererte
til tropiske strok i alle rardensdeler, sann-
synligvis er mye av arealet antropochort.
I Europa nord til N.-Tyskland og Stor.
britannia.
R. beringensis Judsev & Petroraky - om-
ridet rundt Beringstredet

Triploid nivL, (2n = 2l\:
R. lcrausei Jurts€v & Petrornky - omridet
rundt Beringstredet.

Tetraploid nw6" (2n = 28) :
R. tenuifulius (Walh) A. L<ive - tempe-
rerte til arktiske deler av Europa, V.- og
C.-Asia og Gronland. Sannsynligvis antro-
podror i store deler av omridet.

Hexaploid nll (2n = 42') :

R. acetosella L. s.str. - tempererte til ark-
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tisko delor av Europa, Asia, N.-Arrrcrika og
Gronland. Sannsynllgvis utropochor i store
deler av omrldet.

Octoploid nivl (2n = 56):
R. gro?rinifolitts Rudolph ex Lanrb. - ark-
tiske og subarktiske deler av NO.-Europa,
Asia, Alaska og Gronland.

I Europa opptrer da fue arter: R. angiocopus,
R. tenuifuIius, R. acetosella s.str. og R. gra-
minifolius. Rechinger (1964) oppfatter de tre
forste som en '?. acetosella group" mens R.
graminifolius stAr noe mer isolert. R. angiocar-

Ws et godt morfologisk skilt (se nokkelen
nedafor) fra de andre, likesA R. graminifuIius,
mens R. acetosella s.str. og R. tenuifulius stlr
hrrcrandre meget n&r morfologisk og med
wsentlig krrantitatira skillekarakterer (Reching-
er 1964, Lid 1974). Nokkelen er noe orrar-
beidet etter Rechingers nokkel i Tutin et al.:
Flora Europaea, Bd. 1, 1964.
Nokkel, underslekt z4ceto selh i Europa:
l. Blomsterdekkblad tydelig lengre enn notten,

opptil I ll2 eane nottens lengde. Nott lang,
ca. 1,8 mm. Bladenes basalfliker reduserte
eller manglende. R. grarninifulius

1. Blomsterdekkblad jamnlange med ellerkort-
ere enn notten. Nott 1,5 mm lang eller kort.
ere. Blad med velutviklete basallliker.

2. Indre blomsterdekkblad sammenrokste med
notten. Nstten breiere enn lang.

R. angiocarpus
2. Notten er fri fra blomsterdekkbladene; not-

ten lengre enn brei.
3. Stengelen krypende eller oppstigende med

opprette grener. Blomsterstanden genes fra
under midten. Blad smalt line&re, de nedre
opptil ti ganger lengre enn breie.

R. tmuifuIius
3. Stengelen opprett. Blomsterstanden grenes

forst ovafor midten. Blad lansettformet til
linecrt-lansettformet' 

R. acetoseras.str.

Rumex graninifolius - historikk og utbredelse

Rumex graminifuliusblir font nevnt av Georgi
(1800) som'eine noch unbeschriebene Art im
norddstlichen Sibirien", men uten diagnose,
illustraqion og nannere stedsangirrelse. Den
fornplle beskrirclsen (Lambert 1811) bygger
pi materiale fra OstSibir og Kurilene (ikke
Kanrtchatka som angitt av Lambert, se Hult6n
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l97l), se fig. 1. kdebour (1815) beskrev
omtrent sarntidig en R. angustissimus fra Sibir,
men denne ble senere fort til R. grominifulius
(Ledebour 1847-51). Arten er senere blitt an-
gitt fra folgende omrider (LOw 1941, 1943,
Rechinger 1949): arktisk Russland og Sibir,
Kurilene, Alaska og Gronland, ogsi rapportert
fra Nord-Norge (Ldve 1943). Det octoploide
kromosomtallet er bestemt pi materiale fra
Petclrora i arktisk Russlurd (L0ve 1941) og
fta Chukotsk-halvoya i OstSibir (Zhukova
1968).

I skandinaviske floraer hu R. grorninifolius
fort en anonym tiharelse. M.N. Blytt (1861)
beskrev en f . graminifu&us under R. acetosella.

FE. 1. Rumex graminr/olras.. Rudolph ex Lam-
bert, tegnet fra illustasjonen som folger
originalbeskrivelsen, Lambert ( 18 I f ).

Rumex graminifolius Rudolph ex Lom-
bert, redrawn Irom the illustration follow-
ing the original description, Lambert
(181 1).
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Norsk utbredelse av Rumex graminifolius, basert pi herbariematerialet i Oslo, Bergen, Trondheim
og Tromso,

?istributia! o/ Rumex graminifolius iy, Norway, based on the allections in Oslo, Bergen, Tlond-
heim, ond Tlomso.

Fry'.2.

Det ger imidlertid fram av herbariematerialet
og av behandlingen av taxonet hos Axel Blytt
(1902-1906) at det ikke er skilt mellom mate-
riale tilhorende R. graminifulius og varieteten
integrifolius av R. acetosella. R. graminifulius
er ikke vurdert av Nordhagen (1940) eller Lid
(1974), men er nevnt av Hylander (1966) for
Kola vest til Fiskerhalvoya.

Det norske materialet av R. acetosello sJato
ble delvis revidert 

"u 
A. LOte i lg42 i forbind-

else med den cytologiske undersskelsen av
$uppen. Noe materiale ble ogsA undersoki av
W. Hanis i 1964. Det reviderte materialet gir
imidlertid ikke noe konsistent bilde. Ved for-
nyet revisjon er R. graminifulius plist frz
folgende norske lokaliteter :
Troms.

Storf ord: Lulle, Skibottendalen, 22.6.l9ll,

J. Holmboe, HO, HBG. (som R.
acetosella var. integrifoltus Wallr.)

Finnmark.
Alta: Nedenfor Raipas (69" 57'), 6.8.

1897, R.E. Fridtz, HO.
Tana: Tanaelven n&t Fingervand, 25.8.

1901, O. Dahl, HO, HTRH. (som
R. acetosella f. integrifolius Walh.)

Tana: 1 ll2 rnrl ovenf. Langnes, 23.7.
1920, OA. Hoeg, IITRH.

Tana: Lewojok, 1.8. 1882, G. Balke, HO.
(som R. acetosella P. gaminifulius
A.Bl)

Tana: Irvjok rrcd Tanaelven, 15.8. 1900,
O. Dahl, HO. (som R. acetosella
var integrifollus Wallr. det.. under
tvil til R. gramihifulius w f . tOt'"
ea.)

L.
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Tana: Sandstrand rred Lgrajokk fiellstue,
20.7.1965, L. Ryr"arden, HTROM.
(somR. tmuifulius).

Karasjok: Nar sammenlopet mellem Kara-

$okka og Anarjokka, 18.8.1913,
O. Dahl, HO. (som R. acetosella f.
integrifolius Wallr., det. til R. gra-
minifolius avA. Ltive 1942.)

?: Tanaelven, uten lr (sanns.vis 1842),
N. Lund, HO. (s9m R. gamini-
folius, confirm. A. LOve 1942.)

?; Tana, 1842, N. Lund, HO. (som
R. acetosella, det. til R. gramini-

folius a,1A. L0ve 1942.)
?: Finmarken, uten Ar (sanns.vis 1842),

N. Lund, HO. (som R. acetosella
g gtaminifolius A., Bl', det' til
R. graminifolius av A'. L6ve L942')

Ny lokalitet:

Tana: Sirma, 31.7.1976, R. Eh'en, HO,
HTROM.

I tillegg finnes mer tvilsomt materiale
(sterile planter og hanplanter) fra Finnmark:
Karasjok: Beskinjarga, Tana: Polmakelva og
Vadso: utlopet av Thomaselva. R. gramini-

folius er nA kjent fra sju lokaliteter i Norge
(fig.2), fem av dem ved Tana, og alle pi elve-

orer eller nar storre elver.

Rumex graminifolius - morfologi og okologi

Til tross for at Rumex gaminifulius stlr
noksi nar R. acetosella, skiller den seg i flere
karakterer ved siden av nokkelkarakterene
nevnt ovafor. Den er fleririg, med vertikalt
tjukt rhizom med oppflisete bladrester (kryp-
ende rhizom hos R. acetosellaltenuifulius).
Rhizomet deler seg ofte overst i to eller flere
likeverdige opprette stengler. Bladene er smalt
lineare, hele eller med l-2 smale korte basal'
fliker. (R. acetosella val. integrifolltrs Wallr.
har ogsA blad uten basalfliker, men her er
bladplaten lansettformet, og blomster- og

skuddkarakterer stemmer overens med R.
acetosella.) Blomsterstanden er er*alt grenet
fra basis. Hanblomstene har rnatt purpur
blomsterdekkblad (tepaler), hunblofrStene pur-
pur til lyse blomsterdekkblad. Blomsterdekk-

t\,

t02

bladene er opptil 22 mn lange og med jamn
rand (ofte krenulert rand hos R. acetosellal
tenuifulius). Nstten er gul og opptil 1,8 mm
lang, tydelig lengre enn brei, men alltid kortere
enn blomsterdekkbladene. (Andre arter av
gruppen har vesentlig kortere nott, ca. 1,0-

1,3 mm lang, godt illustrert hos Love 194I.)
Fig. 3 viser nonk materiale av R. gramini-

folius fta Finnmark.
Det ble innsamlet materiale til cytologisk

undersokelse fra Finnmark: Sirma, men kromo'
somtallet lot seg ikke bestemme med sikkerhet
pA dette materialet.

Artens okologi er forholdsvis dlrlig kjent.
Lambert (1311) sier bare at typematerialet
stammer fta "n&r ishavet" ("ad mare glacia'

le"), og Ledebour (1815) antyder at type'
lokaliteten er elvebredd eller elveor. ("in
vicinia fluvii Wilui in campo edito arenoso").
Komarov (1970) nevner folgende habitater:
"sandy places, dunes, riverside terra@s, gravels,

in the Arctic Region and the alpine zone",
mens Hylander (1965) begrenser artens habi-
tater pe K6h til "sandig mark i omr: s nord'
ristl. delar, niistan blott vid havet". De norske
lokalitetene ligger alle i tilknytning til storre

vasdrag (Skibotnelva, Altaelva, Tana) og for
fem av lokalitetene er det spesifikt nevnt
"sand" eller "elvebredder" pi etikettene.
Materialet fra Finnmark: Tana: Sirma stam'
mer fra elveorer med forholdsvis grov grus

der arten opptrer sammen med bl.a. Equisenim
scirpoides, Luzula frigtda, Agrostis borealis,
Poa alpina, Salix myrtilloides (ett individ),
Oxyria digltna, Sagirw nodosa, Cerastium
alpinum, C. glabratum, Astragalus alpinus,
Thymus serpyllum ssp. tanaensis og Cam'
panula ronndifolia i en meget ipen vegetasjon.

Rumex acetosellaltenuifolius fantes ogsi pi
orene, men i mye mindre antall, og den hadde

sitt tyngdepunkt i mer sluttet vegetasjon

hogere opp pe orene q pi sterkt beitete
ehrebredder. Ut fra de foreliggende okolo'
giske data synes R. gaminifolius i Norge A

vare knyttet til sand- og grusstrender ved

elwr med stor og varierende vassforing, og den

synes \@re svort konkurransesvak, ogsA i
forhold til R. aceto sella I tenuifolius.

Ingenior Inger Semb, Oslo, har laget pre'
paratene, og Anne Elven, Tromso, har tegnet
figurene nr. I og 3. Jeg er dem takk skyldig.



,0@
Rumex graminifulius, a) habitus, Tana (N. Lund 1842), b) Tana: Langnes (O.A. Hoeg 1920), c)
Tana: Sirma (R, Elven 1976), d) tepaler med nott, Tana: Sirma (R. Elven 1976).'-

Rumex graminifohls, a) habitus, Tana (N. Lund 1842), b) Tana: Langnes (O.A. Hoeg 1920), c)
Tana: Sirma (R. Elven 1976), d) tepals and nut, Tana: Sirma (R. Elven 1976),

FrC. 3.

SI.JMMARY

R. graminifulius Rudolph ex Larnbert, an
octoploid taxon of the R. acetosella group,
was reported from northem Norway as early
as 1943 but has not gained recognition. It
is distinguished from closely related species
in the R. acetoselb group by its octoploid
chromosome number and by certain mor-
phological characters: erect rhizome, filiform'

linear leaves without or with small basal lobes,
long tepals (1.9-22 mm) exceeding the nut,
nut ovate, 1.8 mm long. Revision of the Nor-
wegian materials disclosod that the species
has been collected in seven localities in north-
ern Norway, on river terraces and gavel beds
of large rivers.
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Bidrag til diatome-floraen i S6r-Norge

New records of benthic diatoms from South Norway

GUNNAR HOLT

Biologisk stasjon, Espegrend
Univenitetet i Bergen

Fastsittende diatomeer er i Norge viet oppmerk-
somhet av Holmboe (1901), Schmidt-Nielsen &
Printz (1915), Foged (1952) og Brettum
(1974) i ferskvann og bekkeutlop, og av Ge-
meinhardt (1935), Castenholz (1967), Ros-
jorde (1970) og Taasen (1974) i marint miljo.

Under en regional kartlegging av Gren-
landsfiordenes strandalge-florr 1973 fil 1975
ble det observert en intens plvekst av dia-
tomeer pi gronnalgevegetasjonen i Frie{orden
(Telemark). En nermere obserr,"asjon av disse

giennom vekstsesongen resulterte i 59 regi-
strerte arter fordelt pi 30 slekter (Holt 1976).
19 arter synes ikke I vrre registrert i Norge
tidligere i henhold til den foran nevnte refe-
ranse-litteratur. De viktigste nye funn blir
her omtalt. Deres utbredelse er fremstilt i
fig. I og tabell I.
l. Brebissonia boeckii W. Sm.
Stilket fersk- og brakkvannsart som var meget
vanlig fra april til november. Langs Skiens-
elven forekom den sparsomt pe stein ned til
1 m dyp sammen med Diatoma elongatum.
I elvemunningen vokste den p[ skallene av
den littorale brakkvannssneSen Potomopyrgus

ienkinsi. Optimale forhold oppnldde den i
nordre del av Frierforden der den vokste
epifyttisk i stort antall pA ovre del av gren-
ene av gronndgen Cladophora flexuov. I
motsetning til Diatoma elongatum, som ogsi
ble observert planktonisk i Grenlandsomrldet,
var cellene alltid festet til underlaget med en
slimstilk som grenes dikotomt ved hrcr celle-
deling (fig. 2).

I Frierfiorden oppnldde den en rekke for-
greninger i lopet av vekstsesongen, og celletre
fantes siledes ofte i et ytre qiikt omkring

Blyttia 35: 105-109, 1977

vertsplantens ovre del. Slimstilkene var ofte
bevokst av diatomeene Synedra pulchella og
S. tabuhta. Cellene var vanligvis 100 prn
lange og 30 pm brede (fig. 3), og de inne-
holdt ofte oljedrAper.

Oversiktskart over Grenlandsomrldet, Te-
lemark. Finnestedene er avmerket.

Sketch map of the Grenland Area, S-
Norway.

FrC. 1.
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Tabell I. Nye registrerte fastsittende diatomeer fra Grenlandsomredet, Telemark.

Benthic species of diatoms lrom Grenland (Telenwrk), South Norway.

r - splusom (rare), c = vanhg (common); cc = rikelig (abundant)

t23 4567
Stasjons-nummer

8 9 101112 1314 15 16 1718 1920 21

Brebissonia boeckii I
Gomphonema exiguum
Nitzschia frustulum
Synedra investiens
Synedra pulchella
Synedra rumpens

tr
rr

rrrc
rr
r

cc ccccc
c

r
cc

rcc

cc

ccc r

c ccccr
cc

FrS. 2. Brebissonia boeckii pL slimstilk. Levende
materiale fotografert i vann.

Living cells o/ Brebissonia boeckii on
mucilage stalk.

Brebissonia boeckii. Renset preparat inn-
leiret i coumarone.

Brebissonia boeckii cleaned and mounted
in coutwrone.

Fig. 3.
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Utenfor Brevik forsvant arten hurtig. Over-
flatesaliniteten oker her fra 8 til 12 o/oo.
Arten tAler saltholdigheter opp til l0 o/oo og
forekommer i den vestlige delen av Ostersjoen
(Simonsen 1962),men er sjelden pi den svens.
ke vestkysten (Edsbagge 1966).

I Norge har jeg ellers funnet den ved Sauda
i Ryfylkefiorden sommeren 1974, der littoral-
vegetasjonen og overflatevannet er av sanrme
beskaffenhet som i Frierfiorden, jfr. NIVA
(1974). Ved Bergen har jeg pAvist den i post-
glasiale brakkvannssedimenter fra Sekktjem
1975.
2. Synedra pulchella @alfs.) Kutz.
Kolonidannende art festet med slimputer til
grenene av Enteromorpha intestinalis og Cla-
dophora tlexuosa. Den forekom i de to vari-
antene var. hnceolsta og var. naviculacea
gennom hele Frierfiorden og i skjerg6rden
fra april til oktober. Cellene var fra 40 til
85 pm lange og 8 prn brede (fig. 4), og de
dannet kolonier av 4 ttl8 celler.
3. Synedra rumpmsKutz.
Vanlig epifytt pL Chdophora- og Entero-

. : :.::':|:: .:j.j:::|.:...::.:.:..:;j:;,;::.:::.:= |j:|1-.:. 
=:-'.: 

:: .. . .
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Synedra pulchella. Renset preparat inn-
leiret i coumarone.

Synedra pulchella cleaned and mounted
in coumarone.

morpha-plantene giennom hele Frierflorden.
Koloniene var festet med slirnputer og fore-
kom hele Aret. Simonsen (1962) omtaler
arten som oligohalin med usikker salttole-
ranse. I Grenlandsomridet opptridte den i
mesohalint miljo.
4. Synedra investiens W. Sm.
Arten dannet jevnbrede belteformede kolo-
nier av ca. 3-5 cm lengde (fig. 5). Den viste
en typisk marin utbredelse og forekom bare
i ytre del av skjcrgirden som epifytt pAChorda
tomentoso, Elachista fuciocola, Pilayella litto-
ralis og Ceramium-arter. Cellenes apikale
lengde var 40-60 t rn og bredden 4-5 Wr
med 8 striae pr. 10 pm. Skallenes valvarsider
sluttet tett sammen. Cellene inneholdt olje-
driper og ble funnet fra mai til august.
5. Nitzschia frustulum Grvn.
Vanlig pivekstalge giennom Frierfiorden, spar-
som i skjargArden. Cellene var 24 prn lange og
4 prn brede (fie. 6).Jorgensen (1948) regrrer
den som brakkvannsart som foretrekker eu-
troft vann. Arten opptridte i de 2 variantene
var- perminuta og lua,t. perpusilla, hvorav den

Synedra investiens. Koloni fotografert
i vann.

Living cells of Synedra investiens.
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Fa.6. Nitzschio frustulum. Renset preparat inn- FU. 7.
leiret i coumarone.

Nitzschia frustulum cleaned and mounted
in coufturone,

Begroing pfl gren av Cladophora flexuosa.
Synedra-atter bekler overflaten som et
midtre sjikt, mens Brebissonia boeckii
utgi_or et ytre begroingssjikt.

Epiphytic .growth on Cladophora flexuosa.
Species of. Synedra cover the surface
as a middle hyer, while Brebissonia
boeckii rb seen as an outer hyer,

storste dekning i august.
De seks omtalte artene viste alle et typisk

utbredelsesmonster bestemt av omrAdets salt-
gradient.

Da fi tidligere afteider foreligger, me en
forvente at enhver lokal undersokelse kan gi
nye registreringer av fastsittende diatomeer
i Norge og dermed komplettere vlr flora.
Brebissonia boeckii og Synedra investims
var seledes begge av stort format og viste en
ioynefallende opptreden, og er neppe sjeldne
langs vir kyst.

Jeg vil tilslutt rette en takk til dosent fiI.
dr. Maj-Britt Florin ved Univenitetet i Upp-
sala, Sverige, og vit. as. Karl Turgen ved Inst.
for marin biologi og limnologi, Universitetet
i Oslo, for kontroll ved identifiseringen av
artene.

forstnevnte var vanligst.
6. Gomphonema exiguum Kutz.
Mesohalin art som ble funnet p[ tridformede
brunalger i skjargirden ved Langesund.

Sammenfatning

Avhengig av lyset viser epifyttene ulik for-
deling pi vertsplantene (Janson 1966). @we
del av littoralsonen viste sterkest begroing
med storst individtall og artsvariasjon. PA-
veksten av diatomeer viste en tydelig sjikt-
ning, der Nitzschia frusnlum representerer et
nedre begroings$ikt av organismer tiltrykket
overflaten med det ene skallet. Synedra-aftene
var festet med slimputer og ut$or et midtre
sjikt. Brebrssonia boeckii danner et ytre sjikt
av langstilkede former, jfr. fig. 7. Begroingen
startet like etter snosmeltingen og ntdde sin
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STJMMARY

The author reports new records of 6 species

of benthic diatoms from Soutl Norway:
Brebissonia boeckii, Synedra investiens, S.
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Rannlina bahica nyfor Norge

Ramalina baltica new to Norway

OLE H. JOLLE

Botanisk hage og museum,
Univenitetet i Oslo

Somnreren 1976 ble Ramalina baltica funnet
for forste gang i Norge, i Hi kommune pi
Jaren i Rogaland (UTM:LL 03 03). Planten
vokste pi en dod trestamme, antageligvis
platanlonn (Acer pseudoplatanus). Treet sto i
et lite dalsokke i en liten treklynge bestiende
hovedsakelig av platanlonn og alm (Ulmus
glabra). Av andre lavarter som fantes pe treet
var bl.a. de mer vanlige artene kvistlav (Hypo-
gymnia physodes og H. tubulosa), paptlav
(Plotismatia glauca), bleiktjafs (Evernia pru-
rusti), brun fargelav (Parmelia omphalodes
var. omphalodes), eikelav (Pwmelia caperata\,
brun barklav (Parmelia elegantula), elghorns-
lav (Pseudevernia furfuracea, begge kjemiske
raser), barkragg (Rarnalina fainacea) og mes-
singlav (Xanthoia prietiru), samt de mer
sjeldne, sydlige artene praktkrinslav (Parme-
lia perlata) og punktlav (Parmelia subrudecta\.
Dessuten fantes noen rosettlav (Physcia spp.
ogPhysconio spp.).

Ramalirw baltica har kompakt thallus,
men den kan sekundort synes hul pA grunn
av at or€r- og undersida av thallus skilles fra
hverandre. Lobenes lengde kan variere fra I
til 5 centimeter, og bredden er fta 2 trl 5
millinrcter (Krog & James 1977). Av farge er
den grigronn pi orcrsida og noe lysere pi
undersida. Den er glinsende. Som vit er den
ugjennomsiktig.

R. baltica opptrer sjelden fertil. Vanligvis
er den forsynt med soral. Disse er flate,, side.
eller endestilte. De endestilte soral er oftest
hjelmformete. Hjelmformen dannes ved at
o\rcr- og under-barken splittes fra hverandre
i lobeendene. Deretter vokser orarbarken
hudigere enn underbarken og hjelmformen

Blyttia 35: I I l-112, 1977

oppstir(Anden 1928).
R. baltica kan forveksles med hjelmragg

(R- obtusata (Amold) Bitt.). R. obtusata er
imidlertid hul, har smalere lober og oftest
bare endestilte, hjelmformete soral (Dahl &
IGog 1973). R. obtusata er i motsetning til
R. baltica halvgjennomskinnlig som vAt. Av
farge er den strigul.

Det er ikke mulig i skille R. baltica og
R. obtusata ved hjelp av kjemiske fargereak-
sjoner. De er begge Pd- og K-.

R. baltica"bestir av to kjemiske'raser. Den
ene inneholder i likhet med R. obtusata,stof-
fer innen e\€rnsyreaggregatet. Denne rasen har

FU. l. Ramnlina baltica med hjelmformete
soral. Mileenhet = I cm. O. Jolle
AMOt-12 (Herb.0).

Ramalina baltica with helmet-shapes
soralia. Rule = I cm. O. Iolle AMOI
-12 (Herb. 0).

lll



i store trekk en ostlig utbredelse i Europa. Den
andre rasen inneholder divaricatsyre. Denne
rasen, hrortil det norske funnet horer, har en
vestlig utbredelse i Europa. Morfologisk og
okologisk sett ei de to rasene av R. baltica
like (Krog & James 1977).

I tillegg til de orrenfor nevnte ulikheter i
morfologi er R. baltica og R. obtusara ogsl
okologisk og utbredelsesrnesig sett forskjel-
lige. R. obtusata er en ostlig boreal art som
foretrekker bartrar i firktige og lune skoger
som voksested. Een er i Norge bare funnet fi
stedor i Trondelag og Oppland fylker. R.
baltica rokser derimot fortrinnsvis pl stammer
og horredgreiner av lovtrer, og da scrlig pn
slike npd hoy pH i barken (platanlonn, ask,
alm). Den forekommer sjelden i tett skog.

SI,JMMARY

Ramalina baltica Lett. has been found for the
fust tfune in Norway. The locality is in HA
community on Jeren in Rogaland county,
SW Norway (UTM: LL 03 03).

fire thallus grew on a dead stem of Acer
pseudoplatanns. The specimen belongs to the
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Mer sjeldent kan den forekomrne pA stein.
Den finnes i lavlandet i tempererte strok.

Ifolge IGog & James (1977) er R. baltica
vidt utbredt i Storbritannia, sarlig i de sor-
lige og vestlige deler av oygruppa. lokalt kan
den der forekomme rikelig. I Fennoskandia
forekommer den i de sorligste deler av Sverige
og Finland. Dessuten er den fimnet i Danmark,
Frankrike, Tyskland, Tsjekkoslovakia, Polen
og vestlige deler av Sovjetsamraldet (Krog
& James 1977), og ni altsi ogsA pi Jaren
i Norge. Eksemplaret fra Jrren befinner seg i
herbariet i Botanisk museum, Oslo (Herb.
(0) - Jolle, coll. no. AMOI-I2).

Jeg vil gierne fi takke fontekonservator
Hildur Krog, Oslo, for hjelp med manuskrip-
tet.

chemical strain of R. bakica that contains
divaricatic acid.

Other species of interest in the same locality
arc Parmelia perhta and P. subrudecta, both
southern and rather rare in Norway.

Krog, H. & James, P.W., 1977. The genus
Ramalina in Fennoscandia and the
British lsles. y'y'orw. I. Bot. 24:
1s43.
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Prenanthes purpurea ny for Norge

Prenanthes purpurea new to Norway

MARY LOSVIK

Botanisk museum,
Universitetet i Bergen

Prenanthes purpurea er en flerArig korgplante
med spredte, lansettformede blad oppowr
stengelen. Den kan rrere fra 50 til 150 cmhog,
og korgene har opptil 5 purpurfargete tunge-
kroner (se fig. 1).

Arten er vanlig i Mellom-Europa, der den
regnes som kollin, montan og subalpin, og
vokser i 400-1500 nrters hoyde. Den hsrer
til det sentraleuropeiske element, og finnes
ostowr til Kaukasus, soro\Er til Hellas og
Syd-Italia, og har nord- og \€stgrense i Midt-
Tyskland og Midtfrankrike (Hess, Landolt
&HirzBl1972).

Sommeren 1976 drev jeg botaniske under-
sokelser pi Askoy utenfor Bergen i forbindelse
med generalplanarbeidet i kommunen. Jeg
fant da et par ca. 1 meter hoge eksemplarer
av herwnthes purpurea i blomst i en tett lauv-
trebestand pi Stromsnes pi ostsiden av @ya

(eksemplar oppbevart i BG). Bestanden dannet
et 2-10 meter bredt og et par hundre meter
langt, sor-vendt belte mellom en lav tellrygg
og en eng. Engen ble tidligere slitt, men vok-
ser ni igjen med bringebrrkratt og lauvtrar.
Lauvtrebeltet bestlr for det meste av hassel
og sotkirsebar, mens feltskiktet er dominert
av kratthumleblom og skvallerkdl (se tabell I).

Omridet der P. purpurea ble funnet, horer
jordbunnmessig sett til de beste pA Askoy.
Her finnes partier med kambrosiluriske berg-
arter som forvitrer lett og dermed gir god
mineraltilgang (Kolderup & Kolderup 194o)-
Bestanden kan betraktes som en del av en
edellauvskogsbestand pi stedet, der det bl.a.
finnes ask, ramslok, kranskonvall og tannrot,
som tilhorer lundelementet i norsk flora. Her
inngfu arter fra det sentraleuropeiske element,
som i Norge er sorlige og varme$are.

Blyttia 35: I l3-l 15, 1977

I Mellom-Europa krercr P. purpurea middels
gode nreringsforhold og humusrik jord. Luft-
fuktigheten pi vokseplassen mi rrere hog og
vanntilfsrselen god. Imidlertid kan den vokse
i forholdsvis sur jord, og trives red omtrent
samme pH som gaukesyre, hnrfrytle og mai.
blom, som vi finner i de samme assosiasjonene
som P. purpurea horer $emme i (se f.eks.
Aichinger 1967 ogMayer 1974\.

o | 2 3 + 50772

Fig. l. Prenanthes purpurea, t€gnet etter Askoy
materialet,

Prenanthes pu4)urea, drawn from the
Askoy rruteriaL
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TabellI. Lovskog med herunthes pulpurea pi Askoy, Analysert 419 1976. Eksposisjon: S. Areal:25 m'.
Dekningsgrader etter Hult - Sernanders skala.

Forest with Prenanthes p:utpt$ea at Askoy. Cover ac@rding to the Hult-Sernander scale.

Betula pubescens
Corylus avellana
Fraxinus excelsior
Populus tremula
Prunus avium
P. padus
Sorbus aucgparia

Ribes rubrum
Rubus idaeus
Vibumum opulus

Aegopodium podagraria
Alchemilla vulgaris
Cardamine pratensis
Conopodium majus
Cystopteris fragilis
Epilobium montanum

I
5

I
I

Fragaria vesca
Geum urbanum
Prenanthes purpurea
Succisa pratensis
Veronica officinalis
V. serpyllifolia
Vicia sepium
Taraxacum sp.

Agrostis tenuis
Calamagrostis purpurea
Desohampsia caesPitosa
Luzula pilosa

Atrichum undulatum
Brachythecium rutabulum
Eurhynchium stokesii
E. striatum

2

1

3
I

Plantesosiologisk er arten viktig i en hel
rekke sarnfunn innen ordenen Fagetalia sylva-
ticae som omfatter hogstauderike blandings-
skoger og artsrike neb- og bokeskoger (Ellen'
berg 1963 og Hartmann 1974). Den ansees

som karakterart for forbundet Fagion sylva.
ticae, urterike lov- og grand(oger. Andre for-
bundskarakterarter et kranskonvall, skogbingel,
tannrot, trollbrr, skogsvingel og bok. Innen
flere av de assosiasjonene der P. purpurea
horer med, finner vi ogsa bjork, ask, rogn,
bringebar, jordbrr, gjerdevikke og hirfrytle,
som alle vokser sammen med den i bestanden
pi Askoy.

Jorda pl roksestedet best&r av to lag, det
overste er ca. 10 cm tykt, svart og med hogt
humusinnhold, det nederste er et ca. 30 cm
tykt mineraljordlag. Det er ikke noe skarpt
skille mellom lagene og ingen tegn til podsol-

dannelse. Bide pH-rcrdiene og neringsfor-
holdene ellers (se tabell II) er gode, og kan
sarunenlignes med de tallene vi finner for
edellauvskoger pi Vestlandet (Balle pers.

med). Mens det lenger sor i Europa bare er
hog nok luftfuktighet for planten i hogere-
liggende strok, er det tydeligvis tilstrekkelig
fuktige forhold i lavlandet pA Vestlandet
(Feegri 1958). Arsnedboren ved lokaliteten
p[ Askoy er ca.2 meter, og med forholdsvis
lav sorffnedemperatur blir luftfuktigheten

tr4

hog. Totalt sett er de okologiske betingelsene
p[ funnstedet gode, og stemmer godt med
forholdene arten krerrcr i Mellom-Europa.

P. purpurea kan neppe ha vokset pi funn-
stedet i sarlig mange ir. Omridet er helt
flatt, og det er sannsynlig at engen tidligere
ble slAtt helt inn til {ellet. Stedet er imidler-
tid sterkt kulturplvirket, og en kan vel ikke
se bort fra at planten kan ha spredt seg fra
andre egnede steder i nrrheten, der den senere

er bliit utryddet.
Ifolge opplysninger fra forsteamanuensis

P.M. Jorgensen, Botanisk hage i Bergen, profes-

sor T. Ouren, NHH, og professor O. Reisaeter,

As, er det ikke sannsynlig at P. purpurea er

eller har rert brukt som hageplante i Norge.
Den fores ikke av froimportfirma i Bergen, og
jeg hu ikke firnnet den nevnt i norske hage-

boker. Chittenden (1951) omtaler den som'
hardfor, men av liten hageverdi.

Imidlertid er den blitt innplantet i Bota-
nisk hage i Bergen, der den satte fro for fsnte
gang i 1930. Seinere har den spredt seg fra
sitt opprinnelige voksested, og stakk hosten
1976 fran fra barlindhekken rred gjerdet i
nordost. Den er likerrel aldri tidligere funnet
utenfor hagen. Selv om P. purpurea har ty'
piske korgplantefro, med den rene fallskjerm
til hjelp ved spredningen, er det vanskelig i
tenke seg en dfuekte spredning fra Botanisk



Tabell IL Kjemiske analyser av jordprorer fra lovskog med hetunthes purpurct.

Chemical analyses of soil samples ftom the locality wif& Prenanthes purpurea.

pH o/o av torr jord mekv pr 100 g ton jord Me+ Basemetnings-

gradN c cl.(1) P H Na K Ca Mg

Organisk jord

Mineral jord

5,61

sA7

0,68

oA2

5,37

3,79

19,13

13,47

0,042

0,029

16A

f 1,6

0,33

0,21

0,33

0,16

5 ,13

0,51

2,05

0,60

24,24

17,63

32,34

L7,L9

hage til Stromsnes over By|orden. Arten kan
imidlertid ha spredt seg via andre roksesteder.
I sA fall bor vi rrcnte A finne eksemplarer av den
pA andre egnete steder i nerheten. I lopet av de

nesten 50 lr som er gett siden arten for forste
gang satte fro i Botanisk hage, burde den hatt
god tid pa seg til i spre seg i Bergen og omegn.
NAr den tilsynelatende ikke har gjort det, kan
det skyldes at det ikke finnes mange passende

lokaliteter.
Det er antagelig mest sannsynlig at planten

ST,JMMARY

hetunthes pryurea (Compositae), which is

common throughout Central Europe; has

been found at Askoy near Betgen, Western

Norway. The local ecological conditions are

similar to the ones under whictt it grows in
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Bergensomrtdets kornimport og m6lleflora gjennom 100 6r

Grain import and grain mill flora in the Bergen area during the last 100 years

TORE OUREN

Geografisk lnstitutt,
Norges Handelshoyskole, Bergen

De forste sikre angivelser av plantefunn fra
moller i Bergensomridet stammer fra dr.
Thomas Crawfurd, som i 1870- og 1880-
Arene botaniserte flittig i Bergens omegn
(Holrnboe 1953, s. 26), og det foreligger
innsamlinger av ham fra Vaksdal 1876 og
Haeggemes 1877. Det har sikkert vart funnet
"molleplanter" i omridet ogsi tidligere, men
stedsangivelser som "Bergen", "Sandvigen",
"Gravdal" etc. er for usikre til i si om fun-
nene refererer til molleomrider.

For en rekke av Arene som er gitt siden
1876, foreligger det opplysninger om funn
av molleplanter i Bergensomrldet. Gjennom
avskrifter av tollbokene for Bergen, som ble
foretatt for Bergens Bors gjennom en lang
periode (1855-1914 og 1919-1927), forc-
Iigger opplysninger om de enkelte komlad-
ningers utskipningshavner. For en del av de
senere fu ((964.-76) har Statens Kornfotret-
ning skaffet skipningsoppgaver, som er supp-
lert med opplysninger fra Tollvesenet.

I denne artikkelen vil det bli giort et fonsk
pi i kombinere disse opplysninger og vise i
hvilken grad mollefloraen avspeiler komim-
portens opprinnelse i de forskjellige tidsrom.

Mollene og kornirnporten

I begynnelsen av 1800-tallet li Bergensom-
rAdets viktigste kommoller ved Store og Lille
Sandvikselvene, ved Mollendalselven, i Gravdal
og EidsvAg. Bortsett fra Gravdal var de alle i
slekten Hagelsteens eie (Hagelsteen 1946).
De hadde i adskillig over hundre Ar skaffet
den overveiende del av det mel bergenserne
trengte, og en betydelig del av det mel som

Blyttia 35: ll7 -l3l:- 1977

ble sendt til Nord-Norge.
I 1850-irene hadde man i Danmark anlagt

flere store, moderne dampmoller som ogsl
begynte n skipe mel til Norge av bedre kvalitet
enn det hjemmelagede. Den hfudere konkur-
ranse ble mott med anlegget av de store norske
handelsmsller i 1860- og 1870-irene.

Heggernes Valsemolle ble anlagt i Qergen i
1868 som det fsnte molleanlegg pi Vestlandet
basert pi damp og lokalisert uavhengig av
vannkraft. Msllen ble startet av Aug. C. Mohr
& Son i kompaniskap med to danske firmaer,
men ble fra 1884 drevet av Knudtzon og Aug.
C. Mohr. Heggemes Valsemslle utviklet seg

fort til i bli Bergens ledende, og i 1890 var det
ifolge den officielle Fabrikstatistik for l9l0
bare Storemsllen tilbake av de eldre mollebruk
i Bergen.

Vaksdal molle ble oppfort i det davaprende
Bruvik herred i 1870-72 av firmaet Gerdt
Meyer og ble etter nybygg i l89l og 1901
Norges storste molleanlegg.

Tradisjonelt fikk Bergen det vesentlige av
sitt korn med smA seilskipsladninger fra Dan-
mark, Sverige og preussiske og russiske Oster-
sjohavner. Kartet, fig. 1, viser ipporten av
kom i 1866 fordelt pi komslag og utskipnings-
havner, basert ptr oppgaver fra tollbokene.
Bygg kom fra en rekke smi havner i Danmark
og Sverige, rug fra Oster$ohavner, mens hvete-
importen enni var ubetydelig.

Allerede i 1840-Arene hadde J.A. Michelsen
i Bergen arbeidet for direkte import fra Odessa,
og fra 1850-irene begynte en mindre import
fra Svartehavet. Fra 187080 irene skjedde det
store endringer i Bergens komhandel, som kan
tilbakefsres til Conrad Mohrs inntreden i

lt7
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Grain imports to Bergen 1866.
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fumaet Aug. C. Mohr & Son i 1877 (Sundt
1907, s. 392, Shetelig l9ul0). Han giorde korn-
handelen til firmaets spesialitet og horadbe-
skjeftigelse, og han satset pe import fra Svarte-
harct. Forst orcr Hamburg, senere orrer [,ondon
Apnet han forretninger med sor-rusiske eks-
portorer, og forholdet utviklet seg giennom
Arene til direkte forbindelse npd de storste
komhusene ved Svarteharret. Etter hrart kom
komimporten til Bergen, og til Stamnger og
@stlandet nesten utelukkende fra Svartehavet
(sml. kartet, fig. 5 i Ouren 1959, s. 108), og
for den aller storste del gjennom Mohn firma.
Diagrammet, {ig. 2, viser at rcksten i farten pl
russiske Svartehavshavner skjedde samtidig med
at dampskipene erstattet seilskipene fra slutten
av 1870-6rene.

Kartet, fig. 3, viser hvordan importen av
kom til Bergen i 1896 var dominert av Svarte-

ll8

harahavnene. "Svartehavsepoken" varte helt
til forste verdenskrig, da importen fra Russland
stoppet opp. I denne epoken fikk Bergen en
ledende stilling i ksrnhandelen, som ble mulig-
giort og;si rcd anlegget av en rekke nye moller
i Bergensdistriltet i annen halvdel av 1800-
tallet. For de viktigste av dise folger opplys-
ninger om beliggenhet (de gamle heneder) og
anleggsir: Stend mslle (Fana 1851), Fotlands
molle i Fotlandsvlg (Hosanger 1865), Tosse
molle (Hosanger 1867), Davanger molle (Askoy
1871), Bjorsvig molle ftIosanger 1875), Kvinge
molle (MasSorden 1880), Nesfossen mslle
(Alversund 1883), Boge molle (Bruvik 1891),
Hylkje molle ftIamre 1894). Beliggenheten av
msllene er vist pi kartet,frg.4.

Bortsett fra noe mais fra USA og Argentina
kom det lite kom fra oversjoiske land til Norge
for fonte verdenskrig. I l9l4 startet en betyde-
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SKIP ANKOMMET TIL NORGE
FRA RUSSISKE
SVARTEHAVSHAVNER

Rikct Dcrov seitskip tiI Bcrgcnl

0crov dompskip tit Bergen2

lig import av rug, bygg og hvete fra USA, og

Bergen fikk ogsl sine forsyninger derfra, se

kartet fig. 5.
Norges komimport fra Rusland, som opp'

horte i slutten w l9l4, ble gienopptatt i 1923
og fortsatte i hele mellomkriptiden. For
irene 1926-30 skiller den nonke handels.
statistikken mellom russiske Ostenjohavner og

"sydlige havner" og viser at den norske im-
porten av russisk rug og hvete i alt overveiende
grad kom fra Svartehavet. Tolloppgavene for
Bergen viser at det i disse irene foruten rug fra

1?

Skip ankommet til Norge fra russiske Svartehavshavner.

Vessels arriving to Norway frotn Russian Black Sea ports-

| = Sailing vessels to Bergen
2 = Steamships to Bergen

russiske Svartehavshavner kom mais over den
rumenske havnen Braila.

Etter den forste verdenskrig ble imidlertid
Amerika en langt storre leverandor av korn,
slik at "Svartehavsepoken" ble avlost av "Ame-
rikaepoken". I mellomkrigstiden fikk importen
av hvete okende betydning, med USA, Canada

og Argentina som de viktigste leverandorer.
I en tiirsperiode fra 1917 kom det ogsA endel
hvete fra australske havner til Norge, og toll'
bokene for Bergen viser at det kom australsk
hvete til Bergensdistriktet i hvert fall i 1923.

| 000 N.R.T.

119



IMPORT AV KORN
TIL DERGEN 1896

- '--> 
('.-ii>

V \ / Y.iilIYY
Rugl Hvete2 8y993

FrC. 3. Import avkorn til Bergen 1896.

Grain imports to Bergen 1896,

l=Rye 2=Wheat 3=Barley

Importert kraftfor bestod i mellomkrigstiden
for en vesentlig del av argentinsk mais. Ifolge
tollbokene kom det i 1920-irene mange laster
med mais og hvete fra argentinske havner til
Beryen.

"Amerikaepoken" fortsatte ogse i etter-
krigstiden med USA og Canada som viktige
leverandgrer av hvete. Mens Argentina hadde
vart hovedleverandor av mais i mellomkrigs-
tiden, orrertok USA i 1950-{rene. Da USA
dessuten ble praktisk talt eneleverandsr av
durra, som begynte i komme i 1949, kan man

t20

tale om en "USA+poke" for kraftforimporten.
USSR leverte betydelige mengder korn,

sarlig hvete, til Norge i lrene 1948-63 og
1967-69. Det sovjetiske kornet til Bergen i
1960-irene ble i overveiende grad innlastet
i kningrad, men proveniensen er usikker,
da det skal ha forekommet lange transporter
innen USSR f.eks. av hrate fra Ukraina og
Kasakstan til kningrad for utskipning derfra.
I irene l97O-74 var det ingen norsk import
avkom fra USSR.

Importen fra Europa har vart okende i



1960-70-irene, sarlig av hvete fra Sverige.
Frankrike har i enkelte Ar ogsA levert mais og

durra.
Siden 1961 er Australia blitt en viktig

leverandor av hvete til Norge. Den australske
hveten kom de fsnte Arene som bunnlast i
linjeskip eller med trampskip som tok 12-
16 000 tonn kom og losset bl.a. ved Hagger-
nes og Vaksdal. Det ble etter hvert benyttet
storre skip til disse transportene, fra 1967
overveiende skip med 20-30 000 tonn last
losset ved Havnesiloen i Stavanger. Etter 1965
er det ikke kommet australsk hvete direkte
til BergensomrAdet. Kartet, frg. 6, viser at
komimporten til Bergen i 1966 overveiende
kom fra amerikanske havner og at ogsi endel
korn utskipet i europeiske havner var av ame-

rikansk opprinnelse.

Moller og andre lokaliteter for molle-
planter i Bergensomridet.

Grain mills and other localities for grain
mill pbnts in the Bergen area.

Funn av molleplanter

I lopet avhundreirsperioden har en rekke bota-
nikere besokt msllene i Bergensomridet, og det
foreligger et rikholdig materiale av mslle-
planter i de botaniske museer, spesielt ved
Universitetet i Bergen.

Diagrammet, fig. 7, viser innsamlingene
fordelt pi de enkelte Ar. Variasjonene i an-

tall arter fra ir til Ar skyldes dels tilfanget
av fremmede frs i det importerte kom og de

muligheter dette har hatt til i spire, dels inten-
siteten i innsamlingene av molleplanter.

Tilfanget av fremmede fro synes i ha gitt
tilbake i senere tr. Det importerte kornet
ble etter hvert bedre renset, og nye drifts'
metoder ved mollene giorde at avfall fra komet
ikke lenger se lett ble spredt utover mslle-
omridet (Lyche 1934, s. 3). I tillegg ble mslle'
tomtene i okende grad bebygget eller asfaltert,
og de fremmede fts som matte slippe ut av

mollesystemet, har fene muligheter til e

spire.
Nir det tross alt er funnet endel mslle-

planter ogsi i de senere 6r, skyldes dette del-
vis at selv smi arealer med ipen mark kan gi
plass for enkeltindivider av fremmede planter.
Noen kan ogst ha holdt seg pi samme sted
gjennom flere Ar, fordi de har klart i produ-
serb modne fts eller fordi de er flerlrige.

Gravningsarbeider kan bide bringe frem
froreserver i jorden og gi gode voksemulig'
heter for nyimportert fro. Dette forhold,
som tidligere er pAvist for molletomtene i
Stavangeromridet (Jorgensen 1969 c, s. 216),
mi forklare det store antall arter ved Heeg-

gernes i 1971, som vil bli nermere omtalt
senere.

Verforholdene kan influere pi mengden
av fremmede planter som opptrer de enkelte
ir, f.eks. var det pifallende mange funn av

piggeple (Datura stramonium) i Norge i endel
Ar med sarlig varme somre i etterkrigstiden
(Danielsen & Ouren 1961, s. 76:77). Det har
imidlertid ikke vart mulig A ptvise noen sam-

menheng mellom sornmervarme og molle-
flora i Bergensomridet.

Pi Haggemes ble det foretatt hyppige
registreringer av molleplanter giennom en

lang rekke ir. Mollen ligger si lett tilgiengelig
i byen at en ikke kan se bort fra at enkelte
sjeldne, fremmede planter kan v&re bttt

oiarl
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Fu.5. Impod av kom til Bergen 1914,

Grain imports to Beryen 1914.

l=Rye 2 = Wheat

"plukket" av skoleele\rer eller andre som ikke
har levert materialet til de offentlige museer.

Vaksdal har ogsi hatt mange besok av bota-
nikere, mens det - bortsett fra noen enkelte
fu - er fn innsamlinger fra de andre, mindre
mollene.

Tiden for 1915. Kom til Bergensomrldet kom
i 1870-irene hovedukelig fra nare omrider i
Europa (sml. fig. 1), og flere av de fremmede
plantene pA molletomtene hadde tidligere opp-
trndt pi de gamle ballastplassene. Med tilfon.
lene av kom fra Svartehavet kom det imidlertid
en rekke nye arter, som ikke hadde vist seg her
tidligere.

Dr. Thomas Crawfurds funn fra Vaksdal i

122

3 = Barley 4 = Oats 5 = Maize

1876 (Bromus amensis, Silene dichotoma,
Sisymbrium altissimum, Comeliru sativa og
Anthemis ammsis) er de eldste plantefunn
fra Bergensomredet som noenlunde sikkert
stammer fra en kommollelokalitet. Av disse
ble Silene dichotoma funnet for forste gang
i Norge og mi antas i ha kommet med korn
fra Svartehavet. Sisymbrium altissimum, som
den gang var meget sjelden i Norge, kom vel
ogse med Svartehavskorn til Vaksdal.

Utover 1880-irene og frem til forste ver-
denskrig oket skipningene fra SVarteharret
sterkt (fig. 2), og "Det var mange rare planter
som kom inn til Sandviken med kornbitene
fra Svartehavet som losset ved mollene eller
med beter som kom med ballast som ble
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styrtet" (Hambro 1948, s. 95-96). Som skole-
gutt og student samlet Carl Joachim Hambro
endel planter som nu finnes i Herb. BG, bl.a. et
par innforte arter fra "Sandvigen i Bergen"

Import av korn til Bergen 1966.

Grain imports to Bergen 1966.

| = Ittheat for food 2 = Rye 3 = lilheat for fodder 4 = Barley 5 - Maize 6 = Sorghum

1894 og 1901, men det fremgir ikke klart om
det dreier seg om ballast- eller molleplanter.

De stsrste innsamlinger av molleplanter i
Bergensomrtdet i denne perioden ble gjort

r23



av Jens Hoknboe ved Haggernes i 1908 og

1911, og et stort antall ader var ikke tidligere
funnet i omridet. Mange av disse var hjemme'
horende i Sor-Europa.Sorrrest'Asia og m&

antas A ha kommet med kom fra Svartehavet,
som Sisymbrium loeselii, S. wolgense, Rorippa
urstriaca, Erysimum repandum, Sideites mon'
tann, Salvit nemorost, Plantago indica og

Anthemis ruthenica. Roippa austriaca hu
senere \@rt registrert (liste over funn inntil
1964 i Jonsell 1968, s. 206) noksl kontinuer'
lig pi Haggernes, og det finnes fremdeled en

betydelig bestand pA molleomrldet, som

Fa.7.

kanskje stammer fra tiden for forste verdens'

kng. Sisymbium wolgense ble ogsl registrert
giennom mange lr inntil voksestedet ble odelagS

i tgT L Det var imidlertid en lang periode

uten angivelser av arten fra Haggernes (irene
mellom 1918 og 1942), som kunne tyde pi
en nyintroduksjon (Jorgensen & Ouren 1969,

s. 131).
Ogsi et par andre fleririge arter som opp-

tridte pA Haggemes for forste verdenskrig,

har holdt seg pe mslleomrldet helt til i dag'

nemlig Medicago falcata og Coronilla varia.

Det er ikke utelukket at ogsA disse opprinne'
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Innsamlinger av molleplanter i BergensomriLdet 1875 - L976. Ringene markerer innsamlere, de

loddrette streker antall ephemerofyter.

Activiiy of pbnt collections at the grain mitts in the Bergen area 1875 - 1976. The small cbcles

rcpresent collectors, the vertical lines number of ephernerophytes.
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lig kan vare kommet fra Svartehavet, men
dette er mer usikkert, da de hadde en meget
videre utbredelse i Europa.

De aller fleste molleplanter fra Bergens-
omridet er funnet ved Haggernes eller Vaks-
dal, og mange av disse mA antas A ha kommet
med Svartehavskomet. Det foreligger ogsA

noen funn av innforte arter fra Stend molle
i davarende Fana (1908 og 1911). Bortsett
fra et noe usikkert eksemplar av Anthemis
ruthenica, som er hjemmehorende i Sgr-Eu-
ropa ti1 Kaukasus, tyder ikke molleplantene
fra Stend pl at det er losset Svartehavskom
der.

Som nevnt tidligere klarte enkelte molle-
planter i holde seg pA moleornredet i en
Arrekke, men det var sjelden at de spredte
seg videre. Funn av typiske komugras utenom
msllene pi denne tiden kunne skyldes at
bsndene hentet molleavfall som de kjorte
ut p6 markene. Pi Frekhaug pi Holsenoy
fant Paul Barca i 1910 en rekke fremmede
planter "innfort med avfall fra mollen", og
flere av disse, som Choispora tenella, Siderites
montana, Stachys annua ogCarduus hamulosus,
mi antas i ha kommet med Svartehavskornet.
Her ble ogsi funnet Amaranthus retroflexus,
det fsrste amerikanske innslaget i Bergens-
omridets molleflora. Da importen av kom
fra Amerika var ubetydelig inntil fsrste ver-
denskrig, dreiet det seg her trolig om en til-
fsrsel via Europa, hvor arten pi denne tiden
var naturalisert og blitt temmelig vanlig (Hegi
l9O9-12,s.264).

Johannes Lid besokte Modalen i l9l4 og
omtaler i sin dagbok (Bot. Museum, Univ. i
Oslo) et engstykke pA Nedre Helland: "Knut
Helland hev brote det upp etter at han kom i
kaaret og saat det til. Grasfreet hev han kjopt
paa foreninga paa Mo for 4-5 aar attende.
Ogsaa saatt kunsthevd." Pi dette engstykket
fantes en rekke fremmede planter: Papaver
rhoeas, Chorispora tenella, Coningia orien-
talis, Medicago falcata, Chaerophyllum bul-
bosum, Lappula redowskii, Pedicahris comosa,
Carduus acanthoides, Cichoium intybus. PL
herbarieetikettene (Herb. BG) for enkelte av
plantene stiir anfort "Jordstykke tilsidd med
mylnesand fra Vaksdal". Ogsi flere av disse
mA antas i ha kommet med Svartehavskornet,
bl.a. Lappula redowskii, som omtales av Holm-
boe (1932, s. 172) som sier at det kan "vel

neppe vere tvil om at det fsrst og fremst mi
vBre med Svartehavsrugen fra Odessa vi har
mottatt btde denne og si mange andre pon-
tiske adventivplanter".

Tiden 1915-1940. For denne perioden forelig-
ger det et stort materiale (sml. fig. 7) fra
mollene i Bergensomridet fra en lang rekke
ir, .men dessverre har ikke mollefloraen pi
Vaksdal vart undersokt i 1930-Arene.

Johannes Lid besokte Vaksdal flere ganger

i lopet av sontmeren 1915, og det foreligger
utforlige fortegrelser i hans dagbok (Bot.
Museum, Univ. i Oslo). Han skriver her: "Paa
Vaksdal kann ein finna mengder med nye
vokstrar i det endelause!"

Av det betydelige antall adventivplanter
som ble funnet pi Vaksdal i 1915, var mange
hjemmehorende i Ost-Europa, og mA antas
i ha kommet med Svartehavskomet.'Endel
arter hadde opptrAdt i Bergensomredet tid-
ligere i Svartehavsperioden, og noen av disse

hadde nok holdt seg pA Vaksdal gjennom
flere ir, som Medicago falcata, Coronilla
varia og Salvia nemorosa.

Pi den tiden ble molleplantene ofte spredt
langt fra mollene. Johannes Lid skriver i opp-
tegrelser over "Bruvik flora 1915" (Bot.
Museum, Univ. i Oslo): "Ruderatvokstrane
finst fyrst og fremst etter jamvegen og ved
mylni paa Vaksdal. Men herifraa hev dei spreidt
seg vide kringum. Denne spreidingi er ikkje
berre passiv. Nei, gardbrukarane hjelper sjolv
til, dei kjoper "mylnesand" for 30 ore sekken
og saar til hevd! Paa denne maaten vert engiane
til reine ballastplassar med tistlar og anna
rask som nok kann vera til moro for ein bota-
nikar, men mindre til hugrad for bonden.
Soleis kom Pediculais comosa aat Modalen."

Komimporten fra Russland hadde opp-
hort i trene 1914-1922, men Svartehavs-
plantene dominerte mollefloraen i Bergens-
omridet ogsi under forste verdenskrig. For-
uten fleririge arter som vil kunne holde seg i
en irrekke pA mollelokalitetene, ble ogsA noen
ettirige/toirige arter av osteuropeisk opp-
rinnelse funnet flere Ar etter at froene mA
antas i vere innslept til landet. Coningia
oientalis, som opptrAdte i Modalen i l9l4
(sml. forrige kapittel), ble funnet pA Vaksdal
fgr forste gang i 1915 (gienfunnet i 1916 og
f918) og Sisymbrium orientale i 1918. Stachys
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anrnto, som vel ogpA kan antas A vere kommet
med Svartehavskom, ble funnet pi Haggernes
for fsrste gang i 1920. Den hadde imidlertid
allerede opptridt i l9l0 pt Frckhaug pi
Holsenoy (srnl. fonige kapittel), en bekreft-
else pi at frsene kom til landet i "Svarte-
harrstiden". PA tilsvarende mAte ble "Svarte-
havsplanten" Lappuh redowskii funnet pi
Heggemes for forste galllg i 1922, mens den
allerede hadde opptredt i 1914 i Modalen.

Kornimporten fra USA startet som nevnt
i 1914, og de fsnte amerikanske innslag i
msllefloraen i Bergensomrldet kom med
Ambrosia artemisiifulio p[ Vaksdal i 1915 og
Ambrosia trifida pk lleggernes i 1918 (og
gjenfunnet i l92l og 1925). Xanthium spino-
sutn, som er hjemmehorende i Amerika, men
ogsi naturalisert i Europa og ellers i den ganrle

verden, ble funnet pi Haggemes i 1925.
Forowig ble det funnet f[ "amerikanere" ved
mollene i omridet i denne perioden.

Kornimporten fra Russland ble gienopptatt
i 1923 og fortsatte i hele mellomkrigstiden.
Hanssen & Nordhagen (1930) undersokte
adrrentivfloraen ved noen vestnonke korn-
moller i Arene 1927-1928 og viser at det ved
siden av kosmopolitiske og osteuropeiske
adrrentivplanter ogsl var enkelte amerikanske
innslag i mollefloraen.

Hanssen og Nordhagens lokaliteter inklude-
rer Vaksdal molle, som hadde r"art undersokt
ogsl i tidligere ir. Enkelte Svartehavsplanter,
som ble gjenfunnet i 1928, som Roippa
austriaca, Medicago falcata og Coronilh varia,
har trolig holdt seg ved mollen siden fsnte
"Svartehavsperiode". C;arduus hamubstts ble
derimot funnet pl Vaksdal for forste gang i
1928 og kan antas A ha kommet med russisk
kom etter 1923.

De owige moller i Bergensomridet, som
ble undenokt av Hanssen og Nordhagen i
1927-1928, Boge i nivarende Vaksdal kom-
mune, Bjorsvik i Lindes, Fotlandsvlg og Tysse
p[ Osteroy og Davanger pi Askoy (se kartet,
fig. 4), hadde vert lite undenskt tidligere.
Det er derfor ikke mulig 6 avgiore om f.eks.
Coronilh varia, som fantes ved FotlandsvAg
i 1927, kan ha kommet allerede i den fonte
"Svartehavsperioden" eller etter 1923. bn
fantes ogsl 40 ir senere (1967), men kan
rrrre gieninnfort med f6r til et honseri som
lA ved den nedlagte mollen.
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Hansen og Nordhagen undersskte ogsi
endel lokaliteter hvor molleplanter var blitt
spredt med mslleavfall til gArder og honserier.
For eksempel fantes Conringio orientalis
foruten rcd Boge molle ogsA i Hausvik, Lone-
vng og SkaftA pn Osteroy. Denne ettirige
arten ble funnet ganske ofte i Svartehavs-
perioden, men klarte ikke A etablere seg, og
har ikke opptridt p[ Vestlandet senere (sml.
utbredelseskart i Ouren 1968, s.250).

Av arter av amerikansk opprinnelse angir
Hanssen og Nordhagen Rumex triangulivalvis,
Collomia linearis, Gilia capitata, Amsinckia
intermedia og Hemizonia pungens fra Boge
molle. Ingen av disse var funnet i Norge for
1914. Amsinckio intermedia opptridte i Ber-
gensomridet (Stanghelle) allerede i 1915,
Hemizonia pungens var tidligere funnet pi
Stord i 1920, Rumex triangulivalvis og Col-
lomia lineais var funnet pA Odda i henholds-
vis 1925 og 1927 (Apold & Nordhagen 1931,
s. 6 og 4), mens Gilia capitata var ny for Norge.

Bechmannia syzigachne, som er av vest-
anprikansk opprinnelse, ble funnet i Lonevig
1927 og anglfl som ny for Norge (Hansen &
Nordhagen 1930, s. 8). Den opptridte samme
{r som molleplante ogsA i Aker (Storo) og i
Buvik i Sor-Trondelag. Senere ble den publi-
sert fra 1924 i Buvik (Lyche 1931, s. 5), og
det dukket ogsi opp et eksemplar fra Oslo
(Thorshauglokken) funnet allerede i 1916
av Hartvig Johnsen (lletb. O.), altsl kort tid
etter at de fonte skipninger av kom til Norge
fra det rrcstlige Amerika begynte (sml. fig. 5).

Hanssen & Nordhagen (1930) har dess-

verre ikke angivelser fra lleggemes mslle i
Bergen, men der foreligger ganske rike inn-
samlinger derfra fra fuene 1928 - 1931 ved
M. Bodtker, K. Fagri og SJ(. Slettemark.
Svarteharaplanter og kosmopolitter dominerte
ogFi her.

I tiden for fonte verdenskrig var det liten
gnrnn til I tvile pi at "Svartehavsplantene"
ble innfort med kom fra Russland. Endel
arter hjemmehorende i de ostlige Middelhavs-
land og Ssrvest-Russland (Centaurea solsti-
tialis, Hirschfeldia incano, Rapistrum rugosum
og Silybum mainum) er imidlertid i lopet av
dette irhundre blitt naturalisert i andre konti-
nenter (Jorgensen & Ouren 1969, s. 132').

Disse "russerne" er blitt utbredt som ugras i
land med steppeklima, og av disse ble spesielt



Argentina en viktig korneksportor til Norge i
mellomkrigstiden. Rapistrum rugosum, som ble
funnet pA Haggernes i 1930, var ikke blitt
funnet tidligere i Svartehavsperioden, og er
antagelig kommet med kom fra Argentina.
Argentinsk hvete fta 1960-fuene inneholdt
betydetge mengder frs av Rapistrum rugo-
sum, men det har ikke ni vert mutg e fe
studert komprover fra 1930-Arene. Rumex
obovatus, som er hjemmehorende i Sor-Ame-
rika, ble ogsi funnet pi tleggernes i 1930
og omtrent samtidig i Buvik (1930, omtalt
av Lyche 1931, s. 14) og i Gjerpen (1931).
Bromus willdenowii, som ble funnet pi Heg-
gernes i 1934, er ogsi hjemmehsrende i Sor-
Amerika, men er blitt naturalisert i mange

land i tempererte strok.
Mollefloraen pA Haggernes omkring 1930

hadde forholdsvis fi nordamerikanske inn-
slag: Amaranthus albus, A. retroflexus, Am-
brosia trifida (som hadde opptridt her flere
ganger tidligere) og A. artemisiifolin. I det
rikholdige materialet fra Haeggernes 1939
ved Rolf Nordhagen foreligger Chenopodium
missouiense fra det ostlige USA (Jorgensen
1973,s.312).

Tiden etter 1940. Fra krigsirene, uten nytt
tilfang av kom fra fieme land, foreligger endel
funn av molleplanter ved Haggernes l94l og

1942 (M. Bodtker, G. Knaben, R. Nordhagen).
Svartehavsplanter som Sisymbium wolgense,

Roippa ansffiaca, Medicago falcata og Coro-
nillu varia hadde vart etablert helt fra fsrste
verdenskrig og frem til 1970-irene. Glaucium
comicuhtum, som hadde opptrAdt pi Heg'
gernes i 1908 og l922,ble funnet ogsi i l94l
og 1942, men ble senere ikke registrert for i
1971, da mange "gamle" molleplanter dukket
opp igien p[ Heggernes etter graving pi tomt-
en.

Av "amerikanere", som tidligere hadde

opptridt ph Haggemes, ble Chenopodium
missouriense funnet ogsi i 1942. Lepidium
neglectum (fra Nord-Amerika) og L. bona-
riense (fra Sor-Amerika), som ble funnet pi
llaggernes 194142 (omtalt av Danielsen
1970, s. 219), mL vare innslept tidligere,
selv om de opptridte for fonte gang i disse

irene.
Det foreligger fi registreringer av molle-

planter fra Haggernes fra resten av 4O-irene

og fra SO-irene. Vi vet derfor lite om nye
innovasjoner pA Haggernes i denne perioden,
mens vi kan regte med at endel gamle, etab-
lerte Svartehavsplanter fortsatt holdt seg.

Dette bekreftes ved et besok av A. Rostad
i 195 l, som fant Sisymbium wolgense (om'
talt i Lid 1952, s. 104) og Medicago falcata.
Av mere tilfeldige funn foreligger Xanthium
strumarium fta 1947 (M. Bodtker).

I motsetning til Haeggemes hadde ikke
Vaksdal noen fremmede arter som kom igien

Ar etter fu giennom alle tre periodene og helt
frem til de siste ir. Enkelte Svartehavsplanter,
som Rorippa austiaca, Medicago falcata
og Coronilla varia,hadde som tidligere nevnt,
trolig holdt seg ved mollen siden den forste
"Svartehavsperiode" og frem til 1928. Senere

er de ikke funnet, men da det ikke foreligger
opplysninger om molleplanter fra' Vaksdal
mellom 1928 og 1951, er det ikke mulig i
si hvor lenge disse artene kan ha holdt seg

ved mollen.
Vaksdal ble besokt av M. Bodtker i l95l

og av J. Naustdal i 1954. Mens ingen av molle-
plantene fra 1928 ble gienfunnet, opptrAdte
endel andre arter hjemmehorende i Sorvest-

Rusland-Middelhavslandene, som Sisymbium
oientale, Brassica iuncea, Vicia pannonica
og Centaurea melitensis. Det har ikke vert
mulig A avgtrore i hvilken grad disse er kom-
met med kom fra Russland eller fra andre
land hvor disse "russeme" etter hvert er blitt
naturalisert (sml. nedenfor).

Forfatteren besokte Haggemes og Vaksdal
msller hvert ir (med et par unntak) i tiden
196l-1976, og det foreligger ogsi endel andre

innsamlinger fra denne tiden. I 1960-irene var

det plfallende mange funn av "russere", ogsA

i det tidsrom (196446) hvor importen fra
Russland hadde stoppet.

En gruppe "russere" Centaurea solstitialis,
Hirschfeldia incana, Rapistntm rugosum og

Silybum marianum, som er naturalisert i
oversjoiske land, er trolig kommet til Norge
med kom fra disse land (Jorgensen & Ouren
1969, s. 132). Av disse "russerne" ble Cen-
taurea solstitialls funnet pi Heeggernes i 1966,
Hirschfeldio incana pL Haggernes i 1965,66,
68, 69 , 75 og pi Vaksdal i 1962, 65, 66, 67 ,
75, Rapistrum rugosum pA Haggernes i 1961
og pA Vaksdd i 1965, 68,69 og pA Tysse i
1954. I tidligere perioder var Rapistrum rugo-
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Tabell L lnnforte arter funnet ved Haggernes i l97l

Aliens collected at Ereggernes in l97l

Tidligere funn ved Hreggernes:

Former collections at Heggemes:

Chenopodium pratericola
Silene dichotoma

Melandrium noctiflorum
Glaucium corniculatum
Papaver rhoeas
P. dubium
Sisymbrium loeselii
S. orientale
S. wolgense
Rorippa austriaca
Reseda lutea

Trigonella melilotus-coerulea
Medicago falcata
M. lupulina
Trifolium arvense
Lotus angustissimus
Vicia villosa
Coronilla varia
Dracocephalum parvifl orum
Lamium mollucellifolium
Stachys annua
Hyoscyamus niger

sum funnet pe Hseggernes i 1930 og 1939. Som
tidligere nevnt, fantes i hvert fall Rapistrum
rugowm i argentinsk hvete til Vaksdal i 1960.
irene, men noen nannere undersokelser av
forurensningene i de fonkjellige kompartier
har det ikke vrrt anledning til i gjore.

Det amerikanske innslaget i Bergensom-
ridets molleflora begynte etter hrrert i giore
seg mer gieldende fra 1960-irene:Beclcnwnnia
syzigachne (Vaksdal 1975), Chenopodium
pratericob ftIaggernes 1963, 66,75 og Vaks-
dal 1963), Oenotherea sp. (Haggernes 1970,
7l), Ambrosia artemisiifulia Qleggemes 1965,
66, 75). Av arter opprinnelig hjemmehorende
i Sor-Amerika ble funnet Rumex obovatus
(Vahdal 196l) og Bromus willdenowii QIag-
gernes 1966) som begge opptredte i Bergens-
omridet ogse i 1930-ercne.

Enkelte av molleplantene som ble funnet i
Bergensomrldet i 1950-Arene, var ikke tidligere
angitt for Norge. Barbuea renea (Mill.) Asch.
fra Vaksdal 1963 og Bifora testicukta (L.)
DC. fra Haggernes 1966 (ogsn en art funnet
pi ballast i Haugesund 1902 viste seg e \rerc

t28

denne) er omtalt av Jorgensen (1969 b). .Bras-
sica toumeforffi Gouan ble funnet pn Vaksdal
i 1967 og opptridte ellers ganske hyppig ogsi
ved andre nonke moller i de seneste Arene.
Arten har sin horredutbredels€ rundt Middel-
havet og funnene avspeiler en okende import
av kom derfra, serlig fra Frankrike (Jorgensen
1975, s. 63\. Cynowrus echinatus, som ogsi
er hjemmehorende i Sor-Europa,-Middelhavs-
omridet, ble funnet av M. Bodtker pA Vaks-
dd i 1965.

Mollefloraen i Bergensomridet ble stort
sett fattigere i 1970-irene, og det opptridte
ikke mange fremmede molleplanter utover
de etablerte Svartehavsplantene som kom
igjen ir etter ar pe Heggemes.

I 1971, foregikk store anleggsarbeider pi
lleggemes. For i $ore tomten klar for et
nytt administrasjonsbygg ble det gravet ut
rnasser i en have pi molleomridet, hvor det
hadde r'rrt en gammel avfallsplass. Massene

ble bragt til et ormede vest for mollebyg-
ningene, hvor det ellers hadde \"ert lagt fy[
fra omridet omkring.

Fsr 1915

1908

1877t'lt

1908

19l1
19l I
t9l I

1908, rr
1908
1908
1908

1908

1490, ss

1915-1940

t9t8,20,23,25,
26,29,30,34
1922
1922,29
1920,29
r922

1920,22
l9l8
1918,20, 23,25,29
L9t8,20,22,25,28,
30,39

1928-30
1920,26
t9t6,20,22,25,3t,35

192t,26,29
1922,26

1920, 30
1916,20,26,28,3r

t94r-1970

t966
1942

t941,42
1968
1968

19s8,6s-59
t942,st,65 67-70
t942, s8,59, 61-70
l96s

1942, sr, 54, 6347 , 70
1963
t'1u

1942,58,61-70

1969
t94r,42,66



Tabellen viser at de aller fleste av molle-
plantene som opptrAdte ved Haggernes i 1971,
ogsi har vart funnet tidligere ved msllen.
Bortsett fra de fire etablerte utene (Roippa
austriaca, Sisymbium wolgense, Coronilla
varia og Medicago falcata), fra Chenopodium
prateicola og Oenothera sp. som kan vrcre
kommet med amerikansk korn i senere 6r, og
fra Sisymbium orientale, som har opptridt
ofte i 1960-Alene, mA de fleste artene fra
1971 antas i ha kommet opp fra frs som
er innfort mange ir tilbake.

Det er umulig i si hvor lenge froene kan
ha ligget i jorden for de enkelte ar'ter. Sisym-
brium loeselii og Lotus angtstissimus har
ikke rrert funnet siden 1908, men det betyr
selvfolgelig ikke at froene behover i ha lig-
get sri lenge i jorden.

De mange funn av molleplanter pi Haeg-
gernes i 1971 viser at det kan trere vanskelig
uten videre i korrelere mollefloraen med
den aktuelle komimport.

Konkluqion

Det foreligger sividt mange innsamlinger
av molleplanter fra Bergensomridet giennom
et langt tidsrom, at det er mulig i se en viss
sammenheng mellom komimport og molle-
flora.

De mange funn ved Haeggernes i l97t
viser at frs som har ligget i jorden fra tid-
ligere ir, kan vare en betydelig feilkilde.
Det er vanskelig i si nir froene kan 'rare
innfort.

Endel fremmede arter kommer igien fra
ar til er fordi de klarer A produsere modne

SI]MMARY

Changes in the origin of imported grain are
reflected in the grain mill flora. Until the
1870's the bulk of the grain imports to the
Bergen area originated in nearby European
countries (Fig. l). A great change took place
in the 1880's with increasing Norwegian ship-
ping connections witi Russian Black Sea
ports. This traffic started in Bergen (Fig. 2)
and Black Sea grain dominated the grain
imports to Bergen at the end of the century

fro eller fordi de er fleririge.
Nesten irvisse finn gjennom lang tid pA

Haggernes av Rorippa austriaca, Sisymbium
wolgense, Coronilla varia og Medicago falcata
viser at disse arter, som opptridte i l97O-
irene, kan vere innfort for forste verdens-
krig.

Etter hvert som irene gAr, blir stadig flere
komugras spredt langt fra deres opprinnelige
hjemstavn, og det blir vanskeligere i avgjore
hvor de enkelte molleplantene kommer fra.
En rekke komugras, som opptridte ved mol-
lene i 1960-fuene, var opprinnelig hjemme-
horende i Russland, mens de mi ha kommet
til Norge med korn fra oversjoiske omrider,
hvor disse i dag er naturalisert.

Molleplantenes opptreden i Bergensomridet
giennom de siste 100 er, sett i relasjon til
kornimporten, viser at det gjeme gir endel ir
for en endring i opprinnelseslandene for komet
gir seg utslag i mollefloraen.

Til slutt vil jeg takke professor R. Nord-
hagen, som for mange Ar siden fortalte meg
om Bergenskjopmannen Conrad Mohrs initiativ
for i fi importert korn direkte fra Svartehavet
og som foreslo at jeg skulle forsoke i vise
hvordan msllefloraen arnpeilet komimportens
opprinnelse. Videre vil jeg takke tegnehrerinne
Miranda Bodtker for at jeg fikk studere mslle-
planter hun hadde samlet i Bergensomridet
gennom mange fu i perioden 1926-1966 for
t tegre dem. Endelig en spesiell takk til forste-
amanuensis P"It4. Jorgensen, som alltid bered-
villig har hjulpet meg med bestemmelsen av
vanskelige arter og dermed oppmuntret meg
til 6 fortsette besskene ved vfue kommoller.

(Fig. 3). The "Black Sea period" lasted until
1914 (Fig. s).

During World War I America was the main
grain purveyor and the "American period"
has continued ever since (Fig. 6), except
during World War II, when European grain
again dominated.

Only a few alien grain mill plants were
collected before the turn of the century (Fig.
7). In 1908 and 191 l, however, a large number
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of aliens were collected at Haggernes grain

mill at Bergen, and many of tltem were pro'
bably introduced with Black Sea grain, like
Sisymbium loeselii, S. wolgense, Roippa
austriaca, Erysimum repan)dum, Sideites mon-
tana, Salvia nemorosa, Plantago indica md
Anthemis ruthenica. The grain imports from
Russia were suspended in 1914, but species

of Black Sea origin dominated the grain mill
flora in the Bergen area during World War,I,
e.g. at Vaksdal in 1915.

The first species of American origin, like
Ambrosia artemisiifulia and A. trifida, werc
collected during World War I. A few "Ame'
rican" species appeared in the 1920's and
1930's, e.g. Rumex triangulivalvis, B eclotwnnia
syzigachne and Chenopodium missouiense.
The American element in the grain mill flora
increased in the 1960's.

Some grain mill weeds, Centaurea solsti-

tialis, Hirschfeldia incana and Rapistrum
rugosum, wtirch originate in south'western
Russia, appeared in the Bergen area in the
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BOKANMELDELSER er avbildet i naturlig storrelse. Spesielt gielder dette
en viktig sopp som gronn fluesopp, som etter bildet
i dgmme er en puslete liten sopp, mens vilrtrevle-
soppen pi den annen side en kjempestor. Riktignok,
folger det nl med et vedlegg til boken hvor forstor-
relsen pii illustrasjonen er angitt, og i neste opplag av
boken vil dette utvilsomt bli fettet. Giftstoffene som
finnes i soppene og hvorledes disse reagerer i den
menneskelige organisme, er meget detaljert beskrevet.
Forfatterne har vart igiennom et meget stort kflde-
materiale for I fi det hele sifyldigogidenform som
de her legger det frem for leseren,

I den medisinske delen, bokens tredje og siste del,
er det omtalt ialt 8 hovedgrupper av soppforgiftninger,
og hvorledes man klinisk slral behandle pasiqnter som
er blitt soppforgiftet. I tabells form gis det her en over-
sikt over hovedsymptomer, latenstid, giftstoffer og
antidoter for hver av de 8 gruppene.

Nordmenns interesse for sopp har vert variabel
giennom tidene. Vi er ingen mykofil (soppelskende)
nasjon. I nodstider har vi se og si blitt tvunget til A
spise sopp. I bedre tider lar mange det vare, og "lyk-
kelige" er disse for da slipper de det problem som
enhver matsopperalukker har, nemlig dette at det
foruten gode matsopper ogsl finnes giftige sopper som
er sv@rt lik de spiselige. Interessen for sopp er okende
i Norge i dag. Mange snsker I bruke sopp i husholo-
ningen, men kunnskapene om soppene er ikke alltid
like gode blant folk, og storre er da faren for flere
forgiftningstilfeller. Leger og helsepersonell som skal
hjelpe ved soppforgiftninger, er sjelden soppkyndige
og stir ofte hjetpelose i slike situasjoner. En vanlig
soppbok, om den er for hilnden, gir fil opplysninger
om giftsoppene og ingen om hvordan man skal for-
holde seg nir en forgiftning har skjedd.

Denne boken er ikke beregnet pA nybegynneren,
man mi ha endel kunnskap om sopp for I ha nytte av
den. Soppsakkyndige og andre som arbeider for I oke
kunnskap om sopp blant folk ved i lede kuser, turer
og ved foredragwirksomhet, tar i mot boken med gle-
de. Den vil dessuten dekke et lenge folt savn blant
leger og helsepersonell. Her finnes samlet det som til
dags dato vites om soppforgiftninger og giftsopper,
skievet av to som viser at de behersker stoffet sam-
tidig som de uttrykker seg klart og konsist om disse
vanskelige emner, Jeg vil anbefale at denne boken
fir sin plass blant de owige soppbokene. hos alle
soppinteresserte samt at den bor finnes pi et hvert
legekontor,

Anna-Elise Torkelsen

Mossberg, B. & Nilsson, S.: Nordens orkideer.
Norsk utgave ved N.P. Thuesen. J.W. Cappe-
lens Forlag A/S, Oslo, 1977. lZ8 s., illustr.
farver. Pris innb. l<r. 37,-.

Cappelens Forlag har begynt utgivelsen av en ny
serie naturboker. Foruten den nevnte orkide-boken

Gulden, Gro & Trond Schumacher:Giftsopper
og soppforgiftninger. Univetsitetsforlaget, Oslo/
Bergen/Tromso, 1977. I 16 s., illustr. sv.-hv.
& farger. Pris innb. k.79,50.

Ny av iret er en soppbok noe utenom det vanlige,
Det mange forventer av en soppbok, er at den fortel-
ler om de virkelige gode matsoppene, hvordan de ser
ut og hvor de vokser. Men dette er ikke innholdet i
den foreliggende boken, "Giftsopper og soppfor-
giftninger". Her er det de grftige soppene, omtale
av symptomer pl forgiftninger m.v. som er det sen-
trale. En uhyggelig bok vil mange si, uhyre nyttig
sier anmelderen.

Boken er delt i tre deler, en generell del, en spesi-
ell del og en medisinsk del. Den generelle delen,
omtrent 30 sider, omfatter avsnitt som generelt
om soppforgiftninger, elementere forholdsregler,
videre hvordan en sopp er bygget, og om mikro-
skopering og bruk av kjemiske reagenser i dette
arbeidet. Det viktigste i denne delen av boken er
utvilsomt Bestemmelsesngkler til norske giftsopper,
ialt tre nskler. Nskkel 1 er bygget opp slik at man
skal kunne komme frem til arten bare pi grunnlag
av ytre kjennetegn. Nokkel 2 byget pi at spore-
pulverfargen er kjent, og nokkel 3 baserer seg pA
mikroskopiske karakterer. Forfatterne har giort et
utmerket arbeide med disse tre noklene, noe som
skulle giore det mulig I komme frem til art uansett
i hvilken tilstand den mistenkelige soppen skulle
befinne seg i. Det finnes videre tabeller over de fire
horedgruppene av giftsopper, over giftvirkninger og
giftstoffer og dessuten en oversikt over kjemiski
fargereaksjoner hos giftsopper.

Den spesielle delen, bokens storste pe omtrent
60 sider, omtaler de ca. 60 giftige soppene vi kjenner
i Norge som kan gi alvorlige og livstruende forgift-
ninger. Den fremgangsmiten forfatterne benytter
seg av i sine beskdvelser av de enkelte soppene, gir
brukeren av boken lett adgang til det som er karak-
teristisk ved soppen. I den brede margen utenfor
hver beskrivelse stir stikkord, som bl,a. forvekslings-
arter, utbredelse, giftstoffer og forholdsregler. I
tillegg til stikkordene som er markert med fete typer,
finnes det strektegninger av sporer, av andre mikro-
skopiske kjennetegn og av kjemiske formler for grft-
stoffene. Disse siste har ved trykkingen blitt lor-
minsket til den grad at det er plkrevd A bruke lupe
for i se enkelte av dem. Foruten enkelte strekteg-
lPeer i wart/hvitt av soppene, finnes det 27 targe-
illustrasjoner, storstedelen fotografier. De fleite
bildene er gode, men ikke alle. Meget uheldig er det
mllestokken ikke er angitt ved hvert bilde. k3enner
man ikke soppene, kan man lett fi et forvrengt bilde
av flere av dem, om man i god tro antar at soppene
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foreligger forelopig to fugleboker og en bok om
Nordsjoens flskeliv. Denne omtalen vil begrense seg
til denne fgrste botaaiske boken, 'Nordens orkideer".

Orkideene er en plantegruppe som dltid har vakt
interesso, med sine ofte vakre og undetlig byggete
blomster, merkverdige bestovningdorhold, og ofte
"huldroahtige" oppteden i naturen. Det er derfor
forstlelig at man har gnsket I gi en samlet presenta-
qion av vlre viltvoksende orkideanter i en slik bok,
oC Cledelg at man har klart A giore det til en absolutt
overkommelig pris. Meget av det man fryder seg over
ved orkideone kommer umiddelbart frem i farvebild-
ene, malt av Bo Mossberg, som fonrten I vise plantenes
spesielle kjennetegn - ofte pl en ftemragende mite,
gom surl kunstv€rk - viser deres voksestedsmiljo og
trekk ved deres bestovning. Bildene er alene grunn
nok til I anbefale boken innf;iopt. Deswene er ikke
gleden like stor over tekstdelen. Fra originalutgaven
finner vi mye godt og interessant stoff, men over-
setteren har falt i en rekke feller under oversettelsen
fra wensk, slft at man finner tallrike feil som kunne
ha vert unngfltt dersom man hadde konsultert en
botaniker. Verst er det i anvendelsen av morfologiske
begreper, serlrg i orkideenes blomsterbygning. Alle-
rede i innledningen fAr vi vite at en blomsts hunlige
organ, griffelen (dvs. stoweien eller fruktemnet)
bestlr av arr, griffel (!) og fnrktemne (= ftul*n r,"r.
Senere formuleringer som "froemnene i griffelens
fnrktemne" etc. bidrar til forvirringen. Hva over-

setteren mener med "fruktstillingen" er antagelig en
fruktstand. Ogsl visse voksestedsbetegnelser har
tydelig voldt problemer, f.eks. toyses det med myr
(wensk mosse)/mose.

OgsA pt et annet felt er det oppstett en serie
irriterende og unodvendige snrilfeil. Boken omtaler
alle Nordens orkideer, ogsl en del som ikke finnes
i Norge. For disse ikke-norske er i hovedomtalen
bare benyttet latinsk navn, ikke noe norsk. Men
hvor man andre steder henviser til de samme artene,
f.eks. ved sammenligninger under beslektede arter,
brukes utelukkende de eksisterende (!) norske nam-
ene, hentet fra Lid's flora (salepsrot, stor skogfrue,
ow.). Derved er man helt i villrede om hva det egpnt-
lig refereres til.

Positivt er det at man har klart I tilpasse teksten
til hjemlige forhold hva angir utbredelsedorhold,
og ogsi har fitt med nyere data om dette.

I et avsluttende avsnitt gis utbredelseskart for
Norden for de fleste av artene, basert pi Hult6n's
Atlas, 1971-utgaven. Ved at tekstopplysningene er
ajourfort pi grunnlag av senere littetatur, er det ikke
alltid overenstemmelse rnellom tekst og kart.

Man ser frem til kommende botaniske htndbgker
i den nye naturserien med forventning, men ogs6 med
et hlp om at forlaget sorger for tilstrekkelig faglig
kontroll.

Per Sunding
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Jan Rueness:

NORSK ALGEFLORA

Boka gir en nar fullstendig oversikt over ca. 500 for-
skjellige arter av fastsittende flercellete alger som fore-

kommer i vflre farvann, med bestemmelsestabeller til
slekter og arter innen rod-, brun- og gronnalgene. De

fleste artene blir narmere beskrevet, og det blir gitt opp-

lysninger om deres forekomst i skandinaviske farvann'
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