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Fra redaksionen

Initiativet til stiftelsen av en botanisk fore-
ning ble tatt pd loftet pA Botanisk museum i

Oslo. Den formelle opprettelsen av Norsk
Botanisk Forening skjedde pd et konstitu-
erende mste 2. desember 1935 ved Universi-
tetet i Oslo. For avrig vil vi henvise til Jakob
Vaages artikkel som tar for seg opptakten og
de fsrste 6rene av foreningens liv og virke. Vi
vil med dette heftet av Blyttia fA lov til A mar-
kere dette 50 Ars jubileum.

En viktig del av Norsk Botanisk Forenings
virksomhet har vert ekskursjonene, bAde de
korte dagsekskursjonene, men iser hoved-
ekskursjonene. Det er ikke fA mil medlemme-
ne har tilbakelagt i skog og fjett, og de har bi-
dratt med mange viktige funn til utforsknin-
gen av Norges flora (se Finn Wischmanns ar-
tikkel).

Ett av innleggene i dette heftet er ganske
enestdende og viser fargebilder av noe ingen

nAlevende botanikere har sett - altaihauke-
skjegg (Crepis multicaulis) og det inngjer-
dete, f redete omrAdet ved MieskajAkka i Nes-
seby (Finnmark). Planten bte utryddet pA
grunn av kortsiktige forvaltningstiltak og klA-
f i ngrede plantesamlere.

Vi tror at nettopp Norsk Botanisk Forening
har vert en viktig stottespiller i arbeidet om-
kring vern og fornuftig forvaltning av s6vel
sjeldne som vanligere planter og vegeta-
sjonstyper. Og vi hAper at en liknende histo-
rie som den som skjedde med altaihauke-
skjegg aldri vil gjenta seg.

Men f ramtida er ikke bare lys for plantene.
Stadige miljainngrep og ikke minst forurens-
ningene har gjort at skogen i Mellom-Europa
visner og dar, ogsituasjonen er neppe sA god
for sor-norske skoger heller. I det hele tatt er
det nok av oppgaver for de vordende genera-
sjoner i Norsk Botanisk Forening A ta fatt pA.
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Hvordan Norsk Botanisk Forening
ble til og de forste hr
The foundation of the Norwegian Botanical Association 50 years ago

Jakob Vaage

Berumsveien 227
1340 Bekkestua

I begynnelsen av 1930-irene var det et stigen-
de antall studenter som avla eksamen i bota-
nikk hovedfag. Tidligere kunne det gA Ar mel-
lom hver gang noen fremstilte seg til denne
eksamen, men plutselig tok bAde to og tre
fatt pA botanikk hovedfag hvert semester.

Flere av dem fikk oost i Den Haiere skole i

Oslo, og noen havnet ogs6 som assistenter
eller i andre vitenskapelige stillinger ved Uni'
versitetet. De motte, sammen med studente-
ne, ofte frem til de sAkalte botaniske aftener
pA Botanisk laboratorium oppe i 4. etasje i
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Figurl. BotaniskaftenilaboratorietiKristianlV'sgate,hosten1935. 1:ThomasTvedt.2: IngvaldS@r'

eide. 3: Sverre Dahl. 4: Ingrid Stormer. 5: Brynjulv Tryti.6: Jakob Vaage. T: Haaken Hasberg Gran.8: Randi

Rastad. g: Eilif Dahl. 10: Anne-Margrete Holmen. 11:Ukjent. 12: Karen Ringdal. 13: H6kon Robak. 14: Jo-

hannes Lid. 15: Karen Breien. t6: Aiblorn Hagen. 17: Odd Klykken. 18: Trygve Braarud. Bildet er utlAnt av

Ingrid og Per Stormer.
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Kristian lV's gate nr.12, pA hjornet av Rosen-
krantzgaten.

Her holdt professor Haaken Hasberg Gran
til. Han hadde i flere Ar innkalt studenter,
som skulle avlegge eksamen i botanikk bifag
(og i hovedfag), til mAnedlige botaniske afte-
ner. Her fikk de utvidet sine botaniske kunn-
skaper ved korte foredrag av professorer,
dosenter, stipendiater og ogsA enkelte gan-
ger av studenter.

Det var trange, primitive lokaler i dette
laboratorium, men likevel sA intimt og kose-
lig, og den studentikose stemning steg etter
den uoffisielle" del av aftenens program. Da
kom laboratoriets faktotum Kristian Johnsen
med te og rundstykker. Det kostet visstnok 1

kr., sA vidt jeg minnes. EtterpA var det hygge-
lig samtale og sang(!).

Professor Gran var en interessert sanger.
og han Apnet gjerne (nesten hver gang) med
den makabre sang om mordet pA president
Abraham Lincoln: uHar ni hOrt den forskraick-
liga hiindelsen, den ar sann ty den hzinde
just nu/nair kungen av nordlig Amerika blev
skjuten, ja skjuten mitt i tu'..."

Gluntarne var ogsA fast program. Likedan
uSjung om studentens lyckliga dagu 69
"Gaudeamus igitur...n, og ikke 6 forglemme
Grans egen sang: nRealister, kamerateru. 6s1
det i forste vers stAr: <Medens andre tort mA
streve/med papir og dodt bokstav/fdr vi med
vArt arbeid leve/friskt i skog og fjell og hav.,

Vi fant ogsA ofte pAskudd til A arrangere
polsefester pA laboratoriet, nAr en fylte drr,
hadde f6tt en ny stilling, eller en hadde mot-
tatt et stipendium (f ig. 1). Da Trygve Braarud,
som da var universitetsstipendiat, skulle rei-

Figur 2. Samling p6
Botanisk museum iOslo.
Fest for Karen Breien og
Georg Hygen, som nett-
opp hadde forlovet seg.
Fra venstre: Johannes
Lid, Karen Breien, Georg
Hygen, Kristian Horn,
Per Fr. Scholander, Liv
Barstad, Waldemar Erik-
sen og frk. Pedersen. Bil.
det er utl6nt av Dagny
Tande Lid.

se til Woods Hole i Massachusetts i USA tir
den biologiske stasjon der (hvor ogsA profes-
sor Gran hadde vert et par semester i 1880-
Arene), ble det i all hast sammenkalt til fest
pA labben med tilhorende sanger: rTenk at
Braarud han ska'stikk'a/helt til Amerika.,

Vi kunne ogsA invitere venner og interes-
serte til slike botaniske aftener. En gang f ikk
jeg med 3 gymnasiaster fra Ris Hoiere Al-
menskole. En av dem var Eilif Dahl. Han er
som kjent senere blitt professor i botanikk
og har vert formann i Botanisk forening.

Vi botanikk-studenter fra midten av 1920-
Arene og i begynnelsen av 193O-drrene hadde
ogsA et annet samlingssted - pA loftet i 4.
etasje pA Botanisk museum pA Taien (f ig. 2).
Her holdt konservator Johannes Lid til i et
lite kott av en hybel. Et par andre hybler (kott)
sto ogs6 til rAdighet for studenter som skulle
tulltore sitt studium med botanikk som
hovedfag. Her bodde de billig (10 kroner
maneden), og ofte hadde vi andre botanikk-
studerende vAre private botaniske aftener
sammen med dem og Lid.

Vi var pA den tiden 15-20 kvinnelige og
mannlige studenter som alle hadde vart
med pA botaniske ekskursjoner, det vare
seg i hovedstadens omegn, eller lengre turer
til Skdtoy (1925), Dovre (1928), Jeren (1929)
og andre attraktive botaniske omrAder. pd
disse ekskursjoner og pA mater p6 Botanisk
laboratorium og Botanisk museum, som vi
ogsA motte frem til etter avlagt eksamen, var
vi blitt som en stor kameratflokk.

VAre professorer H.H. Gran (fig. 1), Jens
Holmboe (fig. 3) og Bernt Lynge (fig. 3) var
enestAende i sin hjelpsomhet og veiledning.
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Figur 3. Professor Bernt Lynge (til hoyre) og pro-
fessor Jens Holmboe (i midten) i samtale med
Esther Jynge (fru Horn) under en ekspedisjon til
Dovre i .1928. Foto: Jakob Vaaqe.

Vi ble ofte etter avsluttende ekskursjoner in-

vitert hjem til dem. Jeg tror trygt A kunne si

at studenter som hadde valgt de eksakte fag
innen realstudiet misunte oss som kunne dri-
ve en del av vAre studier i den frie natur og

oppnadde et nesten intimt vennskap med

vAre lerere.

I underbevisstheten lA det sA A si og ulmet
et hAo om at vi fortsatt kunne motes til eks-
kursjoner og botaniske aftener sammen med
vAre professorer. Indirekte var det sAledes
vAre veiledere som inspirerte oss til at en
botanisk forening ble stiftet, pA grunn av alle
de vellykte arrangementer de hadde stAtt for.

Hvem som forst kom med id6en kan jeg
ikke med noyaktighet si, men opptakten
skjedde under studenterdagene i 1935. Tirs-
dag 3. september var 9 av oss forsamlet hos
Lid oA loftet i Botanisk museum til en enkel
polsefest. Det var lvarTollan, Bjorn Bjorlykke,
Kristian Horn, Knut Grodem, Johannes Lid
(fig. 4), HAkon Robak (fig. 6), Per F. Scholan-
der, Thomas Tvedt og Jakob Vaage.

Scholander hadde som vanlig med sin fio-
lin og spilte, mens vi sang de kjere studen'
tersangene og gjenoppf risket minner f ra eks-
kursjoner og botaniske aftener. HAkon Robak
sa i en tale under foreningens 40 Ars jubi-
leum at det var Thomas Tvedt som fant de
forlosende ord: nJeg foreslAr at vi danner en

botanisk forening.u
Det var hoy stemning under festen, og pla-

ner for et storre mote ble i all hast bestemt.
Det burde foregA under en viss festivitas var
det en som foreslo, og kafe Engebret ble
valgt A vere det rette forum.

I all hast f ikk vi sammenkalt 16 til et stiftel-
sesmote 20. september: Bjarn Biorlykke'

l: :SS 
*u* ''{ J'] ' ,:, " ',i ,,. :"t 

,

Figur 5. Professor Trygve Braarud, sekreter i det
forste styret, botaniserer p6 Dovre i 1928. Foto:
Jakob Vaage.

Figur 4. Konservator Johannes Lid, formann i

foreningen fra starten i 1935 til 1942. Bildet er tatt
pA professor Lynges hytte, antagelig i 1933' Bildet
er utlAnt av DagnY Tande Lid
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Trygve Braarud (fig. 5), Waldemar Eriksen,
Asbjorn Hagen, Johannes Hanssen, Kristian
Horn, Johannes Lid, Hdkon Robak, Per F.
Scholander, Ingvald Soreide, Per Stormer
(fig. 7), lvar Tollan, Thomas Tvedt og Jakob
Vaage.

Det ble raskt avgjort at foreningen mAtte
bygges pA avholdelse av botaniske aftener,
ekskursjoner og utgivelse av et botanisk tids-
skrift. Vi fant ogsA ut at uten stotte av vAre
professorer ville foretagendet vare uhold-
bart.

En liten, effektiv arbeidskomit6 ble nedsatt
av Lid, Robak og Tvedt. De skrev til alle pro-
fessorene i landet og ba om deres uttalelse,
og professorene var alle som 6n begeistret
for tanken. Et mote med professorene i Oslo,
Gran, Holmboe og Lynge, ble arrangert pA
kaf6 Engebret 15. oktober. Alle var enige i at
det gjaldt A fA med botanikk-interesserte
lerere og amatorbotanikere, som man visste
det var mange av.

Figur 6. Professor H6kon Robak, nestformann
det forste styret, under ekskursjonen til Dovre
1928. Foto: Jakob Vaage.

Blyttia 43:1 62-'168; 1985

Et arbeidsutvalg av representanter f ra
Botanisk Laboratorium, Botanisk museum
og Den Hoiere Skole ble valgt til A utarbeide
lov for den fremtidige botaniske forening og
innkalle til det konstituerende mote. Utvalget
besto av: Un iversitetssti pend iat Trygve Braa-
rud, lektor Johannes Hanssen, assistent
Kristian Horn, konservator Johannes Lid,
professor Bernt Lynge, assistent HAkon Ro-
bak og cand.real. Thomas Tvedt.

Motet ble bekjentgjort i avisene ved Norsk
TelegrambyrA, Den Haiere Skole og Norsk
Skoleblad, til avholdelse pA Universitetet 2.
desember 1935.47 var fremmott.

Det var en blanding av vitenskapsfolk,
skolefolk og amatorbotanikere til stede oa
dette historiske motet da Norsk Botanisk
Forening, navnet som foreningen fikk, ble
stiftet.

Motet ble ledet av Kristian Horn. Professor
Bernt Lynge ga forst en kort oversikt over det
forberedende arbeid, hvoretter det fremlagte
lovforslag ble droftet.

Del bor bemerkes at alle styremedlemmer
skulle velges f or 2 Ar ad gangen og at de bare

Figur 7. Professor Per Stormer, kasserer i detlot-
ste styret, sammen med sin kone Ingrid under en
ekskursjon til Hurum i 1935. Bildet er uildnt av lno-
rid og Per Stormer.
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kunne bli gjenvalgt 2 ganger. Dette for at sta-
dig nye og aktive styremedlemmer kunne ta
fatt til foreningens beste.

Under det forberedende arbeid var ogsA
nedsatt en valgkomit6 som besto av Erling
Christophersen, Per F. Scholander og
Thomas Tvedt. Den hadde foreslAtt folk fra
Botanisk Laboratorium, Botanisk Museum,
Den Hoiere Skole, en representant fra et dis-
trikt utenfor Oslo og en f ra amatorbotaniker-
ne. Det forste styret kom derfor til A bestA av:
Johannes Lid, formann, HAkon Robak, nest-
formann, Trygve Braarud, sekreter, Per Stor-
mer, kasserer, Rolf Nordhagen og Jakob
Vaage, styremedlemmer, og som revisorer
Johannes Hanssen og Halfdan Rui.

Da regnskapet for 1935 var gjort opp, viste
det seg at vi hadde en kassabeholdning pA

kr.213,-.Inntektene fra de forste innmeldte
medlemmer var pA kr.215,-, og utgiftene var
hele 2 kroner(!) for porto-utlegg, sA de to revi-
sorer, lektor J. Hanssen og gravor H. Rui,
hadde et lett arbeid.

Det forste virkelige virkeAr, '1936, viste en
sterk stigning av antall medlemmer, 'l 16, sA

vi ved Arets slutt hadde 163. Fra Nansenfon-
det f ikk vi kr.600,- til tidsskriftet, Norsk Bota'
nisk Forenings Meddelelser, som ble utgitt
som et sertrykk av Nytt Magasin for Natur-

videnskapene. Disse uMeddelelserD, som var
en slags Arbok for foreningen og kom ut til
og med '194'1, hadde et sidetall lra112 til 152.

Den fsrste redaksjonskomit6 besto av lvar
Jorstad, redaklar, Johannes Lid og Per F.

Scholander. De neste 5 "irbskero ble redi-
gert av Lid.

Videre kan meddeles at styret hadde 11

styremoter for planleggelse av moter og eks-
kursjoner.

Det ble holdt 4 moter. Det forste, den 5.

mars, med 85 tilhorere i auditorium 15 pA

Universitetet i sentrum, var med foredrag av
professor Rolf Nordhagen med lysbilder:
(stotmottagere i planteriket og deres spred'
ningsbiologiske betydning". PA neste mste
(70), den 19. mai pA Blindern, var det fore'
drag av professor Jens Holmboe: (Trondelag
som et centrum for plantevandringer i eldre
og nyere tid,, ogsA dette med lysbilder. Det

3. mste (71), ogsA pA Blindern, hadde fore-
drag av professor H.H. Gran: oPlanktonunder-
sokelser gjennom 40 Arn, med lysbilder.
Endelig var det male 12. november med 67 til
stede og professor Carl Skottsberg som
gjest. Han talte om nEn regnskog i ett halv-

okenomrAdeu, med lysbilder.
Det forste Aret ble det arrangert 7 ekskur-

sjoner, den fsrste 10. mai til Hovedoya (f ig.8).

Figur g. Glimt fra Norsk Botanisk Forenings forste ekskursion til Hovedoya 10. mai 1936. Bildet er utlAnt

aitngrid og per Stormer. Det har tidligere vert publisert i Norsk Botanisk Forening Meddelelser, 1936'

Foto: Per Stormer.
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41 deltok: Johannes Lid (leder), Knut Bjorn6,
Brynjulv Tryli, Bjorn Bjorlykke, Odd J. Aalen,
Randi Restad, Helene Halvorsen, Tr. Jacob.
sen, Hans Tambs Lyche, Nicolai Staben.
feldt, Karl Lous, Tretteberg, Hartvig John-
se.n, Guri Myhre, Halfdan Rui, Jakob Vaage,
HAkon Robak, Anne Juul, Ester og Ingeborg
Wille, Marianne Ruhmohr, Oddvin Reiseter,
Gudrun Holmboe, Per F. Scholander, lvar
Jorstad, Eilif Dahl, Kristen Faye Klaveness,
Else Borch, Bernt Lynge, Finn og Helga Roll-
Hansen, Per Stormer, Alette Nissen, Hans
Viggen, Torstein Christensen, Alv Aksnes, N.
Brandt, A. Killingstad og Hans Jensen fra
Drammen, Marit Viggen og Conrad platou.

Av referatet sees at vi fant ca. 30 arter i

blomst, deriblant kubjelle, Pulsatilla praten-
sis, og at vi pA lokaliteten for bakkeklsver,
Tritolium montanum ved Krutthuset fant en
fin bestand av denne sjeldne plante.

Neste ekskursjon til KolsAs 21. mai ble oo-
si ledet av Lid. Her var det 38 deltagere. ii
fant pA hjemturen under Asen ved Delivan-
net fjorgamle stengler av den sjeldne orki-
deen fuglerede, Neottia nidus-dvis.

Den 9. juni var det tur til Bygdoy under
ledelse av Per Stsrmer med 24 deltagere. De
fant bl.a. den sjeldne rakfaks, Bromus erec-
fus, ved veien til Bygdoy sjobad.

Videre var det utferd til Tomte i Hurdalen
15.-19. august under ledelse av professor
H.H. Gran og amanuensis Trygve Braarud
med 7 deltagere. Programmet var A studere
innsjoenes, myrenes og skogens biologi.

Til slutt en ukes utferd til Hardangervidda
8.-16. august under ledelse av Johannes Lid
med 11 deltagere. Zst om toppen av Kvass_
hovd fant de det hayeste voksested i Norge
av moskusurt, Adoxa moschatellina, .1 160 m
o.h.

UtpA hosten ble det arrangert ekskursjoner
til Ostensjovannet 30. august med Trygve
Braarud som leder og 16 deltagere, og til Vet.
takollen og Fuglemyra 6. september under
ledelse av Johs. Lid og 18 deltagere. pii
Fuglemyra ble det demonstrert forskjellige
typer av Sphagnum-samfunn, som der var
vakkert utviklet.

Til slutt kan meddeles at i den forste uAr.
bokenu hadde 4 av styrets medlemmer artik-
ler. Det var Johannes Lid, Trygve Braarud,
HAkon Robak og Per Stormer. Alt i alt kan vi
si oss tilfreds med det forste Ars virke for
Norsk Botanisk Forenino.
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Den videre utvikling fulgte i trAd med de rer-
ningslinjer som det forste styret hadde truk-
ket opp, med moter, ekskursjoner og utgivel-
se i slutten av dret av (Norsk Botanisk Fore-
nings Meddelelsern.

Nytt innen den botaniske verden var stif ter-
sen av en lokalavdeling: uTrondelagsavdelin-
genD, som ble stiftet i Trondheim i '1937 etter
initiativ av professor Ralph Tambs Lyche,
lektor Reidar Jorgensen og konservator Ove
Arbo Hoeg. PA stiftelsesmotet 29. april ble
disse tre valgt til henholdsvis formann, kas-
serer og sekreter, og foreningen hadde 25
medlemmer i starten_

| 1942 var tiden uilopt for Johannes Lid
(etter g 10), som bare kunne gjenvelges 2
ganger. Det nye styret f ikk som formann kon-
servator Erling Christophersen, viseformann
konservator Ove Arbo Hoeg, sekretar assis-
tent Kristian Horn og kasserer universitets-
stipendiat Georg Hygen.

Det nye styret f ikk straks et vanskelig pro-
blem A hanskes med, idet forbindelsen mel-
lom Norsk Botanisk Forening og Det Norske
Vitenskaps-Akademi opphorte. Dermed var
muligheten for A utgi en Arbok stoppet.

Men det ble gitt mulighet for A gi ut et nytt
magasin, som imidlertid medforte storre ut-
gifter for foreningen. Dette botet Arsmotet pA
ved enstemmig, uten debatt, A vedta en for-
hoyelse av Arskonti ngenten.

Enstemmig ble ogsA vedtatt ii kalle dette
nye tidsskrifl tor Blyttia, tilegnet Mathias
Numsen Blytt og sonnen Axel Blytt. Det
forste nummer utkom den 1g. mai 1943 -hundreArsdagen for fadselen til Axel Blytt. Et
lykkelig valg, med formannen, Erling Chris_
tophersen. som redaktor.

Etter hvert har nye lokalavdelinger blitt
dannet: Vestlandsavdelingen (1957), Roga-
landsavdelingen (1962), Ssrlandsavdelingen
(1962)og Nord-Norsk avdeting (1971). fram tit
og med 1971 fungerte avdelingen i Oslo som
hovedforening. Oslo-foreningen heter nA Zst-
landsavdelingen, og Norsk Botanisk Fore-
ning har siden 1972 gAtt over til A vere en
paraply-organisasjon for alle lokal-avdelin_
gene, med styrerepresentasjon fra hele lan_
det.

Norsk Botanisk Forening har sAledes ved
SO-drsjubileet 6 lokalavdelinger og et samlet
medlemstall pA 965, og det er fortsatt livs_
kraft i denne foreningen som ble stiftet etter
et initiativ oppe pA loftet pA Botanisk muse_
um pA Toyen i Oslo i .t935.
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Formenn i Norsk Botanisk Forening
i de fsrste 50 Ar

1935-1942 Johannes Lid
1942-1946 Erling ChristoPhersen
1946-1952 Trygve Braarud
1952-1957 Georg HYgen
1957-1960 RalPh Tambs LYche
1960-1966 Eilif Dahl
1966-1969 Rolf Y. Berg
1969-1971 Leif RYvarden
1971-1972 Kari Egede Henningsmoen
1972-1979 SigmundSivertsen
1980-1985 Olav Balle
1985- Alfred Granmo

Redaktsrer

Norsk Botanisk Forenings Meddelelser
1936 lvar Jsrstad
1937-1941 Johannes Lid

Blyttia
1943-1946
1947
1947-1949
1949-1951
'1951

(hefte 3)
1 951 -1 953
1 953-1 964
1964-1967
1967-1980
1 981 -1 984
'1984-

Erling Christophersen
Georg Hygen
Per Stormer
Ove Arbo Hoeg

Georg Hygen
Per Stormer
Ove Arbo Hoeg
Svein Manum
Per Sunding
Finn-Egil Eckblad
Liv Borgen

Nyfunn

Funn av svimekieks i Strand,
Rogaland
Svi mekjeks (Ch aerophy I I u m tem u lentu m ) blei
funnet ved en tilfeldighet pA Jorpeland i

Strand i Rogaland. Vokseplassen var i ein

eldre hage pA ein haug hvor plengras kastes'

168

Bestanden var berre pA noen fA kvadrat'
meter, men sv@rt tett. Hage-eigaren opplyste
at planten hadde vokst der i lengre tid og at
han ikkje kjente til kva plante det var. Planten
vokste kun pA denne vesle flekken sA vidt eg

kunne konstatere' 
Leiv Krumsvik
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The excursions of the Norwegian Botanical Association in the past 50 years
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Botanisk hage og museum
Trondheimsvn. 23B
0562 Oslo 6

I Norsk Botanisk Forenings formAlsparagraf
f inner vi at ett av vAre virkemidler er A u... ar-
rangere ekskursjoner...D, og dette virkemid-
del har vert flittig brukt i alle Ar. I lopet av
foreningens 50-Arige liv har det vert holdt
nermere 850 kortere (en eller to dagers varig-
het) og '123 lengre (tre eller flere dager) eks-
kursjoner (f ig. 1-2). P6 kortekskursjonene har
det i alt deltatt rundt 14 000 personer - na-
turligvis en stor her av uTordenskiolds sol-
dater,; pd de lange har det vart omtrent 1550
deltagere - de f littigste har vart med 25-30
ganger.

Det starste antallstAr Hovedforeningen -tra 1972 Ostlandsavdelingen - lor, med 60
lange og 332 korte turer. Det har vert holdt
langekskursjoner hver sommer med unn-
tagelse av tre ir under krigen. Som en god
nummer to kommer Trondelagsavdelingen
med 36 og 138 turer. Dernesltolger Rogaland
med 9 og 134, Nord-Norge med 9 og 60, Vest-
landet med 8 og 111, og til slutt Sorlandet
med 1 og 67.

Fire ekskursjoner har gAtt utenlands, en til
Gotland, to til Oland og en til Mallorca, dess-
uten en til Svalbard.

Figur 1. Fra Jaren-ekskursjonen i 1961.
From the excursion to Jaren in 1961 .

Hvem er det som ligger med rompa i veret?
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Mange av turene er naturligvis lagt til
botanisk godt kjente omrAder, hvor man er
mer eller mindre garantert suksess, men ad-
skillige er ogsA gdtt til de (hvite flekkeru pA

kartet med sikte pA 6 kunne bidra litt til den
floristiske og plantegeografiske utforsking
av landet. NBF har da ogsd bidratt med ad-
skillige interessante f unn, ikke bare pA

uployd mark, men ogsA pA steder som var
godt undersokt pA forhind.

Blant de beste funn kunne vi nevne: '1936,

Euphrasia lapponica (lappmarksoyentrost),
ny for Hardangervidda og ny sydgrense i

Norge. 1938, Cinna latifolia (huldregress) i

Gauldalen, ny nordenfjells. 1941, Hippopha€
rham noides (tindved) i Jotunheimen, tidligere
bare kjent fra Trsndelag og nordover. 1949,
Carex extensa (vipestarr) ved Kragera, ny tor
Norge. 1950, Arenaria norvegica (skredarve) i

Dovre, tidligere ikke kjent mellom indre Sogn
og Oppdal. 1955, Carex distans (grisnestarr) i

Selje, 200 km lenger nord enn for. 1959, Cir-
sium dissecfum ((engelsk tistel'), Tromsya
ved Arendal, polemochor, ny for Norge. 1962,
Festuca a/tissirna (skogsvingel), Hoylandet i

Nord-Trondelag, ny for Trondelag. '1963, Erlo-
phorum gracile (smdrmyrull), ny for Ringerike.
1966, Calamagrostls arundinacea og C. strlc-
ta (snerp- og smArorkvein) i Mandal, den fsr'
ste med narmeste funn iZstfold, den annen
uf lytteto f ra Rissr. '1968, 30 nye inner- og hoy-
degrenser for kyst- og lavlandsplanter, og 10
nye yttergrenser for fjellplanter i ovre Tele-
mark. 1969, Eriophorum gracile (smAmyrull)
pA Averoya, ny for Vestlandet. 1970, 40 nye
innergrenser i Setesdal; Sorbus meinichii
(fagerrogn) pA Leka i Nord-Trondelag, nord-
grense flyttet fra Kinn i Sogn og Fjordane.
1972, Thelypteris palustris (myrtelg) ved Kris-
tiansand, tidligere kjent til Tromoyaved Aren-
dal. 1973, Oxytropis campestrls ssp. carn-
pestris (markmjelt), ny for Norge. 1984, Asp/e-
nium marinurn (havburkne) i Kvitsoy i Roga-
land, ny sydgrense og ny for fylket.

Skulle man utpeke noen sarlig minnever-
dige ekskursjoner, kunne det kanskje bli:
Hardangervidda 1936 - foreningens fsrste
sommerutf lukl, Qyer 1945 - fsrste etter kri-
gens morke Ar, og Gotland 1957 - forste
utenlandstur.

Ved siden av det faglige utbytte har ekskur'
sjonsdeltagerne ogsi satt pris pi alle andre
naturopplevelser og - ikke minst - det
sosiale aspekt.

170
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Figur 2. Foreningens ekskurslonsmAl i Norge
giennom 50 Ar. Bare de lengre turene er med pA

kartet. Store prikker angir lo eller tre turer til sam-
me omrAde.

The main excursions ot the Norwegian Botani-
cal Association in Norway in the past 50 years.
Large dots indicate two or more visits to the same
area.
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Brev til redaksjonen

Botanisk raritet i Ost.Finnmark
Under siste krig var jeg fra mars til juli 1940
mobilisert som sanitetsoffiser i Sor-Varan-
ger. Deretter sykehuslege i Kirkenes. Senere
sykehus- og distriktslegetjeneste i Vadsa.
Overlege Bjarne Skogsholm ved Fylkessyke-
huset i Vadso var meget dyktig og samvittig-
hetsfull i sitt virke. Med sine vide kulturelle
interesser gav han meg verdifull innsikt i

Finnmarkens historie. Arkeologi samt fauna
og flora horte til hans serinteresser. Han
gav meg kjennskap til den sjeldne planten
Crepis multicaulis som prost Sommerfelt i

1850-Arene hadde funnet ved Meskelven i

Nesseby. Han rAdet meg til A stoppe ved
Meskelv og se om jeg kunne f inne den sjeld-
ne haukeskjegg-art nAr jeg var pii sykebesok
innover langs Varangerfjorden.

Ved forste stopp primo juni 1943 f ant vi det
inngjerdete omrAde med skiltet FREDET ner

Figur 1. Den fredede, inngjerdete innhegningen
for Crepis multicaulis ved Meskelven i Nesseby
(Finnmark). Foto: iuni 1943, Julius Martin Marcus-
sen.

Blyttia 43:17't - 172; 1985

elvens utlop. Tross iherdig leting fant vi intet
som vi syntes var severdig. Bare ugress, noen
fA blAklokker, men mest smAkratt. lfolge min
dagbok fra krigsArene var vi den 29. juni 1943
igjen pA sykebesok til Nyborg. Det lot til at
ingen i nabolaget hadde kjennskap til den
botaniske raritet. PA Nyborg traff vi lens-
mann Betten som sa at vi pA tilbaketuren
burde stoppe hos gArdbruker Mauritzen som
eide grunnen omkring Meskelven. Han ville

Figur 2. Det mulig siste gjenlevende individ av
Crepis multicaalis ved Meskelven. Foto: iuni 1943.
Julius Martin Marcussen
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sikkert hjelpe oss A finne den eftersskte
planten. Han viste oss med kjennermine den
lille gule og uanselige kurvplanten Crepis
multicaulis. Vi f ant bare det ene eksemplaret
med tre stengler som bar de smA gule blom-
sterkroner. Syntes jeg mAtte forevige funnet
og tok flere bilder med mitt Contax lll foto-
apparat ladet med Agfacolor farvefilm. Jeg
hadde dessverre ikke tilleggsutstyr for ner-
opptak. Vedlegger to farveslides hvorav det
forste (fig. 1) viser den fredede innhegning.
Meskelven som kommer fra Varangervidda
renner gjennem dalsokket som skimtes opp-
ad til hoyre pA bildet. Det andre (fig. 2) viser
det gjenlevende eksemplar av arten. Agfa-
colorfilmen var dengang noe farvesvak med
pastell preg. Men nAr man tar i betraktning at
disse farvebilder er 42 Ar gamle og har vert
vist et utall av ganger i lysbilledkAserier
(uFinnmark i krig og fredr) synes jeg de har
holdt seg bra.

Det var forbundet med en viss risiko A foto-
grafere i Ost-Finnmark da man kunne bli tatt
av tyskerne for spionasie.

Tror jeg var den eneste i Finnmark som
hadde farvefilm dengang. Agfacolor filmen
fikk Fylkessykehuset tilsendt via Siemens
A/S Oslo til teknisk videnskapelig bruk med
mitt kamerautstyr. De eksponerte filmer blev
postsendt i spesialpakning direkte til Agfas
hovedlaboratorium i Berlin. Det hele foregikk
med samme service som i fredstid, uten

noenslags kontroll. Fotosakene hadde jeg
alltid med meg p6 reiser godt gjemt i lege-
kofferten. Vi blev iblandt stoppet av tyske
vaktposter, men heldigvis var det ingen som
kontrollerte min koffert.

GArdbruker Mauritzen som var vAr guide
nevnte dag, mente det var et feilgrep av Sta-
ten A innhegne plantens voksested. Far den
tid gresset hans kyr hele omrAdet og gaflet i

seg av det som vokste der. De gikk fritt om-
kring pA bakkeskrenten hvor de At og sorget
for gjodsling. Crepis multicaulis dade an-
tagelig grunnet mangelfull nering og alt
ugresset som grep om seg. Det var bare dr.
Skogsholm som fikk vite at vi hadde sett den
fredede plante. Vi horte aldri noen snakke
om denne store severdighet. Man betviler at
noen har rappet med seg det siste eksem-
plar. Folk heroppe hadde nok med A beskytte
seg under okende krigshandlinger og berge
seg undav tyskernes tvangsevakuering og
avbrenning av hus og hjem. Under @st-Finn-
marks frigjoring og den lange gjenreisnings-
perioden var det neppe noen som tenkte pA

botaniske rariteter. Det kan ogsA nevnes at vi
i perioden 1941-45 kjorte forbi Meskelv utal-
lige ganger i embeds medfsr, uten at vi noen
gang sA folk i det fredede omrAdet.

Det er med glede jeg overlater bildene av
Crepis multicaulis til Botanisk Museums bil-
ledsamling.

Julius Martin Marcussen
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Stellaria hebecalyx r en stierneblom
ny for Norge
Stellaria hebecalyx Fenzl (Caryophyllaceae) - new to Norway

Reidar Elven

Universitetet iTromss
Institutt for biologi og geologi
Boks 3085 Guleng
9001 Tromss

Floristisk er Finnmark et av de best kjente
fylkene i Norge. De systematiske undersskel-
sene til J.M. Norman og Ove Dahl la et meget
godt grunnlag og resulterte i en av de to nor-
ske fylkesfloraene (Dahl 1934). OgsA etter
denne tida er det gjort en rekke undersokel-
ser. Likevel er mye ugjort.

Det mA ha vert enkelte botanikere blant
de mange turistene som har besskt Yarda.
hus festning gjennom Arene. Men en runde
rundt festningsvollene viser at til og med
botanikere kan konsentrere seg om det kul-
turelle, til fortrengsel for botanikken. Ved
gjerdet pA nedsida av festningen stAr en stor,
gammel koloni av Conioselinum tataricum
(russekjeks) - forst oppdaget i 1983. Den
tangrike stranda rett nedafor vollene rommer
en av de storste kjente norske forekomstene
av Atriplex lapponica (kolamelde) - sikkert
angitt f ra Norge forst i 1983. Og fra festnings-
murene kan vi se noen merkelige, blAgronne
f lekker igrasvollen nedafor. PA nermere hold
ser vi at det er en grovvokst og storblomstret
Stel laria (stjerneblom) med pAfallende faste,
breie og bl69ronne blad. Planten ble forst
funnet her i 1980 av R. Elven og V. Johansen,
og ogs6 sett i 1983 av K. Hoiland og K.M. Sar-
re. Alle har vi undret oss over denne staselige
planten. Etter noen Ars undring er vi kommet
til at det ikke kan dreie seg om noen tidligere
kjent norsk plante og heller ikke om en hybrid
mellom kjente norske Stellaria. Etter A ha
forsskt oss med bestemmelse etter Flora
Europaea (Chater & Heywood i Tutin et al.
1964) og kontrollert bestemmelsen mot inn-
l6nt materiale, er vi kommet til at Vardoolan-
ten er Sfe//a ria hebecalvx Fenzl.

Blyttia 43:173-184; 1985

Morfologi
Beskrivelsene av Stellaria hebecalyx i littera-
turen er noksA magre. Vardoplanten er derfor
beskrevet i noe mer detalj her.

Plantene er 25-40 cm hoge med forgrenet
underjordisk skuddsystem som gir opphav til
store og tette kolonier, gjerne flere kvadrat-
meter. Stenglene er opprette (fig. 1) og gan-
ske stive, med glatte ribber uten tenner eller
papiller. Hoveddelen av forgreningen skjer i

blomsterstanden. Hovedskuddet avsluttes
med en blomst pA lAgt nivA (se fig. 1), men
lange sideskudd rett under blomsten overtar
veksten slik at blomsterstanden blir rikt for-
grenet med opptil 15-20 blomster.

Bladene er 15-30x5-9 mm, pAfallende
tjukke og markert blAgronne (voksbelegg) i

frisk tilstand. De er smalt triangulare, lan-
settformete eller smalt elliptiske, ofte med
nesten tverr bladbasis og med kort spiss.
lnnen Vardopopulasjonen har de enkelte
koloniene noe forskjellig bladform (fig. 2).
Bladranden er glatt, dvs uten papiller. De
nedre stottebladene i blomsterstanden er
faste og gronne, de avre hinneaktige og smA
med svak og uregelmessig behAring i randen.

Blomstene er ca 15 mm breie. Kronbladene
er 6-7 mm lange, klovd langt ned og med
smalt spatelformete fliker (se fig. 1). Beger-
bladene er 3-5 mm lange, triangulare, med
brei kvit hinnekant og med et fast gront midt-
parti med tre markerte nerver (fig. 3). De er
randhdrete, iser i svre delen, og alltid med
kort, men tydelig behAring pA og mellom ner-
vene pd avre del av midtpartiet. Hdrene er
korte og papillaktige. Denne begerbehArin-
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Figur 1. Stellaria hebecalyx traYardo - habitus
og blomst.

Stellaria hebecalyx from Vardo - habitus and
tlower.

174

gen er det mest distinkte skillet mot beslek'
tete arter og dessuten grunnlaget for arts-
navnet - hebecalyx.

Blomsten har 10 fungerende stovberere.
Stovknappene er purpurfargete og triangu-
lere. Pollenet er noe ujamt i storrelse hos
Vardoplantene, men synes ellers A vere vel'
utviklet.

Modne kapsler er ennA ikke f unnet iYarda,
til tross for at vi har undersokt populasjonen
i september bdde i 1983 og 1984. Dette kan
skyldes sen modning, men det er ikke mye
sannsynlig ettersom planten blomstrer kon-
tinuerlig fra midten av juli. Det kan tenkes at
hele Vardoforekomsten er en eneste klon
(vegetativt formert), og at arten krever kryss'
bestovning for f rosetting. Men oppdelingen i

mange atskilte kolonier og indikasjoner pa

en viss morfologisk forskjell mellom kolo'
niene (se bladformene fig. 2) tyder ikke p6

dette. Arten synes ogsA sjelden 6 sette mod'
ne kapsler andre steder (Kalela 1955), og i

det innlAnte materialet f innes skikkelige
kapsler bare pA steppeplanter fra Ost-Sibir.

Okologi
Det er meget fA opplysninger om akologi for
Steltaria hebecalyx i den vestlige litteraturen.
Hult6n (1971) angir ostrander, saltdngaru,
sannsynligvis ut fra teksten pA enkelte av
herbarieetikettene fra Kola. Hoveddelen av

den europeiske utbredelsen ligger imidlertid
innenlands (se fig. 4), iser i de storre elve-

dalene i Nord-Russland. Shishkin (1936) skri-
ver: uriverbanks and inundated meadowsD.
En liknende okologi angir Chater & Heywood
(1964), sannsynligvis etter Shishkin. Noen
andre angivelser, tatt fra herbarieetiketter og

referert hos Kalela (1955) er ueiner-rik elve-
strandn og (f lommarksskog" ved Onegaelva
ssr for Kvitsjoen, og usteppe-engerD ved Lena
i Ost-Sibir. Den naturlige spennvidden synes
dermed A vare stor, men muligens med over-
vekt pA f lommark av forskjellig type. Dette er
ogsd typiske voksesteder for slektningene
Steltaria patustris og S. fennlca. I nord gAr

arten over pA havstrand, noe som ogsA er
kjent hos f lere andre ostlige arter.

I tillegg finnes arten som antropochor
(ugras), til dels som polemochor (krigsspredt)
i Nord-Finland, noe ogs6 S. palustris gior t

Nord-Finland (Miikinen et al. 1982) og i Sor-

Varanger (H. Edvardsen 1985, upubl').
I Yarda st6r Sfe//arla hebecalyx i en f risk

beitebakke, assosiert med en rekke beite'

Figur 1. Stellaria hebecalyx traYarda
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Figur 2. Stellaria hebeca-
lyx IraYardo - variasjon
i bladform mellom for.
skjellige bestander.

Stellaria hebecalyx
from Varda - variation
in leaf forms between
stands.

gras og -urter (tabell l). Hele omradet er sterkt
kulturpreget og har bl.a. vert brukt som
hestebeite for festningen. Sjol om plantene
bare stAr 10-30 meter fra sjoen, sA er det
ingen indikasjoner pa at jorda fAr noen salt-
tilforsel, og voksestedet er slett ingen
(strandengD eller nflommark>. Voksestedet i

Vardo stemmer dermed ikke overens med
noen av de oppgitte typene av naturlige
voksesteder. Bakkene der den vokser er gam-
le voller som har hsrt til forsvarsanleggene,
og det er lite trolig at arten kan ha stAtt akku-
rat her far dagens Vardohus festning ble
bygd pA denne plassen (1738-39). yardo-
populasjonen bestAr i dag av ca 10 store
kolonier langs en strekning pi ca 100 meter.
Koloniene synes a vere i ekspansjon, men
dette kan ha sammenheng med opphor av
beiting i omrddet i nyere tid.

Utbredelse
Totafutbredelsen til Stellaria hebecalyx om-
fatter de nordre og midtre delene av Russ-
land (se fig. a), Ob-omrAdet i Vest-Sibir oo
Lena-omrAdet i Ost-Sibir (Shishkin 1936i
Den synes A ha vestgrense for naturlige fore-
komster ved Onegaelva sar for Kvitsjoen og
pd Kola i Lesnoj-omrAdet i sar, Teriberka-om.
rAdet i nord. Alle eller ihvertfall de fleste fore-
komstene lenger vest synes A vere antropo-
chore. Den eneste finske forekomsten ligger
i Kainuu-omrAdet i Karelen. Denne er ofplagt
polemochor og stammer fra vinterkrigen
(1939-40) da sovjetiske tropper og hester ble
innringet her og fikk flyslipp av utstyr og f6r
(FagerstrOm 1957). En tokatitet i petsamo
lappmark (USSR: Luttojoki: Kongas) er c[si
einer verlassenen WaldarbeiterhUtte, (Kalela
1955). For den tredje fennoskandiske lokali-
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teten, "ved sjoen Hirvasjiirvio i lmandra lapp-
mark (USSR) mangler okologiske opplysnin-
ger.

Geografisk faller Vardolokaliteten pent
inn i dette munsteret (f ig. a). Teoretisk kunne
den tenkes A vere en utvidelse vestover av
havstrand-utbredelsen pA nordre Kola, men
voksestedet tyder ikke pA dette. Inntil den
eventuelt blir funnet pA et mer naturlig vokse-
sted, bor vi anta at den er antropochor i Vardo
og kommet ostfra.

Systematisk plassering og
sammenlikning med andre arter
En omfattende oversikt over nordeuropeiske
Sfe//aria-arter finnes hos Murbeck (1Bgg),
men denne er noe foreldet, og den eneste
moderne oversikten er den kortfattete og litt
skjematiske behandlingen i Flora Europaea
(Chater & Heywood 1964).

lnnen nordeuropeiske Stellaria er de f leste
artene greie, men det er to kompliserte grup-
per med nert beslektete arter: den nemoral.
boreale og noe kontinentale palustris-grup.
pen rundt S. palusfris (myrstjerneblom) og
S. graminea (grasstjerneblom), og den mer
arktiske longipes-gruppen rundt S, crassipes
(snostjerneblom). Chater & Heywood (1964)
godtar fire arter ipalusfrls-gruppen i Europa:
S. palustris, S. fennica, S. hebecalyx og S.
graminea.

Stellaria hebecalyx stAr, bAde morfologisk
og geograf isk, mellom palustris- og longipes-
gruppene, men omtrent alle forfattere plas-
serer den likevel i palustris-gruppen (Shish-
kin 1936 i Series Gramineae, Kalela 195S,
Chater & Heywood 1964). Innen begge grup-
pene er det stor variasjon som kan skyldes at
de er polyploide komplekser med kromosom-
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tall pA mange nivAer, til dels svert hoge (f lere
over 2n = 100). Det forekommer ogsA flere
kromosomtall innafor enkelte av de morfolo-
giske artene, bl.a. innen S. graminea og S.
palustris (se Ldve & LOve 1975). Kromosom-
tall er fortsatt ikke kjent for S. fennica og S.
hebecalyx (L0ve & LOve 1975, HAmet-Ahti et
al. 1984).

Kalela (1955) beskriver oppdagetseshisto-
rien til Sfe//aris hebecalyx, diskuterer hvor
distinkt arten er fra S. palust/is og skiller
mot andre arter. Arten ble forst beskrevet f ra
Mesen-bukta pA ostsida av innlopet til Kvit-
sjoen. Det gAr fram, bAde fra beskrivelsene
hos Kalela (1955)og fra det sovjetiske mate-
rialet innlAnt f ra Helsinki (H), at ogsa S. hebe-
calyx er ganske variabel morfologisk. Dette

kan henge sammen med den store geograf is-
ke og okologiske spennvidden. Plantene fra
steppeomrAder i sor er mindre og med sma-
lere og spissere blad enn de nordlige. Ved
lshavskysten og i elvedalene i nord finnes
storvokste former med pAfallende breie blad.
Arrhenius (1888) beskrev disse som en egen
art - Sfe//aria ponojensis - bygd pA mate-
riale fra Ponoj pA ostspissen av Kola. Til-
svarende breibladete former finnes ogsA i

materialet fra Mesen-bukta (typelokaliteten),
fra omrAdene pA sorsida av Kvitsjoen (Ark-
hangelsk - Onega, H), og fra Chernogora i

Pechora-omrAdet (H). Kalela (1955) mener at
variasjonen er rimelig kontinuerlig og at S.
ponojensis faller innanfor en litt vidt def inert
S. hebecalyx.

Tabell l. Vegetasjonsanalyser av eng med Stetlaria hebecatyx. Rutestorrelse 4 mr. Dekning i prosent.
V ar da'. Y ardohus 7. lX.'l 984.

Vegetation analyses of meadow with Stellaria hebecalyx. Plot size 4 m2. percentage cover. Varda:
Vardahus Sept. 7th. 1984.

Analysenr.
Helning i grader/slope in degrees
Dekning urtesjikt/cover forb layer
Dekning botnsjikt/cover bottom layer

4

100
0

z
5

100
0

I

4
100

0
100

0

Achillea millefolium - ryllik
Alchemilla murbeckiana - nyremarikApe
Alopecurus arundinaceus - strandreverumoe
Anthriscus sylvestris - hundekjeks
Calamagrostis stricta - smArorkvein
Deschampsia cespitosa - salvbunke
Festuca rubra - raudsvingel
Geum rivale - enghumleblom
Lathyrus pratensis - gulflatbelg
Poa pratensis ssp. alpigena - seterrapp
Polygonum viviparum - harerug
Ranunculus acris - engsoleie
Rhinanthus minor coll. - smAengkall
Rumex acetosa ssp. acetosa - engsyre
Saussurea alpina - lauvtistel
STELLARIA HEBECALYX
Taraxacum sp. - lovetann
Trifolium repens - kvitklover
Vicia cracca - fuglevikke
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< Figur 3' Beger med beharing . stetlaria hebecaly.x :ravardo (o7.lx.1gg4, R. Elven & K. Fredriksen, TRoM):A - beger; B - behAring. Stettaria hebecalyx (Kola: Lapponia ponojensis: Orlof,3.l.Vll.1g63, M. Brenner,H' det' A' Arrhenius til 
.s..9o1oi91sisl: c - beger; D - behAiing. 

'stettaria 
graminea (Finnmark: Tana:Darrusuoto, 16.vilr.19e4, K. Fredriksen & K.v. iarre, rnor'rl: i - 

J"s;i, t _ beh6ring.calyx with indumentum. A and B - stellaria hebecalyx from vard:o; c and D - stellaria hebecalyxfrom USSR: Kola Penin.sula: ortof, det. to s. ponojensis by A. Arrhenius. E and F - Stellaria gramrneafrom Norway: Finnmark: Tana.
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Vardoplanten samsvarer dArlig med den
sorlige steppetypen, men meget godt med
materiale f ra Ponoj-, Arkhangelsk- og
Pechora-omrAdene, sA godt at det kan vere
vanskelig A skille Vardoplanter fra innsam'
linger fra disse omrAdene. Vardoplanten er
klart av ponojensis-type, og Arrhenius' felt-
inntrykk av ponoiensis-typen, sitert hos
Kalela, kunne like gjerne vert skrevet p6
festningsmurene i Vardo: (schOne, blaugrUn-
lich schimmernde, schon aus der Ferne in die
Augen fallende Mattenu.

Stellaria hebecalyx kan neppe forveksles
med noen andre nordiske arter, ihvertfall ikke
slik den opptrer iYards.

Stellaria graminea (grasstjerneblom) har
bl.a. mye smalere og spissere, gronne blad
uten blAgront voksbelegg, hinnetynne stotte-
blad i storstedelen av blomsterstanden, mar-

kert randbehAring pA stottebladene, og sma-
lere begerblad med randhAr nede, men mang-
ler normalt hAr pA ryggen (f ig. 3). Kalela (1955)

har imidlertid beskrevet en ostlig form av S.

graminea med behAring pA begerbladrygge-
ne (f. /aslosepala), uten at dette er koplet
sammen med bladkarakterer. BegerbehArin-
gen hos denne formen er mer knyttet til ner-
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Figur 4. Europeisk ut-
bredelse av Stellaria
hebecalyx; kart fra Jalas
& Suominen (1983), med
Vardo-lokaliteten angitt
med kvadrat.

Eurooean distribution
ol Stellaria hebecalyx;
map from Jalas & Suo-
minen (1983), the new
Norwegian locality is in-
dicated by a square.

vene og bestAr av en annen type hAr (krus'
h6r). Kalela sier, ganske kategorisk, at <mit
S. hebecalyx Fenzl hat diese Form nichts zu
tu nr.

Flere tidligere forfattere har lsrl Stellaria
hebecalyx til S. palustris (myrstjerneblom)
som en f .lasiosepala av denne. Typisk S. pa-
/usfrls skiller seg imidlertid fra S. hebecalyx i

f lere trekk: ved mye smalere, spissere og sti'
vere blad, ved snaue stotteblad og begerblad,
og ved kronblad som er bortimot dobbelt sA

lange som begerbladene. De samme skille-
karakterene gjelder for S. fennica. Denne har
i tillegg ru (papillose) stengelribber og blad-
render, noe som skiller den fra bAde S. pa-

lustris og S. hebecalYx.
Artene rundt Ste//aria palustris har en

karakteristisk geografisk fordeling i Europa'
Stettaria palustris er sorlig med nemoralt-
ssrborealt tyngdepunkt og med vestgrense
over Frankrike, lrland og Sor-Norge. Stellaria
fennica har mellomborealt tyngdepunkt med
vestgrense gjennom Finland. Stellaria hebe-
calyx er den mest nordlige og ostlige av arte-
ne med nordborealt tyngdepunkt i Europa'
Dette monsteret har den felles med en gan-

ske betydelig gruppe av mellom/nordboreale
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arter med vestgrense over Kola, Karelen og/
elf er @st-Finland, som Moehringia laterif lora
(russearve, se Hoiland 19841, Roegneria fib-
rosa (russekveke), Fubus humulifolius ("sibi-
riskt jungfrubarD), Sa/x pyrolifolia (pyrola-
vier) og Thalictrum kemense (russefrostjer-
ne). Kalela (1955) postulerer at denne konti-
nentale gruppen, inkludert Stellaria hebeca-
lyx, er et senglasialt innvandringselement i

Nord-Fennoskandia, og at det ikke har skjedd
noen videre ekspansjon av betydning i post-
glasial tid.

Nskkel til S. hebecalyx og
beslektete arter
En nokkel til artene i S. palustrls-gruppen,
S. /ongipes-gruppen og S. crassifolia (satl-
stjerneblom) er satt opp, delvis med utgangs-
punkt i nokler og karakterer hos Shishkin
(1936), Kalela (1955), Chater & Heywood
(1964) os Lid (1985).

1a. Hinneaktige stotteblad mangler; ovre
stotteblad faste og gronne. Stotte- og
begerblad snaue. Kronbladfliker pA-
fallende smale (lineere)

S. crassifolia
1b. Avre stotteblad hinneaktige. Kron-

bladfliker breiere. 2
2a. Stotte- og begerblad snaue. Kronblad

opptil dobbelt sA lange som beger-
blad. Blad og stengler blAgronne
(voksbelegg). 3

2b. Stotte- og begerblad hArete. Kronblad
oftest bare litt lengre enn begerblad.
Blad- og stengelfarge varierende. 5

3a. Blad sm6, elliptisk-ovale. Begerblad
korte og butte. S. /ong4oes-gruppen

3b. Blad lange, smale og stive. Begerblad
lange og spisse. 4

4a. Bladkant og stengelribber glatte.
S. palusfris

4b. Bladkant og stengelribber ru av smA
papiller. S. lennica

5a. Blad blAgronne, smalt triangulare til
el I iptisk-ovale. @vre stotteblad hi nne-
tynne, nedre faste og granne. 6

5b. Blad gronne (uten voksbelegg), line-
ere til smalt lansettformete. De f les-
te ststteblad hinnetynne. 7

6a. Spisse begerblad med kort papillos
behAring pA og mellom nervene pA
ryggen og i randen overst. Rikt grenet
blomsterstand med mange blomster.

S. hebecalyx
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6b. Korte butte begerblad, snaue pa ryg-
gen, av og til med randhAr. Blomster
enkeltvis eller i fAgrenet blomster-
stand. S. /onglpes-gruppen

7a. Begerblad uten hAr pA ryggen, rand-
hArete nederst. S. graminea s.str.

7b. Begerblad med korte krushAr pa ner-
vene pa ryggen. S. graminea

l. lasiosepala

Mulig innvandringsmate
For vi vurderer i nnvandri ngsmul ighetene, bar
folgende punkter vare klare:

(1) Morfologien (ponojensls-type) antyder at
Vardoplanten stammer fra Nord-Russ-
land, dvs. Kola, omrAdene rundt Kvit-
sjoen, Mesen-bukta eller eventuelt elve-
dalene ost og sarasl for Kvitsjoen. En
opprinnelse i steppeomrAdene lenger
sor, dvs. korndistriktene, er ikke sann-
synlig.

(2) Bestandsstrukturen iYards, med mange
atskilte kolonier, antyder en viss alder.
Morfologisk variasjon i populasjonen kan
tyde pd at den ikke stammer f ra et enkelt
tra.

(3) Voksestedet i Vardo antyder tilknytning
til festningen og aktivitet rundt denne,
men dette er ikke eneste mulighet. PA van
Linschotens kart fra 1594 (fig. 5), tegnet
150 Ar tar den nAverende Vardahus fest-
ning ble bygd, er vika nedafor Stellaria-
forekomsten klart merket opp som hoved-
ankerplass lor Yarda - uDe princepael
rez om te anckerenu - med inntegning
av bdter dratt pd land. Dette kan vare en
Arsak til at det nye Vardohus ble lagt
akkurat her. Dermed kunne festningen
dekke bAde vAgene inne i byen og reden.
Tilknytningen til vollene rundt dagens
Vardohus tyder imidlertid pA at planten
forst er etablert etter ca 1740.

Det er sannsynligvis umulig 6r fastslA med
sikkerhet hvordan Stellaria hebecalyx har
kommet til Vardo, men noen hypoteser kan
veies mot hverandre. Hypotesene mA bygge
pA de kontaktene som har vert mellom Finn-
mark og omrAdene lenger ost. Kontaktene
mellom Finnmark og Nord-Russland har
strukket seg over lange tidsrom og har vert
av bdde fredelig og mindre fredelig art. Helt
opp til vArt drhundre har de vert meget ster-
ke, i perioder sterkere enn vestover, og en
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oversikt over dem er langt pa vei en skisse av
Finnmarks historie. Samkvem av dette om-
fanget ma ha satt spor etter seg i floraen,
men av en eller annen grunn er dette uployd
mark i norsk botanikk. De forbindelsene ost-
over som kan vere aktuelle for A forklare
forekomsten av Stellaria hebecalyx er:

(A) Tidlig handelssamkvem og skattereiser i

perioden fram til 1600-tallet.
(B) Skattereiser etter en viss regulering av

grenseforholdene pd 1600-tallet og fram
til 1813.

(C) Pomorhandelen mellom Kvitsjohavnene
og Nord-Norge, vesentlig mellom 1790-
tallet og 19'17.

(D) Andre verdenskrig, da tyske tropper okku-
perte omrader pA Kola i 1941-44, og da
sovjetiske tropper sto i Ost-Finnmark i

1944-45.

Hver av disse mulighetene blir vurdert for
seg, sjol om de tre forste overlapper i tid og
delvis ogsA i innhold (kombinasjon av skatte-
og handelsreiser).
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(A) Handelskontaktene ostover strekker
seg ihvertfall tilbake til 700tallet (Niemi
1976, 1979), og Ottars reise pa 800{allet til
Kvitsjoen var opplagt ikke noe isolert tilfelle.
Det er sikkert ikke mulig 6 pAvise noen spor i

f loraen i dag etter dette tidlige samkvemmet,
sannsynligvis heller ikke etter den norske
ekspansjonen ostover p6 Kola i vikingetid
og senere. Den stabile norske bosettingen
synes heller ikke A ha strukket seg sa langt
ostover at den i noen sarlig grad kom inn pA

det omrAdet hvor Sfe//aria hebecalyx fore-
kommer i noen mengde.

For grensene for Finnmark ble endelig
f astsatt i 1 826, var store omrAder f elles skatt-
land for Danmark-Norge, Sverige og Russ-
land, en praksis som sikkert gikk hardt ut
over den mest samiske befolkningen. Skatt-
leggingen hadde pAgAtt ihvertfall siden mid-
delalderen (Johnsen 1923, Niemi 1976, 1982).
Som Westrheim (1979) sier: (Det ble plyndret,
byttet varer og krevd skatt.D lfolge Niemi
(1976) krevde nordmennene skatt for hele
Kola-kysten inn til Kandalaksa innerst i Kvit-
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sjoen, og handelskontakten var sikkert like
omfattende. De norske kongenes krav pA lan-
det ost til Svjatoj Nos (Vegestav)pA NO-Kola
hadde sannsynligvis vel sA mye bakgrunn i

skattekrav som i en sammenhengende norsk
bosetting.

Vardo spilte neppe noen rolle tor i senmid-
delalderen, da den norske suvereniteten fikx
sitt ostligste uttrykk ved vigsling av kjerke
her i 1307 (Niemi 1976) og ved bygging av den
forste festningen pA Yardoya omtrent pd
samme tid. Ved freden i Novgorod i 1326 fikk
Norge skatterett over store deler av Kola
samtidig som russerne fikk tilsvarende vest-
over til Lyngen. Vardo ble da et sentrum bAde
for skattereisene ostover og for handel. Det
er lite sannsynlig at forekomsten av Stellaria
hebecalyx kan stamme fra sA langt tilbake,
mest pd grunn av plasseringen opp til fest-
ninga fra 1700-tallet.

(B) Fra 1600-tallet og fram tit 1813 reiste
fogden regelmessig ostover til bojaren eller
vojvoden i Malmis (Kola ner dagens Mur-
mansk) for A kreve skatt. Reisene hadde
mest symbolsk betydning i og med at kravet
Arvisst ble awist; derav navnet (pretensjons-
reisero. Men reisene ble kombinert med nyt-
tig handel. En tilknytning mellom Steilaria
hebecalyx og pretensjonsreisene (dvs. mel-
lom 1740 og 1813) er usannsynlig av to Ar-
saker: ('1) Pretensjonsreisene opphorte for
170 Ar siden, og forekomsten i Vardo virker
ikke sA sv@rt gammel;(2) Pretensjonsreisene
gikk bare ostover til Murmansk-omrAdet, noe
vest for den kjente vestgrensa tor S. hebeca-
lyx pAKola. Handelen i Malmis omfattet opp-
lagt ogsA varer lenger ostfra, sA dette er
muligens ingen vektig innvending.

(C) Pomorhandelen (,,po moru - ved havet,
Westrheim 1979) var et resultat av motsetnin-
ger mellom sentrum og periferi, mellom
monopolhandel og frihandel. Fra 1600-tallet
til slutten av 1700-tallet hadde handelshus i

Bergen, Trondheim og Kobenhavn vekselvis
monopol (noktroi") pA handelen med Finn-
mark (Niemi 1976), men disse ga ikke stabil
tilforsel av varer til amtet. Den uoffisielle og
ulovlige handelen med russerne skle stadig,
og myndighetene matte se gjennom f ingrene
med den. "Dette var egentlig det samme som
6 innrsmme at det ikke var naturlig for Finn-
mark A fA korn fra Ksbenhavn sA lenge Ar-
kangelsk kunne forsyne amtet, (Niemi 1976).

Fra 1798 var handelen i Finnmark fri, og tre
steder fikk status som kjopsteder: Tromss,
Hammerfest og Vardo. Handelen med de rus-
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siske Kvitsjohavnene fikk et stort oppsving.
Omfanget kan antydes ved at 350 russe-
skuter anlop Tromso og Hammerfest i 1835
(Niemi 1976, Westrheim 1979). Den viktigste
innfsrselen var korn, og landsdelen f ikk ogsA
russekorn under blokadene under Napoleon-
krigene og Krimkrigen.

Flere av de viktigste kornhavnene ved Kvit-
sjoen ligger midt i utbredelsesomrAdet for
Stellaria hebecalyx, bl.a. Onega og Arkhan-
gelsk. Her synes arten mest A vokse langs de
storre elvene, og transportmAten for kornet
kan antyde en spredningsmAte; sitat fra
Westrheim (1979):

nSA snart isen gikk opp i Kvitsjoen i mai,
tok pomorene fatt pA A ruste seg ut til Finn-
marksferda. Kornet f ikk de f ra de rike korn-
distriktene i sar,fra Vjatka og Vologda-om-
rddene. Det ble flatet nordover pA store
tsmmerflAter pA Dvina og andre elver som
renner ut i Kvitsjoen. Her ble det kjopt opp
av skipperbonder og brakt om bord i lodjer,
kasmarer, ranschiker og snjakaer. FlAtene
som hadde brakt kornet nordover, ble de-
montert og tommeret brukt til brensel eller
tatt med til Finnmark for salg.,

Yarda var senter for pomorhandelen i Ost-
Finnmark, og salg av russetommer har sik-
kert ogsA hatt et betydelig omfang i denne
skoglause byen. Tommeret fra flAtene ble
sannsynligvis tatt pA land i vika der Stellaria
hebecalyx vokser i dag.

Etter ',|850 gikk handelen tilbake, men kon-
takten ostover ble opprettholdt. Fra 1876 gikk
det regelmessig dampbAtrute mellom Vardo
og Arkhangelsk med anlap pA smAstedene
langs nordkysten av Kola. Fra 1904 og fram
mot forste verdenskrig hadde denne ruta en
f rekvens pA 1-2 anlap i uka (Westrheim 1979,
Olsen 1982).

Omfang, transportmdter (se fig. 6) og vare.
slag gjor at pomorhandelen mA ha tilfart
Finnmarkfloraen enkelte arter, men det er
aldrl foretatt noen systematisk undersokelse
av dette. For et par arter har vi imidlertid
sterk mistanke om pomor-innforsel. Tromso-
palmen (Heracleum laciniatum hos Lid 1985,
korrekt navn skal muligens vere H. persi-
cum) har en tilknytning til gamle havner og
handelsplasser som kan peke i denne retnin-
gen, men bildet forstyrres av at arten har
vert sd populer som hageplante. Mer inter-
essant er Alopecurus arundinaceus (strand-
reverumpe) som ogsd er konsentrert til tett-
steder og handelsplasser, og neppe kan vere
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spredt bevisst (men se Benum.l958). Arten er
vanlig i kornomrAdene i Russland og rundt
Kvitsjohavnene. I Vardo stAr arten i strand'
kanten i vika rett nedafor Ste//arla-koloniene.

En innforsel av Stellaria hebecalyx med
pomorhandelen er ikke usannsynlig. Tilknyt-
ningen til omrAdet ved Vardohus forklares da
ved innfsrsel etter 1740, men fsr dampskipe-
ne overtok og forf lyttet all aktivitet av betyd-
ning fra ankerplassen til vAgene inne i slolve
byen. Denne perioden var ogsA hovedperi-
oden for oomorhandelen.

(D) Den andre verdenskrigen satte sikkert
klare spor, bAde kort- og langvarige, i f loraen
i Nord-Norge. Dette er imidlertid heller ikke
blitt systematisk undersokt, og n6 er det i

seneste laget. I det meste av landsdelen var
tyskerne ansvarlige for innforselen. Benum
(1958) nevner en lang rekke planter som fan-
tes ved tyske anlegg umiddelbart etter krigen
i Troms, og mulige tyske og russiske polemo-
chorer i Ost-Finnmark er nevnt hos Ryvarden
(1967), Vorren (1968), Elven (1983)og Hoiland
(1985). Sor-Varanger med Kirkenes var et vik-

tig tysk oppmarsiomrAde for kampene pi
Litsa-fronten ost for Pechenga, og omrAdet
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fikk store transporter bAde sjoveien til Kirke-
nes og over land fra Finland langs lshavs-
veien til Petsamo (Pechenga). Tyske polemo-
chorer er derfor konsentrert her. Under fri'
gjoringen rykket sovietiske tropper fram
gjennom Sar-Varanger til Tana Bru og botnen
av Varangerflorden. Russiske polemochorer
er derfor konsentrert i samme omrAdet, bl.a.
Centaurea phrygia (skjeggknoppurt - Vor-
ren 1968). Centaurea phrygia er godt doku-
mentert som russisk polemochor i Finland
(Luther 1948, Fagerstr6m 1957).

I Ost-Finland dominerer ogsA det sorlige
innslaget blant de russiske polemochorene,
men Luther (1948) og Fagerstrom (1957) an'
tyder i tillegg et visst (svakt) nordlig innslag
med Dianthus superbus (silkenellik) og

Rumex pseudonatronatus (finnhoymol). Ste/-
laria hebecalyx passer inn i en slik sammen-
heng og er ogsA funnet der.

Det som kan tale for Stellaria hebecalyx
som oolemochor i Vardo er at den stAr pil
festningsomrAdet der det var stor aktivitet
under krigen, og at den fortsatt har en be-
grenset utbredelse, men synes A vere i eks-
pansjon. De viktigste argumentene mot den
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som en polemochor er at det ikke sto sovjet-
iske tropper nord for Varangerfjorden i 1944-
45 (Sandvik 1979), og at tyskerne aldri kom
sA langt ost under krigen at de nermet seg
utbredelsesomrAdet for arten pA Kola. Sam-
menlagt sA synes polemochori-hypotesen A
stA noksA svakt.

Avslutningsvis kan vi summere opp mulige
innvandringsmAter sl ik:

(11 Stellaria hebecalyx er sannsynligvis
antropochor i Yardo og sannsynligvis
kommet hit fra Kola eller Kvitsjo-om-
rAdet.

(2) Voksestedet i Vardo har tilknytning bAde
til festningsomrAdet og til en gammel
ankringsplass hvor bAter ble dratt pA
land. Ut fra voksestedet alene er det ikke
mulig A antyde om planten er kommet inn
i forbindelse med militer/offentlig aktivi-
tet eller med handel/sjofart.

(3) Voksestedet pi festningsvollene antyder
at planten er kommet inn etter at den nye
festningen ble bygd rundt 1740.

(4) Innforsel i forbindelse med skattereiser
(pretensjonsreiser) pA Kola er mindre
sannsynlig fordi reisene normalt ikke
strakk seg sd langt ostover, og fordi pre-
tensjonsreisene avtok i perioden etter at
den nye festningen ble bygd.

(5) Innforsel i forbindelse med den sovjetis-
ke frigjzringen av Ost-Finnmark i '1944-45

(polemochori) er mindre sannsynlig fordi
det ikke var stasjonert sovjetiske tropper
pi nordsida av Varangerfjorden ost for
Nyborg.

(6) En innforsel med pomorhandelen er
mulig og faller i tid sammen med bruk av
ankringsplassen og etablering pA vollene
til den nye festningen.

Stellaria hebecalyx er en sA pAfallende til-
vekst til norsk f lora at den bor tA et norsk
navn. Hziland (1985) foreslAr (russestjerne-
blom,, og det anbefales herved. Sjsl om
planten har ganske store kolonier i Yarda, er
den sArbar og bor ikke samles for annet enn
strengt vitenskapelige formAl. Vi har tatt be-
legg slik at den skal f innes i alle storre norske
herbarier. Arten er klart verneverdig (Hoiland
1985), og den bsr sikres i Yarda i form av en
skjotselsplan for omrAdet rundt Vardohus
f estning.

En takk til herbariet ved Botanisk Museum,
Universitetet i Helsinki. for lAn av materiale.
til V. Johansen og K. Fredriksen (Tromso) for
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feltassistanse, til H. Falkseth (Tromso) for
tegninger, og til A.M. Sandberg (Tromso) for
hjelp med scanningbildene.

Summary
The eastern, continental Stellaria hebecalyx
Fenzl is reported as being new to Norway at
a locality inYardo, Finnmark County, NE Nor-
way. The species occurs in several large
stands in an old pasture beneath the ram-
parts of Vardahus Castle (from about '1740)

and just above an old anchorage, used before
the steamship era. The habitat is different
from the river-banks and seashores that are
its natural sites on the Kola Peninsula and
around the White Sea, and it is proposed as
an established alien al Yards. lmmigration
possibilities are discussed. Even if it has
been registered as a Russian polemochore
in Eastern Finland, this dispersal type is im-
probable for the Vardo occurrence, as no
Soviet troops were stationed here during the
liberation of Finnmark in 1944-45. Disoersal
with the extensive Pomor trade, mainly be-
tween 1750 and 1850, is proposed as an alter-
native, as Vardo was an important port for
cereal trade with the White Sea ports.
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Overuintringsteori og det vestarktiske
element i skandinavisk flora
The theory of ice-free refugia and the West Arctic element in the Scandinavian f lora

Inger Nordal

Botanisk hage og museum
Trondheimsvn. 23 B
0562 Oslo 5

Som det ble nevnt i et tidligere arbeid (Nordal
1985), er den sAkalte overvintringsteorien -
at planter har overlevd i isolerte refugier gjen-
nom istiden(e) - basert pA folgende hoved-
argumenter: (1) tilstedevarelsen av endemis-
ke taxa i skandinaviske fjellomrAder, taxa
det har vert antatt mA ha hatt mer enn post-
glasial tid for evolusjon og (2) forekomsten
av de nvestarktiske" artene som ofte har bi-
sentrisk/nordlig unisentrisk utbredelse i de
samme fjellomrAdene, og som en antar ikke
har kunnet vandre inn fra ost eller sor etter
isens ti lbaketrekki ng.

I det nevnte arbeidet ble det pAvist at kon-
sekvensene av A forutsette postglasial alder
pA det endemiske elementet, sannsynligvis
er mindre oppsiktsvekkende enn plantegeo-
grafer tidligere har antatt. Nyere forsknings-
resultater har vist at i visse situasjoner kan
evolusjon foregA meget hurtig. Og innenfor
det endemiske fjellplante-elementet i Skan-
dinavia finner vi nettopp populasjonsstruk-
turer, cytologiske og/eller reproduktive for-
hold som betinger rask evolusjon.

Det vestarktiske elementet
I dette arbeidet snsker jeg A se narmere pA

argumentasjonen som knytter seg til det
vestarktiske elementet i skandinavisk fjell-
f lora. Dette har spilt en minst like sterk rolle i

argumentasjonen for isfrie refugier som det
endemiske elementet. F.eks. skrev Nord-
hagen (1963): <lngen plantegeograf kan
muligvis akseptere tabula rasa-teorien i for-
hold til ... Draba crassifolia, Carex scirpoi-
dea, Pedicularis flammea og Arenaria humi-
fusa, sAkalte vestarktiske arter ...n (min over-
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setting). Med tabula rasa menes at istidene
utryddet alt liv i Fennoskandia, slik at alle
arter i vAr f lora i dag er vandret inn etter siste
istid.

Den forste som p6viste det gronlandsk-
amerikanske eller det vestarktiske elementet
i skandinavisk flora, var Blytt (1876). Innhol-
det i dette elementet vil variere noe etter
hvorledes det defineres. Det er vanlig A inklu-
dere arter som bAde finnes i Fennoskandia
og pA Gronland og/eller Nord-Amerika uten A

vere til stede i Mellom-Europa eller serlig
langt ostover i Sibir. De sirkumpolare artene
(Hult6n 1964) blir derfor ekskludert. Det vest-
arktiske elementet er et delelement av det
amf i-atlantiske (Hult6n 1958). Sistnevnte
inneholder ogsA de mellom-europeiske arte-
ne. Arter som i dag f innes i f.eks. Alpene, kan
godt tenkes A ha oovervintret" sor for den
store isbreen og vandret inn i vAr flora fra
ssr. PA samme mAte kan de sirkumpolare ha
(overvintretD og vandret inn fra sst. De egent-
lige vestarktiske artene representerer der-
imot et innvandringshistorisk problem.

Det er allmenn enighet om at det vestark-
tiske elementet inneholder 25-30 arter (Dahl
1958, Gjerevoll 1973), altsA omlag 2o/o av vir
samlete flora av hoyere planter eller rundt
10oh av fjellplantene fif. Danielsen 1971).
Hovedsakelig pA basis av utbredelseskarte-
ne hos Hult6n (1958) er en liste pA 30 vestark-
tiske arter satt opp itabell 1. Noen av artene
har vestgrense pA Gronland (t.eks. Braya
linearis, Arenaria pseudof rigida, Carex paral-
lela), andre i det ostlige Nord-Amerika (f.eks.
Carex rufina, Cassiope hypnoides, Pedicula-
ris f lammea), mens enkelte gAr helt vest mot
BeringsomrAdet (f.eks. Arenaria humifusa,
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Tabell 1. Arter som horer til det vest-arktiske ele-
mentet slik det er definert her. N betyr nordlig uni-
sentrisk, S N betyr bisentrisk og S-N betyr at arten
ikke har spesielle disjunksjoner i Fennoskandia.

Species belonging to the "West Arctic element"
as defined in this work. N means occurrence in
Notthern Fennoscandia, S N both in Southern and
Northern Fennoscandia, but with disiunct distri-
bution, and S-N indicates more or less continuous
distribution from Southern to Northern Fenno-
scandia.

Antennaria oorsildii E. Ekman
Arenaria humif usa Wahlenb.
Arenaria pseudof rigida (Ostenf . & Dahl) Juz.
Braya linearis Rouy
Camoanula unif lora L.
Carex arctogena H.Sm.
Carex macloviana d'Urv.
Carex nardina Fr.
Carex parallela (Lest.) Sommerf .

Carex ruf ina Drel.
Carex scirpoidea Michx
Cassiope hypnoides (L.) D.Don
Cerastium arcticum Lge.
Draba crassif olia Grah.
Draba norvegica Gunn.
Eoilobium lactif lorum Hausskn.
Erigeron humilis Grah.
Gentianella detonsa (Rottb.) G.Don f il.
Leucorchis straminea (Fern.) 5o6
Papaver dahlianum Nordh.
Pedicularis flammea L.

Pedicularis hirsuta L.
Poa f lexuosa Sm.
Potentil la chamissonis Hult6n
Primula stricta Horn.
Rhododendron lapponicum (L.) Wahlenb.
Sagina caespitosa (J.Vahl) Lge.
Stellaria calycantha (Ledeb.) Bong.
Stellaria crassipes Hult6n
Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Hartm.

Campanula uniflora, Rhododendron lapponi'
cum). Noen fA finnes ogsa i enkelte skotske
fjell: Celastium arcticum, Draba noruegica
og Poa flexuosa. Halvparten av artene er re-
presentert pa lsland og noe under halvparten
pd Svalbard.

Det var ogsa Blytt (1876) som papekte at
det finnes et nordlig og et sorlig senter med
sjeldne fjellplanter i Skandinavia, og han pA-

viste at innen det vestarktiske elementet var
en stor del av artene enten bisentriske eller
nordlig unisentriske. Senere har Berg (1963)

vist at sentrisitet er et flytende begrep og at
sentrene ikke er sa strengt definerte. Han
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viste at bare 6 av de 30 artene som tradisjo-
nelt har vert oppfattet som bisentriske, har
sin utbredelse begrenset til fjellplantesent-
rene slik f.eks. Nordhagen (1936) definerte
dem. Med et relativt vidt sentrisitetsbegrep
vil de vestarktiske artene (tabell 1) fordele
seg pa omtrent 50% nordlig unisentriske,
30% bisentriske og 20% uten slike spesielle
disjunksjoner.

Innvandringshistorie
Hvorledes de vestarktiske artene har kom-
met til Skandinavia og hvorfor de viser over-
veiende sentrisk utbredelse, har vert hyppig
diskutert helt siden Blytts dager. Dahl (1958,
1961, 1963) har satt opp og utforlig diskutert
folgende alternativer:

7. Plantene har vandret over Beringsstredet
og er opprinnelig sirkumpolare, men har
dadd ut i store deler av Sibir og eventuelt i

vestlige deler av Nord-Amerika.
2. Plantene har pA et eller annet vis vandret

direkte fra Nordsst-Amerika/Gronland til
Nordvest-Europa, enten
a. ved langdistansespredning, eller
b. via en tidligere nordatlantisk landfor-

bindelse.

Alternativ 1. har spesielt vert stottet av Hul-
t6n (1958, 1963). Dahl (1958, 1961, 1963) har
imidlertid pAvist at det f innes en generell og
gradvis forandring av floraen fra Gronland,
via lsland og dels Skottland, til Skandinavia,
et monster som vanskelig lar seg forklare
under alternativ /. I tillegg er visse polymorfe
taxa pi hver side av Atlanterhavet nermere
beslektet med hverandre enn de er med for-
mer som finnes i BeringsomrAdet. Det forste
alternativet mA derfor forkastes, iallfall som
forklaring som skal dekke alle artene.

NAr det gjelder alternativ 2., har Dahl (1958,

1961, 1963) pAvist at spesielle tilpasninger til
langdistansespredning er statistisk under-
representert i det vestarktiske elementet i

forhold til andre fjellplanter. I tillegg har D.

Love (1963) hevdet at frotransport med hav-
strommer over de avstander som her er nad-
vendige, er umulige for disse fjellplantene,
siden ingen av dem har f rs som tAler saltvann
selv i korte perioder.

Etter eliminasjonsmetoden faller derfor
Dahl ned pA alternativ 2b., vandring over ei
tidligere nordatlantisk landbru. Siden ei slik
landbru umulig kan ha eksistert i postglasial
tid, og neppe heller i kvartar (de siste 1.8 mil'
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lioner Ar), mA hypotesen kombineres med is-
frie refugier gjennom hele kvarter for 6 ha
f orklaringsverdi.

Konsekvenser av landbru-
hypotesen
Det ser ut til A vare en allmenn enighet blant
bAde geologer og biologer om at det eksi-
sterte ei nordatlantisk landbru fra Gronland
via lsland og Feroyene til Skottland i eocen
(tidlig tertier ca. 55-38 millioner Ar siden).
Floraen i det nordatlantiske omrAdet i denne
perioden var boreo-tropisk skog, og brufor-
bindelsen i denne perioden er av liten inter-
esse for det vestarktiske elementet. Den
boreo-tropiske skogen besto av en underlig
blanding av taxa, hvis moderne n€rmeste
slektninger i dag finnes i vegetasjonstyper
fra nemoral lovfellende skog til tropisk regn-
skog (Tiffney 1985). Helt fram til miocen fin-
ner en slekter som Magnolia og Juglans (val-
nott) pA lsland (McKenna 1983).

Uheldigvis er geologene uenige om nAr
landbrua til slutt forsvant. Strauch (1983)
hevder pA basis av data om fossile snegler at
Nord-Atlanteren mA ha vert delt i to av land-
bru inntil et tidspunkt mellom pliocen og
pleistocen, anslagsvis for 2 millioner Ar
siden. Strauch er imidlertid noksA alene i sitt
syn, og de aller fleste geologer vil hevde at
landbrua sank i havet lenge far. Thiede og
Eldholm (1983) er antakelig representative
for flertallet nAr de hevder at det kontinuer-
lige platAet ble brutt i midtre miocen (ca 15
millioner 6r siden), mens isolerte oyer i til-
legg til dem som fortsatt er der, kan ha eksi-
stert sA sent som pliocen.

En nodvendig konsekvens av landbruhypo-
tesen er altsA at de vestarktiske plantene
vandret inn for minst 2 millioner Ar siden,
sannsynligvis atskillig tidligere, og at de har
overlevd pA isfrie omrAder isolert fra trans-
atlantiske populasjoner av samme art. Arte-
ne opptrer for det meste i smA isolerte popu-
lasjoner, sannsynligvis med hoy grad av inn-
avl, altsA under forhold som ofte betinger
hoye evolusjonsrater. At smA populasjoner
atskilt over sA lange perioder ikke engang er
differensiert i underarter, representerer en
evolusjonsmessi g temmel i g usannsynl ig ri gi-
ditet. Til sammenlikning: De eldste deler av
det meget endemisme-rike Hawaii steg av
havet for bare 6 millioner Ar siden. Den enor-
me differensieringen i endemiske taxa i

Kapp-omrAdet regner en med har f unnet sted
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under kvartere klimasvingninger de siste
1-2 millioner Ar (Goldblatt 1978). Og oygrup-
pa Aldabra i Indiahavet som en vet steg av
havet for 80.000 Ar siden, har en flora av 176
hoyere plantearter, hvorav 43 er endemiske
(Wickens 1979).

Etter dette, hva kan vi si om Dahls (1958,
1961, 1963) alternativer? A bevise noe er i

denne sammenheng selvsagt umulig. Men
alternativet 2b leder etter det jeg har vist til
den usannsynlighet at smA populasjoner til-
horende samme art har vert isolert i peri-
oder mye lengre enn to millioner Ar. NAr en
nodvendig konsekvens av en hypotese mA
forkastes, mA ogsA hypotesen, idette tilfelle
2b, forkastes.

Hvis en med Dahl (1958, 1961, 1963) aksep-
terer at de eneste alternativer er 7 og 2 og av-
viser alternativ 7, slik han gjar det, mA en alt-
sA finne biologisk akseptable muligheter
i nnenfor alternativ 2a,

Langdista nsespredni ng
Hva vet vi egentlig generelt i dag om lang-
distansespredning? | 1981 ble et internasjo-
nalt symposium viet relasjonen mellom
spredning og utbredelse hos planter (Kubitz-
ki 1983). Her ble det dokumentert f lere tilfelle
av interkontinental langdistansespredning
(Carlquist 1983). Det ble ellers slAtt fast at
spesielle adaptasjoner til spredning spiller
en mye mindre rolle for spredning over lange
avstander enn over korte. Dette kan tyde pA

at det ikke er grunn til A forvente spesielle til-
pasninger til spredning, selv om de vestark-
tiske artene skulle vere langdistansespred-
de. Dahls (1958, 1961, 1963) pAvisning av
manglende korrelasjon er derfor ikke avgjo-
rende som indikasjon pA vandrings- eller
spredningsmAte. Ellers var konklusjonen i

det nevnte symposiet at sjanse-elementet
ser ut til A spille en meget stor rolle ved lang-
distansespredning (Berg 1983). Det er van-
skelig A sette opp hypoteser om langdistan-
sespredning og enda vanskeligere A konstru-
ere eksperiment som tester disse. Rent em-
pirisk vet vi imidlertid at ethvert landomrAde
som har steget av havet, tar eller senere blir
invadert av planter.

En har ogsA en rekke konkrete eksempler
pA disjunksjoner som umulig kan forklares
ved vandring over landbruer og hvor lang-
distansespredning er den eneste muligheten.
Riktignok er de f leste hoyere planter i denne
kategorien vannplanter, og en antar at vaden-
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de eller svommende fugler er ansvarlig for
slik spredning. Men unntak finnes: To av de
vestarktiske artene/artskompleksene finnes
f.eks. ogsA representert i det sorlige Sor-
Amerika: Carex arctogena og Vahlodea atro-
purpurea. Det er utelukket at disse kan ha
vandret gjennom tropebeltet. NAr langdistan-
sespredning (sannsynligvis med fugl) har
brakt dem fra det nordamerikanske til det
soramerikanske kontinentet, hvorfor da ikke
ogsA til det europeiske?

Undersakelsene oA den islandske vulkan-
oya Surtsey (Fridriksson 1975) har ogsA gitt
interessant informasjon om langdistanse-
spredning. Snospurv (Plectrophenaz nivalis)
som trekker fra De britiske oyene via lsland
til Gronland, ble fanget pA Surtsey med spire-
dyktige frukter av blant annet Carex nigra i

krAsen. lgjen et eksempel pA at fugl ogsA
frakter planter uten spesielle sprednings-til-
pasninger og andre planter enn vannplanter.
Det store innslaget av Carex-arler blant de
vestarktiske, bor ellers sees i sammenheng
med f.eks. snospurvens diett.

ls som spredningsfaktor?
En mulig vektor for langdistansespredning
av vestarktiske planter har ellers falt ut av
Dahls argumentasjon om spesielle tilpasnin-
ger, nemlig drivis og isfjell. Allerede for Blytt
(1882) presenterte det forste utkast til over-
vintringsteori, presenterte han (1876) drivis
som mulig spredningsagent for det gron-
landsk-amerikanske elementet: "NAr det
kommer til sporsmAlet om hele plantesam'
f unn, slik som det ovenfor nevnte elementet i

vAr flora, da kan en slik tilfeldig og plutselig
transport over store avstander bare oppfat-
tes sannsynlig i tilfelle av arktiske planter
som fraktes av drivis til et ode omrAde uten
flora pA forhAnd, (min oversetting). BAde
Feegri (1963) og Berg (1963) er ellers inne pA

den samme muligheten.
I forbindelse med oljevirksomheten har

kunnskapen om forhold pA kontinentalsok-
kelen skt enormt de siste Arene. Spesielt er
vandring og stranding av isfjell belyst i en
doktoravhandling f ra Institutt for kontinental-
sokkelundersokelser (Lien 1983). Lien pAviser
ved studier av uployemerker" (spor av grunn-
stotte isfjell) pA sokkelen at norskekysten i

en periode nermest har vert bombardert av
isfjell (fig. 1). Det er serlig fra ostsiden av
Norskerenna og nordover at ployemerkene er
utbredt. I dette omrAdet nord tilTromsoflaket
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Figur 1. De skraverte partiene viser omrader hvor
det er registrert distinkte ployemerker etter isfiell
pa den norske kontinentalsokkelen. (Noe f orenklet
etter Lien, Institutt for kontinentalsokkelunder-
sakelser. 1983)

The hatched parts of the map show areas of the
Norwegian shelf with distinct iceberg scouring.
(Somewhat simplif ied after Lien, Continental Shelf
I nstitute, Norway, 1 983)

(nordgrensen for undersokelsen) er ca 550/o

av sokkelomrAdet p6virket av grunnstotte is-
fjell. Ployemerkene som er registrerte, er f ra
0.5 til 30 m dype. Basert pA sokkelens topo-
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grafi og ployemerkenes retning finner Lien
det er sannsynlig at ude fleste ployemerker
en ser i dag, er dannet av isfjell som har dre-
vet inn f ra dyphavet mot kontinentalsokkelen
... Disse kan ha stammet fra isbreer eller is-
shelfer lengre sor, eller muligens ogsA fra
lsland-GronlandsomrAdetu. Minimumsalder
for grunnstotingen kan utledes fra det fak-
tum at bankene ikke er plsyd i vanndyp grun-
nere enn 100-130 m. Dette betyr at ployingen
ikke har funnet sted eller at havnivAet steg
over en strandlinje som er ca 100 m lavere
enn i dag. Dateringer av strandlinjer pA sok-
kelen utenfor Nord-Norge (Rokoengen 1979)
og i Nordsjoen (Rokoengen et al. 1982) tyder
pA at en hadde slike forhold utenfor norske-
kysten for 10.000 til 11.000 Ar siden. Daterin-
ger av skjellmateriale viser at store deler av
kontinentalsokkelen var dekket av innlands-
isen til for 13.000 til '14.000 Ar siden. Dette an-
gir Lien som det tidligste tidspunktet ploy-
ingen kan ha startet. Vi har altsA med dette
fAtt en helt ny dimensjon pA isfjellforflytning
ien botanisk sett meget interessant periode.
Mangerud et al. (1979) angir at de nedre
delene av Morekysten var isfrie for noe over
12.000 6r siden. Og Vorren ('1978) mener d ha
pAvist isfrie omrAder pA Andoya for hele
18.000 dr siden. Forflytning og grunnstoting
av store mengder is har derfor foregAtt mer
eller mindre synkront med avdekking av jom-
fruelig mark langs store deler av kysten.

N6r det gjelder isfjells muligheter for A
trakle trs og/eller levende planter, vet vi all
for lite. Det finnes riktignok i litteraturen in.
formasjon som tyder pA at slik f rakt er mulig.
Polunin (1955) angir at en levende mose
(Hygrohypnum polare (Lindb.) Broth.) bte
samlet pd et isfjell som stammet fra Elles-
mercoya og som mA ha drevet rundt i Arevis.
Hult6n (1962) beskriver et isfjell stammende
f ra samme omrAde, som f raktet losmasse og
spirende planter av Phippsia a/gida (Sol.)
R.Br., Sfe//aria laeta Richards og Saxifraga
oppositifolia L. Tre Ar etter kom dette isfjel-
let inn i islandsk farvann med alle artene i be-
hold (Fridriksson 1975).

Betraktningen ovenfor representerer selv-
folgelig ikke noe bevis for at de vestarktiske
planten har ankommet ved langdistanse-
spredning med drivende is som mulig spred-
ningsagent. Men jeg hevder at argumentene
som taler til fordel for denne muligheten ikke
er mindre sannsynlige enn de som har vert
fort i marken for den alternative landbru-
hypotesen.
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Figur 2. Paleo stromkart konstruert pA grunnlag
av ployemerkefordeling og topografi. Tallene refe-
rerer til dybder mAlt i 100 meter. (Etter Lien. lnsti.
tutt for kontinentalsokkelundersskelser, 1983.) De
skraverte omrAdene svarer til fjellplantesentrene
slik Nordhagen (1936a) oppfattet dem.

Map showing paleo currents, based on iceberg
scouring distribution and topogtaphy. The num-
bers refer to depths measured in 1OO metres.
(Atter Lien, Continental Shelt Institute, Norway,
1 983.) The hatched areas represent the two centres
of rare mountain plants in Scandinavia as present-
ed by Nordhagen (1936a).
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Sentrisitet
Kan hypotesen om langdistansespredning
ved isfjell/drivis ogsi forklare det store inn'
slaget av sentriske og da spesielt nordlig
unisentriske arter innen det vestarktiske ele-
mentet?

Som vi ser av f ig. 2, er kontinentalsokkelen
grunnest der den er smalest. De grunneste
omrAdene ligger utenfor Mare og Romsdal
og i omrAdet Rsstbanken-Nordvestbanken
hvor gjennomsnittsdybden i store omrider
ligger mellom 100 og 200 m. Da havet sto 100
m lavere, md isfjellene ha strandet temmelig
nar tsrl land. Ellers er det ganske interes'
sant A se av kartet som viser antatte paleo-
stromforhold, at omrAdet rundt Vestfjorden
ser ut til A ha ligget i et konf luensomrAde for
ulike strsmmer. Lien (1983) hevder at dette
omrAdet mA ha virket som en felle for isfjell
som kom drivende med strommen ssrfra.
Dette omrAdet ligger rett utenfor de fjell-
partiene i Nordland hvor Gjerevoll (1973) f in'
ner botaniske indisier pA refugier. Artene
han legger til grunn og som har en spesiell
konsentrasjon i dette omrAdet, er de vestark-
tiske Arenaria humifusa, Carex scirpoidea
og Draba crassilolia, dessuten de sterkt dis-
junkte Saxifraga paniculata og Potentilla
hyparctica. En liknende konfluens som veo
Vestf jorden er lor ovrig tegnet inn pA Tromsa-
f laket.

Den viktigste faktoren for A forklare dis-
junksjon og sentrisitet ville jeg likevel tro er
plasseringen av omr6dene med den tidligste
avsmelting i Norge. Det er allmenn enighet
om at sammen med RogalandsomrAdet ble
Morekysten og VesterAlen/Lofotenomridet
isfrie for resten av kysten. Det var altsA her
plantene kunne gjore landgang forst. Det be-
tyr minst to tidlige spredningssentra atskilt
av isskjoldet over mesteparten av Nordland.
Den plantegeografiske argumentasionen for
atskilte isfrie refugie-omrAder har like stor
relevans om en i stedet antar atskilte om-
rAder med landgangsbruer fif. Mangerud
1973).

lsfrie refugier
I dette og det forrige arbeidet (Nordal 1985)

mener jeg A ha tilbakevist at endemismer,
sentrisitet og det vestarktiske element nad-
vendigvis forutsetter isfrie refugier for d kun-
ne forklares biologisk. Jeg har imidlertid ikke
pA noe tidspunkt motbevist overvintrings-
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leorien, iallfall ikke om en med denne teorien
mener at planter kan ha overlevd pA isfrie
omrAder i Skandinavia gjennom den slste
(Weichsel) istid. Men vi vet i dag at det gjen'
nom kvarter (de siste 1.8 millioner Ar) har
vart minst 10 istider (Covey 1984). Om en
med overvintringsteori refererer til kontinuer-
lig liv gjennom dem alle, vil jeg hevde at det
vi vet om evolusjons-rater usannsynliggjor
en slik langvarig og kontinuerlig isolasjon av
elementer i vAr flora. Eventuell overvintring
pA isfrie refugier bare gjennom den aller siste
istid (Weichsel, fra ca 50.000 Ar siden) over-
tlodiggjar hel ler i kke lan gd istansespredn i n g

som forklaring pA at vestarktiske arter ogsA
finnes i Skandinavia.

Overvintringsteori og isfrie refugier har
vert et heftig stridsemne mellom geologer
og biologer gjennom hundre Ar. Det kan virke
paradoksalt at i dag - da overvintringsteori
kanskje ikke lenger er en (biologisk nodven-
dighet, - virker heller ikke geologene sA

absolutte i sin avvisning. Mangerud (1973)

sier riktignok at han finner det mest sann-
synlig at plantene har innvandret tidlig under
isavsmeltingen, men awiser ikke kategorisk
refugier. Sollid & Sorbel (1979) og Sollid &
Reite (1983) gAr lenger og hevder at det er
rimelig A anta at de hoyeste toppene pA

More-kysten har stukket opp over isskjoldet.
Sollid (pers.komm.) sier imidlertid at disse
fjellene likevel kan ha vert dekket av en

frosthette eller iskappe i tiden omkring sen
Weichsel maksimum (ca 20.000 Ar siden)'
Dette inneberer at det har vert liten tilgang
pA fritt vann, og da er omrAdene mindre bruk-
bare som planterefugier i noe fall. Interes-
sant er det iallfall at frontene ikke lenger er
sA fastlAste.

Et mulig nNordsjokontinent> har av noen
vert foreslAtt som planterefugium under sis'
te istid. Det er absolutt mulig. Det store inter-
nasjonale CLIMAP-prosjektet har vist at det
vest og nordvest for lrland/Skottland har vert
en isf ri landstripe (Covey 1984). Hvor interes-
sant dette forslaget er for det vestarktiske
efementet kan diskuteres, siden bare 10oh av

artene er representert i de skotske fjell' som
ville vare nNordsjokontinentets" nermeste
fjell-omrAde.

Videre plantegeograf isk
forskning
Biologisk forskning er i meget rask utvikling i

disse dager. Og begrepet nbiologisk klokkeu
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diskuteres for ramme alvor (Nei 1971,1972).
Det finnes en rekke data som tyder pA at det
innen visse enzymer (og andre makromole-
kyler, f.eks. cytochrom C) har foregAtt en tit-
feldig, men jevn utskifting av aminosyrer
(eventuelt andre elementer). Denne typen
substituering virker A vere (noytral' i forhold
til seleksjonspress. Antall ulike isoenzymer
(enzymer som virker pA samme fysiologiske
prosess, men med ulik aminosyrefrekvens)
kan gi mAl pA genetisk avstand, og i beste
fall en tidsskala for separasjon av populasjo-
ner. En relativt enkel metode for A karilegge
ulike molekylere varianter av enzymer er iso-
enzym-elektroforese. Slike analyser har vi nA
gode muligheter til A foreta for et trettitalls
enzymer ved f.eks. Universitetet i Oslo. Levy
& Levin (1974) presenterte en slik analyse av
et kompleks innen Oenothera og mener d ha
p6vist at to narstAende arter har skilt lag for
omlag 19.000 Ar siden, arter som tidligere var
anslAtt til en alder av mer enn 100.000 Ar. De
har altsA arbeidet med en tidsskala som ville
vere meget relevant for overvintrings-proble-
met.

Taxonomisk forskning har allerede for
mange dr siden gAtt over fra en sAkalt alfa-
fase (klassisk herbarietaksonomi basert pA
morfologi) til en omega-fase (eksperimentel-
le metoder inkludert cytologi og kjemotaxo-
nomi). En tilsvarende alfa-fase innen fenno_
skandisk plantegeografi nir sitt hoydepunkt
ved Hult6ns (1958, 1964) enorme karileg-
gingsarbeid. Kanskje er tiden inne til at
plante-geografien ogsA flytter inn i labora-
toriet for en tid og gAr los pA problemer av
typen: (hvorfra og n6r kom arten hitD ved
hjelp av metoder genetikerne og molekyler-
biologene har gitt oss?

En annen mdte A angripe de ulsste proble.
mene pA kunne vere ved eksperimentell
simulering av fraspredning ved f.eks. is. Hva
tAler de vestarktiske artenes diasporer av
innfrysing og opphold i salt/brakt vann uten
A miste spireevnen? Opplysningene det ble
referert til tidligere (D. Love 1963) om froenes
toleranse for saltvann, syntes meget nega-
tive. Nyere undersakelser av Fridriksson
(1975) har vist at to av vAre fjellarter, Silene
acualis og Cerastium alpinum har fro som
etter 32 uker i sjovann ved 2 "C, fremdeles
!?-dq9 spiredyktigher pA henhotdsvis 42.3 og
74.0o/o. I denne forbindelse burde ogsA drivii
i polaromrddene analyseres med hensyn til
innhold av fro og andre diasporer.

Et tredje angrepspunkt i moderne fenno_
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skandisk plantegeografi mA vare 6 utappeo
og analysere alle data fra oljeboring pA kon-
tinentalsokkelen vAr. Her vil vi etter hvert fA
nye bilder, kronologisk ordnet, av de vekslen-
de forholdene bAde pA land og i vann gjen-
nom tidene. Disse vil sikkert hjelpe oss i

A velge mellom konkurrerende plantegeogra-
fiske hypoteser.

Summary
The two main components of the earlier argu-
mentation for ice-free ref ugia in Scandinavia,
the endemic alpine element and the West
Arctic element, have been reconsidered; the
first in a previous paper (Nordal 1g85) and
the second in this paper. lt is shown that the
immigration history of the West Arctic ele-
ment proposed by Daht (1958, 1961, 1963) -by means of the North Ailantic connection
and subsequent survival in refugia - is un-
likely because this hypothesis presupposes
isolation of small populations throughout
millions of years without any differentiation.
The alternative, postglacial long distance
dispersal, is discussed, and especially the
possibility of dispersal by drifting ice and
icebergs is emphasized. plant survival in ice-
free refugia during the very last (Weichsel)
glaciation is still possible. But the prevailing
arguments for rejecting the alternative
"tabula rasa" theory, involving total post-
glacial immigration, have not been found
biologically convi ncing.
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Bokanmeldelser

Stadig anbef alelsesverdig
E. Michael, B. Hennig, H. Kreisel: Handbuch
f Ur Pilzfreunde. 4 Band, 3 Auf 1., nybearbeidet
av Hanns Kreisel. VEB Gustav Fischer Ver-
lag, Jena. 1985. 488 s. DM. 52.-.

Dette opprinnelig populervitenskapelige
verk i 6 bind, kommer i ny utgave for det
enkelte bind ettersom de blir utsolgt. Det
foreliggende bind som omfatter de msrk-
sporete skivesoppene, brunsporete til svart-
sporete mA alts6 allerede utgis pA nytt. Pro-
fessor Kreisel har ikke latt muligheten gA f ra
seg til enkelte forandringer. Forrige utgave
kom sA sent som i 1981.

Generelt er fargene blitt livligere og enkel-
te illustrasjoner er byttet ut, f.eks. den av
Agrocybe praecox, selv om jeg kanskje ikke
helt er overbevist om den nye tegnings for-
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treffelighet. De latinske navnene har natur-
ligvis heller ikke unngAtt forandringer. Bl.a.
er Psathyrella vernalis (Lge.) Mos. blitt til P.
groegeri G. Hirsch, fordi Velenovsky hadde
beskrevet en Psathyrella vernalis for Moser
gjorde denne kombi nasjonen.

Ellers er det dette bindet som inneholder
de serdeles verdifulle generelle kapitler om
storsoppenes okologi, deres geografiske ut-
bredelse og om soppsosiologi. De tilhorende
litteraturlister skal heller ikke glemmes, ser-
lig fordi de har med en god del osteuropeisk
litteratur som vi ellers har lett for A overse.

De enkelte generelle kapitler er velskrevne
og i sin knapphet forbausende innholdsrike.

Selv om dette verket kommer ut i @st-Tysk-
land, kan det ikke vare umulig A fA det i Nor-
ge ogs6. Det kan trygt anbefales.

Finn-Egil Eckblad
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Hjoftetungens okologi pd
Rennesoy i Rogaland
The ecology of Phyllitis scolopendrium in Rennessy, Rogaland

John Inge Johnsen

VikevAg
4150 Rennesoy

Det forste funnet av hjortetunge (Phyllitis
scolopendrium) (fig. 1) pii Rennesoy er tid-
ligere omtalt i Blyttia (Johnsen 1984). Fore-
komsten har en eneste tue med seks blad-
knipper og vokser i en sorvestvendt hassel-
skog bare fA meter over havnivA (belegg i

SVG og BG). Nerliggende omrAdet et naye
gjennomsokt, men uten ytterligere funn. Jeg
ser likevel ikke vekk f ra at det kan f innes f lere
eksemplarer i omr6det, da det er f lere mulige
voksesteder for arten. Store deler av ayas
sor-sorvestside bestAr av bratte, utilgjenge-
lige fjellsider.

Mange herbariebelegg fra
fi lokaliteter
Ved de offentlige herbariene i Norge (Oslo,
Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim
og Tromso) er det godt over hundre belegg av
arten. Beleggene er fra Vest-Agder, Horda-
land og Sogn og Fjordane, med flest funn i

Varaldsoy og Austevoll i Hordaland. Ndr vi
ser pA mengden av herbariebelegg f ra enkel-
te kommuner, skulle vi tro at planten har vart
vanlig lokalt. De fleste herbariebeleggene er
imidlertid fra slutten av forrige Arhundre og
begynnelsen av dette. Blant de fA beleggene
etter 1960 er bl.a. tre lokaliteter som ikke er
med i Lid (19741: Mandal i Vest-Agder (Asen
og Andreassen 1980), Hatlestrand og Mas-
fjorden i Hordaland (BG).

At planten ikke er funnet pA kyststrek-
ningen mellom Mandal og Rennesay, kan ha
flere Arsaker, bl.a. at qmrAder med aktuelle
voksesteder er dArlig undersokt fordi de lig-
ger langt unna de botaniske institusjonene
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og har lite spennende berggrunn botanisk
sett.

Hjortetungen har sin nordgrense pA Vest-
landet, og det er mulig at lavere sommertem'
peraturer og kortere vekstsesong pA Vest-
landskysten enn lenger sor i Europa vanske-
liggjor sporemodning og generasjonsveks-
ling. Siden bregnen har en kystbunden ut-
bredelse i Norge, er den antakelig avhengig
av milde vintre og hsy luftfuktighet. Men da
den f innes svert sparsomt og spredt, kan de
lokalklimatiske faktorene ogsA vere av av-
gjorende betydning for at planten skal trives
og spre seg. Ut fra makroklimaet skulle det
vere mulig A finne den pdr kyststrekningen
Rennesoy-Mandal.

Bregnens okologi pA Rennesoy
Hasselskogen stAr i en bratt, sorvendt li. Den
ovre delen domineres av en storsteinet ur,
mens en lenger nedover har fAtt utviklet
moldjord av varierende tykkelse.

Berggrunnen i omrdrdet bestAr av skifrige,
hornblenderike bergarter. Forvitring og sige-
vannspdvirkning forer til naringsakkumula-
sjon lenger nede i lia. Dette gir opphav til en
rik og frodig vegetasjon. Primerproduksjo-
nen er hoy i dette omrAdet, noe som igjen
tarer lil en hoy stroproduksjon og god jord-
bunnsutvikling.

Lokalklimaet er svert gunstig. De morke
bergartene absorberer mye varme, samtidig
som omrddet har en gunstig eksposisjon mot
sor. Beliggenheten tilsier ogsA relativt milde
vintre og mye nedbor, og luftfuktigheten i

omrAdet er stor.
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Fig. 'f . H jortetunge, Phyllitis scolopendrium. Etlel
Miranda Bodtkers tegning i Nordhagen (1970).

Phyllitis scolopendrium. Alter Miranda Bodt-
ker's drawing in Nordhagen (1970).

En plantesamfunnsanalyse som ble fore-
tatt 23. mai 1984 pA en 5x5 m flate, viser
folgende sammensetning av vegetasjonen
(Dekningsgrad etter Hult Sernander-Du Rietz
skala i parentes):

Treskiktet: hassel - Corylus avellana (Sl,
ask - Fraxinus excelsior (3).

Buskskiktet: einer - Juniperus communis
(4), hassel - Corylus avellana (3), nyperose

- r9osa sp. (1), vivendel - Lonicera pericly-
menum (1), elay - Hedera hetix (11.

Feltskiktet: etay - Hedera helix (4), gauke-
syre - Oxalis acetosella (4), storfryile -Luzula sylvatica (4), vendelrot - Valeriana
sambucifolia (3), lundgronnaks - Brachy-
podium sylvaticum (2), skogbingel - Mer-
curialis perennis (2), kusymre - Primulavul-
garis (2), vdrkAl - Ranunculus ficaria (21,
lundstjerneblom - Stellaria hotostea (2),
kvitveis - Anemone nemorosa ('l), sloke -Angelica sy/yestris (1), blankburkne - As-
plenium adiantum-nigrum (1), skogburkne -Athyrium f ilix-femina (1), f ingerstarr - Carex
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digitata (1), smyle - Deschampsia f lexuosa
(1), raggtelg - Dryopteris pseudolnas (1),

kjempesvingel - Festuca gigantea (1), mjod-
urt - Filipendula ulmaria (1), markjordbar

- Fragaria vesca (1), urakatt - Geranium
robertianum (1), kratthumleblom - Geum ur-
banum (1), krattlodnegras - Holcus mollis
(1), skogsalal - Lactuca muralis (1), knoll-
erteknapp - Lathyrus montanus ('1), hengje-
aks - Melica nutans (1), vArmarihand -Orchis mascula (1), hjortetunge - Phyllitis
scolopendrium (1), lundrapp - Poa nemora-
/is (1), nyresoleie - Ranunculus auricomus
(1), ugraslavetann - Taraxacum vulgaris (1),
tveskjeggveronika - Veronica chamaedrys
(1), gjerdevikke - Vicia sepium (1), skogfiol

- Viola riviniana (11.

Bunnskiktet: bandmose - Metzgeria sp.
('1), stortaggmose - Atrichum undulatum (1),
lundmose - Brachythecium sp. (1), kalkkam-
mose - Ctenidium molluscum (1), moldmose

- Eurhynchium sp. (1), saglommemose -Fissidens adianthoides (1), krypsilkemose -Homalothecium sericeum ('1), flettemose -Hypnum sp. (1), musehalemose - /sothe-
cium myosuroides (1), kyst{ornemose -Mnium hornum ('1), krusfagermose - Plagi-
omnium undulatum (1), bleiktujamose -Thiudium erectum (1), gullhette - Ulota sp.
(1 ).

Treskiktet har stor dekning, over 9070 av
analysef laten, og domineres av hassel (Cory-
lus avellana). Ask (Fraxinus excelsior) fore-
kommer mer spredt og rager over hasselen.
Dette gjor kroneskiktet ujevnt.

Buskskiktet, som dekker 40oh av analyse.
flaten, bestAr av yngre hasselbusker. Tid-
ligere har einer (Juniperus communis), som
er en lyskrevende art, vert dominerende.
Men i dag er det mest dsde busker igjen, fordi
treskiktets bladmasser slipper lite lys ned i

skogbunnen.
Selv om treskiktet har en dekningsgrad pd

90oh, er feltskiktet godt utviklet og dekker
over 90%o av analyseflaten. Dette mA ses i

sammenheng med sent lovsprett pa ask og
hassel, som gir rom for et velutviklet vAr-
aspekt. Feltskiktet har stort innslag av kyst-
bundne og varmekjere arter. Flere av artene
indikerer et neringsrikt jordsmonn. De mest
dominerende artene er etoy (Hedera helix),
gaukesyre (Oxalis acetosella), storf rytle
(Luzula sylvatica), vendelrot (Valeriana sam-
bucifolia) og kusymre (Primula vutgaris).
Etayen kryper p6 bakken og kler lokalt store
f later i skogbunnen. En annen art jeg vil trek-
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ke fram er gaukesyren, som trives godt med
det svake lyset i lia. Ellers er feltskiktet arts-
rikt, med over 40 arter innen analyseflaten.
Skiktet inneholder ogsA relativt sjeldne arter
som raggtelg (Dryopteris pseudomas), kjem-
pesvingel (Festuca gigantea), skogbingel
(Mercurialis perennis) og lundstjerneblom
(Stellaria holostea).

Bunnskiktet er bare f lekkvis utviklet og har
liten dekning, under 10%. Det inneholder
neringskrevende moser som bl.a. krusfager-
mose (Plagiomnium undulatum), stortagg-
mose (Atrichum undulatuml, moldmose (Eur-
hynchium sp.) og lundmose (Brachythecium
sp.).

Spredning til Rennesoy
Av tidligere undersskelser som er gjort i

Rennesoy kommune mA nevnes en hoved-
f agsoppgave av Arne Hof stad (1 949) * Floraen
i Mosteroy og Rennesoy herred i Rogalandu.
Han har tatt for seg de enkelte artenes ut-
bredelse innen kommunen, men nevner ikke
hjortetungen. At han ikke har funnet den, kan
skyldes det uoversiktlige terrenget, eller at
bregnen har kommet til Rennesoy i senere
tid.

De tidligere norske funnene er knyttet til
dype, skyggefulle sprekker og huler i berg
(Fegri 1960). I sin voksemAte avviker disse
norske populasjonene fra populasjonene i

Storbritannia og sorover, som vokser i skog-
bunnen. Eksemplaret pd Rennesoy avviker
fra de andre norske populasjonene ved A vok-
se pA bakken. Voksestedet pA Rennesoy vil
jeg tro er mer likt forholdene i bregnens
avrige utbredelsesomrdde i SV-Europa.

Raggtelgen er en annen bregne som vok-
ser i omrAdet, og hjortetungen kan som den-
ne ha innvandret fra sorvest. En annen teore-
tisk mulighet er spredning fra dyrkete plan'

ter. Funnet er gjort ca. 400 m fra nermeste
hus og ca. 1,4 km f ra n@rmeste tettbebyggel-
se, men det er overveiende sannsynlig at
planten stammer fra viltvoksende individer,
kanskje f ra Storbritannia eller ssrligere strok.

Til slutt en takk til Sverre Bakkevig, for kri-
tisk gjennomlesing og gode rAd med manu-
skriptet.

Summary
Phyllitis scolopendrium was first found in
Rogaland County in February 1984. The fern
was growing on the southern slope of a hill.
Corylus avellana dominated the tree layer,
while Hedera helix, Luzula sylvatica, Oxalis
acetosella, Valeriana sambucifolia and Pri-
mula vulgaris dominated the field layer. The
habitat ol Phyllitis scolopendriurn in Rennes-
oy differs from previous Norwegian records.
In Rennesoy it grows in a forest, instead of in
crevices and caves as elsewhere in Norway.
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