
BLYT
t,v, -'i /
U ll " ,

lii,'
litlll il !liti
ii :l t

,/ \ -' ,4\ c_ , ,=..-i

i: ''":'.::,, ":::

i'i. 
t" ,'." 

,,

'fi". '

, t& :t. .::,.

,tt'#' r:,, ',*'

;, '-.."',,

{



Tidsskrift for Norsk Botanisk Forening

Redaktgr: Klaus Hoiland, Botanisk hage og museum, Trondheimsvn. 23 B, 0562 Oslo 5. Redaksions-
seknetzer: Einar Timdal. Manuskripter sendes redaktoren. Redaksionskomit6: Eli Fremstad, Per Sun-

ding, Reidar Elven, Jan Rueness, Trond Schumacher, Tor Tgnsberg, Finn'W'ischmann.

Abonnement
Medlemmer av Norsk Botanisk Forening fir tilsendt tidsskriftet. Abonnementpris for ikke-medlemmer
er pr. ir kr 275,- for private og kr 370,- for institusjoner. Enkelthefter og eldre komplette irganger kan
bare skaffes i den utstrekning de er pA lager nir ordre innkommer. Priser, som kan endres uten varsel,

oppgis pi forlangende.

Abonnement anses lopende til oppsigelse skjer hvis ikke opphOrsdato er uttrykkelig fastsatt i be-

stillingen. - Ved adresseforandring vennligst husk oppgi gammel adresse! Alle henvendelser om abon-

nement (gfelder lkke medlemmer av I\BF) og annonser sendes

LJNTVERSITETSFORTAGET, Postboks 2959 Toyen,0608 Oslo 6, tlf . (02) 67 76 o0

Subscription price per volume (four issues) postage included: Institutions USD 64.00, individuals USD

4!.00. Single issues and complete volumes can only be obtained according to stock in hand when or-
der is received. Prices, which are subiect to change without notice, are available upon request. Corres-
pondence concerning subscription and advertising should be adressed to:

IJNTVERSITETSFORLA,GET, P.O. Box 2959 Toyen, N-0608 Oslo 6, tel. + 472 67 76 00

Norsk Botantsk Forenlng, UNIT Vitenskapsmuseet, Bot. Avd. 7004 Trondheim
Nye medlemmer tegner seg i en av Norsk Botanisk Forenings 7 regionalavdelinger. Regionalavdelinge-
ne gir nrrmere opplysninger om kontingent. Adressene nedenfor bes benlttet ved henvendelse til re-
gionalavdelingene.
Nord-Norsk audeling: Postboks 7779, 9001, Tromso. Postgirokonto 0803 3 58 4653. - Rogalandsaude-
lingen: Styrk Lote, 4340 Bryne. Postgirokonto 0803 31,4 59 35. - Sarlandsaltdelingen: Kristiansand Mu-
seum, Boranisk Avdeling, postboks 1018, Lundsiden, 4602 Kristiansand S. Postgirokonto 0803 5 6179 31.

-Tebmarksaudelingen: Postboks 525, stridsklev, 3901 Porsgrunn Postgirokonto 08033272788. -
Trandelagsaudelingen: Astri Loken, UNIT. Museet, Botanisk Avdeling, 7004 Trondheim. Postgirokonto
5 88 36 65. - Vestlandsaudelingen: v/sekretrren, Botanisk institutt, All€gt. 4I, 5007 Bergen. Postgiro-
konro 0808 5707435. - Ostfoldaudelingen: Postboks 886, Bergersborg, 1500 Moss. Postgirokonto
082309951 42 - Asthndsaudelingen: Anders Often, Botanisk museum, Trondheimsvn. 23B, 0562
Oslo 5. Postgirokonto 0803 5 13 7289. All korrespondanse om medlemskap sendes regionavdelingene.

Houedforeningss4tre: Anders Lundberg (formann), Per Magnus Jorgensen (nestformann), Astri Botnen
(sekretrr), Arvid Verner (kasserer og kartotekforer), Bjorn Moe (styremedlem), Berit Brunstad og
Knut Rydgren (vararepresentanter).

Utgitt med stotte fra Norges allmennvitenskapelige forskningsrAd (NA\F)

.Det mi ikke kopieres fra dette tidsskriftet i strid med indsverkloven og fotografiloven eller i strid med
artaler om kopiering inngitt med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til indsverk."

@ Norsk Botanisk Forening 1991

rssN 0006-5269

Sats, trykk og ferdiggjoring: Engers Boktrykkeri A/S, Otta



FRA REDAKSJONEN

Dette heftet av Blyttia tar opp en klassisk
tradisjon i norsk botanikk - fjellets flora.
Sostrene Thekla Resvoll og Hanna Resvoll-
Holmsen kom pi hver sin mite til i bety
svrrt mye for den tidlige utforskningen av
floraen til fjells og i Arktis. De yngste av
Blyttias lesere kienner kanskje bare navnet
.Thekla Resvolls Fond". I artikkelen sin skri-
ver Finn-Egil Eckblad om perconen bak der
te navnet, og som leserne fir vite, var hun
faktisk en av pion6rene i utforskningen av
Norges fjellflora. Han skriver videre om
hennes ikke mindre betydningsfulle soster,
Hanna Resvoll-Holmsen, Norges forste
gronnstrampe, som viet hoveddelen av
forskningen sin til Svalbards planteliv. Res-
voll-sostrene staket opp en kurs som er blitt
fulgt av botanikere etter dem. Artikkelen til
Eilif Dahl kommer som en logisk konse-

kvens, og viser at forskningen pl flellfloraen
stadig gAr videre. Dette er hans tredje artik-
kel om et emne som vil interessere leserne

- hvordan plantene har kommet til Norge
under og etter istida.

I tillegg kommer en artikkel om et helt
annet emne. Anders Langangen viser at
sjeldne planter ikke bare dreier seg om
blomsterplanter. Mange av de lavere plante-
ne, f.eks. kransalgene, kan vrre vel si
sjeldne og truete.

Men fremdeles er ikke stofftilgangen alt-
for god. Redaktoren har vrrt nodt dl a spe
pi med selvskrevne smistykker og bokan-
meldelser. Det er imidlertid grenser for hvor
mange nye boker ieg kan finne fram i bok-
hylla, og vel ogsi grense for hvor mye le-
serne orker av redaktorens utgy'telser pa pa-
piret . . .



BOKMELDING

Kiempeverk om
ferslwannsokologi
@kland, J. 7990. Lakes and Snails. Enuiron-
ment and Gastropoda in 1.5O0 Norwegian
lakes, ponds and riuers. - Universal Book
Services/Dr. W. Backhuys, Oegstgeest, The
Netherlands. 316 figurer, 102 tabeller. Inn-
bundet, 516 sider. Pris: N fl, 180,-/US dollar
95,-.

Det er ikke selvsagt at en bok primert
om snegler omtales i Bllttia. Men prakNer-
ket til Jan @kland inneholder sA mye gene-
rell ferskvannsokologi at mange botanikere
vil ha stor n''tte av det, Alle som onsker i
publisere om forekomst, utbredelse og oko-
logi av vannplanter i Norge bor konsultere
verket. Milyokapitlene bor i tillegg vrle av
interesse for alle som arbeider med fersk-
vann, enten med grunnforskning eller med
praktiske problemer knytet til vannkvalitet
og forurensningsproblemer.

Monografiens forste deler tar for seg fersk-
vannsmiljoet og hvordan miljofaktorene in-
flueres av hverandre. Tallrike illustrasioner
gjor stoffet forstiLelig og levende.

I primrnabellene finner man opplysning-
er om forholdene i 1000 innsjoer og 500 el-
ver, dammer og andre typer av vannfore-
komster.

Monografien klassifiserer innsjotyper og
viser hvordan sneglene bidrar til ir definere
bestemte typer. Boka munner ut i en bio-
geografisk analyse av Norge, og prover blant
annet a forklare hvordan innvanclringshist<-t-
rien etter istiden og nivrrende miljoforhold
virker bestemmende for de geografiske ut-
bredelsesmonstrene til artene. Spesielt inn-
vandringshistorien gir stoff til ettertanke i

forhold til Bllttias pigiende "overvintrings-
debatt,.

Til slutt har monografien kritisk gienn<>m-

gielse av faktorer som pivirker snegler ge-
nerelt, med vekt pl verdens tempererte ()m-

rider.
Det er 27 arter av ferskvannssnegler regist-

rert i Norge. Sneglene i ferskvann er viktige
som mat for ferskvannsfisk. De er ogsi fol-
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somme for forsuing. Monografien gir eks-

empel pi hvordan arter er forsvunnet etter

forsuring. Den beskriver ogsA et omrade pa

Sorlandet der 4000 innsjoer lenge har vrrt
for sure for snegler.

For botanikere som dykker etter fersk-
vannsplanter, kan det vrre av interesse i
vite at sneglestudiene ogsi har betydning
for arbeidet med i redusere badeklae. Det
er en plage som fremkalles ved at sneglene
inneholder stadier av parasitter (iktelarver,

sAkalte cercarier) som kan irritere menneske-
huden nir de slipper ut i vannet. Badeklge
er blitt stadig mer alminnelig i Sor-Norge.

Med hensyn til artsantallet kan vel snegle-
faunaen i ferskvann vrre sammenliknbar
med karplantefloraen? Nir fir vi oversikten
over.Plants . . . in 1.500 Norwegian Lakes"?

Kanskje @klands snegleverk kan inspirere
til flere og bedre vannplanteanalyser? Verket
anbefalesl

Inger Nordal
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Thekla Resvoll og Hanna Resvoll-Holmsen,
to glemte? - pionerer i norsk botanikk

Finn-Egif Eckblad

Eckblad, F.-E. 1991. Thekla Resvoll og Hanna Resvoll-Holmsen, to
glemte? - pionerer i norsk botanikk. Blyttia 49:3-10. ISSN
Thekla Resvoll and Hanna Resvoll-Holmsen, two forgotten? - pio-
neers in Norwegian botany.
- The sisters Thekla Resvoll and Hanna Resvoll-Holmsen were both
educated at the University of Oslo, and became our first female uni-
versity teachers in botany. Thekla Resvoll was amanuensis
1902-1 936. Hanna Resvoll-Holmsen was research fellow from 1915,
then reader (dosent) 1921-1938. They both worked with alpine and
arctic plants. Thekla Resvoll wrote a first Norwegian booklet on our al-
pine plants, and a book for identification of trees and shrubs in winter.
She got her doctors degree in 1918 on a thesis on the morphology of
plants living in alpine snow beds. Hanna Resvoll-Holmsen was a Nor-
wegian pioneer in the botanical exploration of Spitsbergen and made
a cand. real. thesis in 1910 on the flora and vegetation of Western
Svalbard. She introduced the use of Raunkier's statistical methods in
vegetational studies in Norway, and wrote the first Flora of Svalbard.
She was one of the early pioneers in Norwegian nature conservancy.

Finn-Egil Eckblad, Universitetet i Oslo, Biologisk lnst., Avd. botanikk,
Postboks 1045 - Blindern. N-0316 Oslo 3

For de fleste av oss stir Kristine Bonnevie
som den forste ruvende kvinneskikkelse i
norsk biologisk forskning. Ikke uten grunn
ble Biologisk institutts bygning oppkalt etter
henne. Hennes omsorfa for stuclentenes ve
og vel var ogsi velkjent. Hun fikk igang
Aulakjelleren, og da arkitektene hadde fitt
bygget de nye bygninger pi Blindern uten
noe sted hvor studentene kunne spise sin
mat, fikk hun drevet igjennom utbyggingen
av Blindernkjelleren. Hun var en dyktig
Forsker, en myndig administrator, men hele
hennes forskning la innen zoologi og hu-
rnan genetikk.

For ettertiden har nok hennes navn over-

skygget det faktum at hun hadde to samti-
dige kvinnelige, botaniske forskerkollegaer,
sostrene Thekla Resvoll og Hanna Resvoll-
Holmsen, begge fadt iVaga. Familien flyttet
til Kristiania mens barna var smi og de fikk
sin skolegang her, men de var alltid sterkt
knyttet til hjembygden.

Thekla Resvoll (fig. 1) var fodt i 1871, err
Ar for Kristine Bonnevie, men de tok begge
artium i 1892, bare 10 ar etterat kvinner i
det hele tatt fikk adgang til a ta eksamen
artium og dermed adgang til i studere. Et-
ter artillm var Thekla Resvoll forst ett ir
som lluvernante i Stockholm hos den davr-
rende norske statsrad, V. A. Vexelsen. Si



4 Finn-Egil Eckblad

tiri,u

Fig. 1. Thekla Resvoll som ung. Merk tollekni-
ven! Smlgn. fig.2. UBiO, billedarkivet.

vendte hun tilbake til Kristiania og tok fatt
pi realfagstudiet, neppe noe typisk kvin-
nestudium pi den tid, om noe den gang
kunne sies i vrre det i det hele tatt.

Hun ble cand. real. i 1899 og hadde bota-
nikk som sitt hovedemne, men noen ho-
vedfagsoppgave laget hun ikke. Den enkle
grunn er at den praksis at studiet skulle av-
sluttes med utarbeidelse av en selvstendig
vitenskapelig avhandling forst ble innfort i
1.909.

I Theklas studietid var det to universi-
tetslarere i botanikk: Axel Blytt, ekstraor-
dinrr professor fra 1880 etter i ha fullfort
sin far, M.N. Blyts flora og fremsatt sin re-
volusjonerende klimavekslingste<>ri for inn-
vandringen av Norges flora etter istiden.
Den andre var J.N.F. Ville. Han tok den
forste norske doktorgrad i botanikk i 18U5

og ble professor og bestyrer av den bota-
niske hage pi Tayen etter Fr. Chr. Schube-
ler i 1893. Den universitetslrerer Thekla Res-

voll si opp til <>g beundret mest, var Axel
Bl''tt. Hun fortalte varmt og beundrende om
ham til studentene mange ganger siden.

Blyts forelesninger i systematisk botanikk
var visstnok noksA kledelige, men hans fore-
lesninger om den norske floras innvandring
etter istiden desto mer fengslende. Men srr-
lig gikk det frasagn om hans ekskursjoner.
Han visste a sette plantefunn inn i en plan-
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tegeografisk sammenheng og var dessuten
jovial og kameratslig pi en mite som neppe
var vanlig pdL den tid. Blltt dode totalt
uventet etter et uhell i 1898. Det har sikkert
vErt et stort tap for mange av studentene,
slik Carl Stormer (1943) har gitt uttrykk for.

Det var imidlertid Wille som ved sitt
initiativ og sin pigAenhet skapte den stilling
ved Universitetet som Thekla Resvoll siden
skulle fd. Han fikk opprettet Botanisk Labo-
ratorium fra 1895, med lokaler i Christian
IV's gate 1, flerde etasje. 

.Wille var besfyrer
med den senere professor H.H. Gran som
assistent. I 1901 ble Gran stipendiat i Bergen
og Thekla Resvoll ble assistent etter ham.

Aret etter fikk hun den nyopprettede stilling
som amanuensis ved laboratoriet. Denne be-
holdt hun til hun i 1936 gikk av for alders-
grensen (65 ir for kvinner den gang).

Fra Blyts tallrike ekskursjoner har vi
sakset et billede fra en soppekskursjon til
SandviksAsen 24. oktober 1897 (fig. 2). Der
var som vi ser av billedet, i tillegg til Thekla
Resvoll, Axel Blytt, konservator Ove Dahl,
studentene Asta Lundell og Fadum (fornavn
sannsynligvis Emil), samt sist, men ikke
minst, stud.real. Carl Stormer. Han var tre ir
yngre enn Thekla, men hadde likevel alle-
rede utgitt flere matematiske avhandlinger.
Han ble da ogsi professor i matematikk i
1903, bare 29 ir gammel, men er ellers mest
klent for sin mangeirige nordlysforskning.

I sin studietid var Carl Stormer imidlertid
ogsa sterkt interessert i botanikk og var som
Thekla en stor beundrer av Axel Blytt. Om
ekskursjonen til Sandviksisen har Stormer
(194, selv fortalt: {eg hadde i oppdrag i
lave stekt sopp til formiddagsmat og hadde
med spiritusapparat, stekepanne, smor, salt

og pepper, - det smakte hedig med rund-
stykker og porrvln til."

Theklas soster Hanna (fig. 3) var to Ar

yngre, fodt i 7873. Hun var meplet syk som
ung og tok derfor ikke artium til vanlig tid.
Da hun var 2I ir gammel ble hun gifi med
skogeier Dieset, men ekteskapet var ulykke-
lig og ble snart opplost. Hun hadde opprin-
nelig mest interesse for de klassiske fag og
tok derfor latinartium, men altsA si sent
som i 1902, faktisk samme ir som hennes
to dr eldre sqlster ble amanuensis. Likefullt
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Fig.2. Sopp-ekskursion til Sandviksisen oktober 1897.Fra venstre: Thekla Resvoll, Axel Blytt, kon-
servator Ove Dahl, student Asta Lundell, student Fadum. Foran: Carl Stormer. Foto: C. Stormer.

begynte hun i studere realfag, kanskje dre-
vet av en sterk naturfolelse. Hun endte opp
med botanikk som hovedfag.

Hanna Ilexv*il-ll*ka==::.
r l -ri j:i !':.r t;;:

Fig. 3. Hanna Resvoll-Holmsen. UBiO.

Hun mi ha hatt en studietid slik mange
har dromt om, for hun skrev selv senere (i
Studentene fra 1902):.Det var nogen hedige
ir ved det kongelige Frederiks., (Som virt
universitet het den gang.)

Av Universitetets lrrere kom hun i tidens
lop til i sette mest pris pi de mer s€r-
pregede personligheter som geologene
Amund Helland og P.A. @yen, zoologen
Roben Collett og astronomi-professoren
Hans Geelmuyden. Sarlig en kampnatur
som Amund Helland (fig. 4) som med all
sin kunnskap og sitt skarpe vidd gjerne kas-
tet seg ut i innbitte avisfeider, ble et forbille-
de for henne.

Hanna ble cand. rcal. j 7910 og leverte en
av de aller forste hovedfagsoppgaver i bota-
nikk i virt land. Vi skal komme tilbake til
den nedenfor. Hun ble universitetsstipendiat
i 1915 og dosent i plantegeografi (vir forste)
i 1921.

For vi gtrr videre, la oss se litt pi familie-
forholdene: Thekla het Resvoll hele sitt liv,
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mens Hanna tok etternavnet Rcsvoll-Dieset
ved sitt fctrste ekteskap, Resvoll-Holmsen
ved clet andre. Hun giftet seg f<rr annen
gang i 1909, ett ir fr'rr avsluttende eksamen,
mecl Gunnar Holmsen. senere statsgeolog.
Han interesserte seg bl.a. for t()rvmyrers
stratigrafi og f<>r pollenanalyse. Det ga dern
nrre faglige interesser, ()g som hr-rn skrev
(Sttrdentene fra. 7902): ".... den sterke felles
arlleidsglecle s:ivel vecl l-rjemmets arne som
r.rtadtil.,

Det er ni kanskje nrrliggencle :i tro at
Thekla Resvoll var tigift. men det var ikke
tilfelle. Hun giftet seg alt i lU95 mecl Andreas
Holmsen. bror av Gunnar og 11 ar eldre
enn han. Anclreas Holmsen var ogslt geolog
og ble etterhvert bergmester. Det er verclt h

merke seg at begge sostrene giitet seg f<rr

sttrdiene var avsluttet. Vi lar ogsi fzi tilferye

at bellge ektepar fikk en sonn.

Vi kan si r-rndres over hva slags botanikere
disse v:ire forste kvinnelige botanikere var.

Bacle Wille og Gran var algologer. Det
haclcle v2rrt en nrrliggencle fcrrskningsgren.
men ingen av sostrene valgte clen. Den
forste hoveclfagsoppgavc i botanikk ble tatt
pii norske Mucoraceer, kule-mr-rggst)pp. av
Oscar Hagem. En liknende oppgave kttnne
sikkert Hanna ha utfrrrt. nren clet ble ikke
det. Thekla var som vi sa ovenfor. mecl
Blytt pri soppekskursjon. men mykolog ble
hun ikke. L-aktisk var sostrene noksa like i

sin forskningspref'eranse ogsa. Det Lrle arkt-
iske og alpine planter som forst og frernst
oppt()k deres interesse.

Thckla Resvoll var s:crlig ()pptatt av
fjellplanter, spesielt snr,rleieplanter som skal
I'okse frem niir snoen cndelig gir, blornstre
og sette fnrkt og rnodent fro far snoen igjcn
legger seg over dem. I)et var spesielt dissc
planters morfi>logi i relasjon til cien ekstremt
korte vekstsesong soltt var emnet frtr hen-
nes doktoravhandling lra 7917: "Om planter
s()lr passer til kort og kold sommcr." Dispr.r-
tasen fbregikk i febrtrar 191i1.

I alt ble 56 snprleiearter noye beskrel'et
og deres utvikling stuclert gjennom flere ir,
s:r:rlig pelL Knr-rtsho ved Kongsvoll pir Dovre.
Avhandlingen ble ilh-rstrert rncd enkle, men
utmerkede tegninger. I)et dreiel seg ()m
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planter med meget langs<>m vekst og ofte
et mangearig firrsterkningsstadium t+tr sit

blomsterknoppene blir anlagt. Men nir
knoppen utvikles i blomstringsaret gar det
raskt til blor.r-rstring, fiukt og fiosetting. Dess-

verre var avhancllingen skrevet pi norsk
Llten noe resymc pa fier]:lred sprak. Den
ble derfirr lite kjent internasjonalt, hva den
ellers haclcle fortjent.

Thckla Resr<rll skrev flere avhancllinger
onr fjellplanter, ()g en morfirlogisk-biologisk
avhandling orn molteplanten. Hun skrcv
ogsii en forste. r.ner populrr ltok om .Norske

fjellplanter". Flere ir fitr dokt<>rarlte iclet.

hadde hun skrcvet en llrreitok i botanikk
for gyn.rnaset, clen kon-r i en rekke opplag
frem til 1939. I)essutcn en vcrdifull "Vinter-
flora" s<>r.n gir anr,'isning pa identifisering
av viltvoksende br.rsker og lovtrzer i vintcr-
drakt.

Prof'essor An.rlrnd Hellancl (fig. 4) sorn

var ungkar alle sine dager. hadde en rekke
venninner som han gjerne lta opp pzi mici-

dag og Kaisersckt (clen gikk forrn<>dentlig
.lv m()ten i 19lft). Ifblge en av venninnene.

Fig. .i. Profess<;r Arnund
a\- CIlstltv l-rrttr.t-t.

Hclland etter karikatr,rr
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jotrrnalisten Sfinx 1936 (Edle Hartmann)
skal forholdene ha vrrt helt platoniske.
Thekla Resvoll inntok en szErstilling blant
venninnene i det at hun var hans botaniske
medarbeider for verket "Norges Land og
Folk". Dette verk var startet av ancire. men
da de forste fcm amter (omtrentlig lik vir
tids fylker) var lrearbeiclet, var cle forste rned-
arbeiclerne enten utslitte eller drecle - skrev
Sfinx. Helland p:itok seg da e sh,rttfore verk-
et. d.v.s. :i skrir.,e orn 13 amt ()g to byer
(tsergen og Kristiania). Han brukte 20 ir pa
dette og det tok 39 Lrind i ca 500-1 000 si-
der. Thekla Resvoll var hans botaniske mecl-
arbeider som skrev om flora og vegetasjon i
alle 13 amt. Ifolge Sflnx (1936) skal Helland
ha sagt orn Thekla Resvoll: .Hon e en meget
betyclelig vitenskapsmann, eg haclde aldri
trodcl at et kvinnfolk kunne na szi langt.,
Han hadde hva han kalte hr,ryaktelse f<rr

henne, skrev Sfinx.
I tillegg til sin vitenskapelige innsats

skrev hr-rn en rekke popuhrvitenskapelige
artikler i dagspressen om botaniske emner.

'fhekla Resvoll anla ogsa cn botanisk
fjellhage (fig. 5) vecl Kongsvoll stasjon pa
I)ovrebanen. Den holdes i hevcl den dag
idag. Kongsvoll fjellstue haclde v.Ert hcnnes
mangeiLrige tilholclssted r-rnder arbeidet mecl
doktoravhandlingen. I flellhagen ble clet i
1951 reist en r.ninnestotte over henne
(Nordhagen 1954).

Som amanuensis ved Botanisk Laboratori-
urn haddc Thekla Resvoll ansvaret for mik-
roskopi-kr-rrset i botanikk med hovedvekt
pn plantcanatomi for realfagstudentene.
Hun fikk ogs:i ansvaret for i lecle r.nikrosko-
pi-unclervisningen i bcxanikk fi>r n-redisinere
og farmasolter. For medisinerne falt denne
undervisning etterhvert bort og fra 1913 ble
botanikk helt sloyfet for medisinere. Under-
visningen for realfagstuclerende hadcle hr-rn

helt til hun passerte aldcrsgrensen. Llnder-
visningen for f-armasoltene ble derimot
ovcrtatt av Rernt Lynge i 1932 cl,r han ble
profc'ssor i botanikk for farmasolter sam-
ticlig med at Farmasoltisk Institutt flytet til
sitt nybygg pll Blinclern.

Sorn lzrrer var Thekla Resvoll hoy elsket.
Hennes timer var r.rsedvanlig goclt forbereclt
og planlagt. Hennes begeistring r>g interesse
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Irig. 5. Thekl:r Resvoll i fjellhagen pzi K<>ngsvoll.
FOro: D. Iloll-llansen. L]BiO.

srnittet over pir studentene nir hun gikk
rundt pa kursus-salen og ga dem sin per-
sonlige veiieclning. Hennes glede over
et vakkert preparat var stor. Det var glans
<>g munterhet over hennes tirner, har en
sagr.

Hanna Resvoll-Holmsen tok altsa sin hovecl-
f'agseksamen i 1910 pi grtrnnlag av cgen,
selvstenclig utf'ort hovedfagsoppgave. Hun
m;i ha vlrrt en av de aller f'orste som levcrte
en slik hoveclfagsoppgave i botanikk. Fak-
tisk var hun nurnmer tre, jeg vet bare om
fornevnte Oscar Hagem og Bernt Lynge
soln var tidligere Lrte. Begge ble cand. real. i
1.909.

Hennes hovedf'agsoppgave ville vlrrt et
s2Ersyn den dag i dag. Den var basert pzi

feltarbeide uteh"rkkende r-rtfr.rrt pi Svalbard i
:ircne 1907-190i1 (fig. 6). Avhandlingcn ble
skrevet og publisert pa fransk! Forste iiret
var hun mecl som botaniker i den szikalte
Isachsens norske avdeling av Fyrsten erv

Monacos ekspcclisjon til Spitsbergen. Neste
,r ble hnn bare satt i land med telt og pro-
viant, etc. Etter noen tid ble hun hentet og
flytet til ct annet sted, flcrc steder i lopet av
s()mmeren. Hun samlet planter og r,rncler-
sokte vegetasjonsforholclcne pi en rekke
stecler pi Svalbards vestside.
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Fig. 6. Ilanna Resvoll-Holmsen med utstyr pe
Svalbard 1907. UBiO.

I virkeligheten kan hun sies i vrre den
forste egentlige norske botaniker som gjorde
omfattende studier pA Svalbard, selvom en
nordmann skal ha samlet noen planter der
tidlig p:i 1800-tallet. I 1910 ble hun altsA

cand. real. pi avhandlingen: "Exploration
du Nord-Ouest du Spitsbergen. V. Observa-
tions botaniques." Den ble senere trykket
i fyrsten av Monacos vitenskapelige skrift-
serle.

Det var vegetasjonsfbrskning, studiet av
plantesamfunnene som opptok henne mest.
Hun brukte de da moderne statistiske meto-
der etter dansken Rar,rnkirrs monster, savidt
mulig tillempet til norske forhold. Det var
srrlig fjellvegetasj<>nen og ffellskogene sonl
interesserte henne. Hun publiserte en rekke
slike avhandlinger bide fra fjelltraktene sor-
pi og nordfra. De var illustrert med hennes
egne, glimrende fotografier. Hun var en av

de aller forste naturforskere hos oss som
tok fargefotografier, allerede omkring 1910.

Som d<>sent i plantegeografi hadde hun un-
dervisningen i Norges flora. I)enne under-
visningen ble ledsaget av en serie botaniske
huskevers, som man moret seg over. Det
sies at man lrrte plantene pi hennes fore-
lesninger og ekskursjoner, - og at huskever-
sene - ia, de ble husket.
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Et utualg au Hanna Resuoll-Holmsens
blomsteruerc

Dioica du ei si lett
pi myren ser i tvedrakt kledt,
men lettere pi Sphagnr-rm blot
er paucifloras stjerne sot.
Pi fjellets klippe vel du fant
rupestris, Dryas' drabant.

Til dem med flere like aks
har mange onsket sig en saks.
Men vi som alle vel har sett
vil kun pi fi nu legge brett.

fra Carex-visen.

Nir veien vest til havet tilbake vi har
lagt,

vi moter Flora omklzrdd i en atlantisk
drakt

av Ilexflarvet silke rned bord av Efeublad,
og Klokkelyngens kroner innvevet smukt

i rad.

Succisas blie knapper ei bare er til pryd;
men beltet er utsyet med vakker

Tusenfryd.
Den duftende Vivendel i dette hun har

satt,
og stukket Digitalis i gul Kusymrehatt.

fra Fl<>raelementene

Den mA ei vrre tung og slapp
som sig vil lrre allslags rapp
pi eng ofa myr, i skog og fjell,
pi tun, i lune bakkeheld.
En yndet slekt! dens kvalitet
har skapt dens gode renomm6
fra florden op til fjellets sne,
dog tunrapp ei pi jord si fet.

Og raigress, Lolium, i vest
den fryd for ko, gror aller best;
men arten temulentum du
i akren komme mA i hu!
Bak agnens dekke gift den brr
si du rned svimlen i din topp
kan komme helt til himlen op
alt lenge f-or din tid er nrr.

fra Gramineene
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Hanna Resvoll-Holmsen var forst og fremst
en ildsjel, og en ildsjel som srerlig glodet for
naturfredningssaken - en sak som pA det
tidspunkt var i sin spede begynnelse. Hun
gjorde en betydelig innsats for naturvernet
som komite- og styremedlem, redaksjons-
medlem og redaktor. Sist, men ikke minst,
som debattant. Med all rett har Bredo tsernt-
sen (1977) senere kalt henne Norges f@rste

gro nnst rompe. En hederstittel!
Nesten patetisk er hennes mangeirige

kamp for fredning av Bygdin og Gjende. I
en artikkel i DNT's Arbok i striden om Gjen-
de og Sjoavassdraget fra 1977, skrev hun:

.Der for som en skrck i mig ved det
evenfydige syn - en skrck for at industriens
lange knoklede arm skulle stikke seg herind
mellem fjeldene og ose av Gjendes smaragd-
gronne vand.,

Hun fikk aldri oppleve fredningen, men i
1973 gtkk Stortinget endelig inn for varig
vern av Gjende og hele Sjoavassdraget. Mat-
te bare senere storting stA ved deres ord.

Hun tok ogsi livlig del i en rekke andre
fredningsaksjoner. Vi kan nevne Junkerda-
len med Solvigtind og Bitfjell. Og naturlig-
vis Svalbard hvor hun fo hadde utfort mye
av sitt forste feltarbeide.

Hun skrev ogsi den forste "Svalbards flo-
ra' som utkom i 1,927 (fig. 7). Den var illu-
strert med hennes egne fotografier.

Begge sostrene ble medlem av Det nors-
ke vitenskapsakademi.

Tilslutt fir vi vel ikke glemme Thekla Res-
volls hir. Bide O.A. Hoeg: .Vi ser for oss
det vakre hodet med kortklipt bolget hir.,
og Nordhagen: .Hun var en ivrig forkjemper
for kvinnens likestilling med mannen i sam-
funnslivet, og gikk med kortklipt hir, noe
hun fortsatte med hele livet igjennom og
som kledte henne fortreffelig.' Nordhagen
antyder med andre ord at hennes hirlengde
hadde noe med kvinnesak A gjore. Hennes
sonn har (i Gudbrandsdolen januar 1981)
fortalt at hennes kortklipte hir slett ikke
hadde noe med kvinnesak i gjore. Tvertom.
Hun hadde i sin ungdom et meget langt og
fyldig hir. Hun led imidlertid mye av hode-
pine og fikk hore at det ville hjelpe med
kortere hir. Pi besok i hjembygden fikk
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Fig. 7. Forsiden av
Resvoll-Holmsen.

.Svalbarcls flora, av Hanna

hun en sauegjeter tiI A ta sauesaksen fatt og
klippe hiret hennes. Det hjalp - og siden
lot hun ikke hiret gro ut igien.

Takk
Jeg takker Universitetsbiblioteket for lin av
fotografier, amanuensis Sverre Lokken for
henvisning til og kopier fra Gudbrands-
d@len, samt professor Eilif Dahl, amanuen-
sis Knut @degird, konservator Jon Kaasa og
Finn \ffischmann for et utvalg av Hanna
Resvoll-Holmsens huskevers.
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Nyborgtjern ph Hadeland,
en kransalgesjo som bor vernes

Anders Langangen

Langangen, A. Nyborgtjern pA Hadeland, en kransalgesjo som bsr
vernes. Blyttia 49 : 11-15.
Nyborgtjern, a CharaJake of protective value

- A new Chara-lake is found in Lunner, Oppland county in South
Norway. The lake is a typical Chara-lake with three species of charop-
hytes - Chara contraria, C. tomentosa and C. aculeolata. Among the-
se, C. tomentosa is a threatened species in Norway. The author sug-
gests a conservation of the locality as a natural reserve.

Anders Langangen, Hallagerbakken 82 B, N-l256 Oslo 12.

Kransalgene
Kransalgene - klasse Charophyceae - er en
relatiw homogen gruppe ferskvanns- og
brakkvannsalger. Fra stengelen utgir det
med jevne mellomrom grener som stir i en
krans og som fir dem til i minne om snel-
ler, Equisetum. (se figur 4),

KransalgesiOene
Kransalgesjoene (Cbara-sjoene) kan kort
karakteriseres ved at de har rik vegetasjon
av kransalger og at det er sparsomt med
planter ellers. Andre karaktertrekk er at de
alltid ligger pA kalkrik grunn og at vann-
massene er vakkert bligronne.

I Sor-Norge forekommer alle kjente inn-
sjoer av denne typen pi kambrosilur-kalken
i Oslo-feltet. Sjoene har derfor en begrenset
utbredelse. Kransalgesjoene er svrrt fi.rl-
somme for okt nrringstilforsel, og vil da
kunne bli odelagt som levested for krans-
alger.

Bestemmelse av kransalger
Artsoppfatningen innen kransalgene varie-
rer en del, men vi har en god nordeurope-
isk tradisjon som blant annet ses hos Hass-
low (1936), Olsen Q944), Forsberg 0963)
og ni senest delvis hos Blindow & Krause
(1990). Denne siste artikkelen anbefales
forovrig pi det varmeste hvis man onsker i
bestemme kransalger.

Vi finner en tilsvarende artsoppfatning
hos Groves & tsullock-W'ebster (1!20 og
1924) og hos Moore (1979). I en bok om
engelske kransalger som utkom i 1986
(Moore 1986), er artsoppfatningen mer i
samsvar med Vood (1962). Denne artsopp-
fatningen er blitt sterkt kritisert av Forsberg
(196r. Det er derfor viktig at vi fir en av-
klaring av artene for Bind 18 av Susswasser-
flora von Mitteleuropa, som skal omhandle
kransalgene, skrives. Denne vil bli norm-
givende for alt videre arbeide med denne
gruppen.
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Nyborgtiern. Bel i ggenhet
og omgivelser
Nyborgtjern ligger i Lunner kommune i
Oppland fylke (UTM: NM 8485).

Tjernet er omtrent 200 meter langt og
5G{0 meter bredt. Det ligger i et relativt
flatt landskap og har derfor et ganske stort
nedslagsfelt. Langs nordsiden er det en
ganske stor korniker, mens det ellers er
noksi uberort rundt resten av tjernet.

Relativt nylig har kommunen plassert et
slamdepot i tjernets nedslagsfelt (fig. 3).

Nyborgtiern som lokalitet
Nyborgtjern er en svrrt vakker og godt be-
vart kransalgesjo. Langs hele nordsiden be-
star bunnen av grihvit kalkgl'ttje, som er
flere meter dyp. Langs sorsiden har bunnen
en annen karakter, mer los og svart dynnak-
tig. Vannmassene er klart bligronne.

Jeg fant tre arter av kransalger i tjernet:
Cbara contraria Ktitzing (grikrans), Cbara
tomentosa. (rodkrans), Cbara aculeolata
Kritzing (piggkrans).

De tre artene har klare okologiske prefe-

Anders Langangen 1J

Lagringsplass
for slam

. t00m

-l

ranser og vokser derfor relativt adskilt. De
to forste finnes langs nordsiden med C.

contraria i en sone pi grunt vann, og C. to-
mentosa i tette bestander pi dypere vann.

Pi sorsiden vokste C. contraria spredt in-
nerst ved bredden, mens C. aculeolata
holdt seg i tette bestander lenger ute (fig. 1

og 2).
Det er enni ikke gjort limnologiske eller

planktonundersokelser av kransalgesjoer i
Norge.

I noen prover jeg mikroskoperte, fant jeg
store mengder kiselalger og fureflagellaten
Ceratium birundinella. @verst i bunn-
sedimentene finnes det dessuten mye
bldLgronnalger.

Ellers var det lite vegetasjon, bare enkelte
forekomster av starr, nokkerose og moser.
Av den sistnevnte gruppen srrlig Scorpidi-
um scorpioides, myrmakkmose, og Drepa-
noc ladus exannulatus, vrangklo.

Andre innsjoer i omridet
Jeg undersokte Hadelandsomrddet for krans-
algesjaer i 196VI969 (Langangen i 1,971a)
og fant da 12 slike sjoer her.

t{

I
Figur l. Skisse over omridet ved Nyborgtjern. Lagringsplassen for slam ligger ca. 300 meter mot
nordost. Utbredelsen av kransalgene er antydet. * Cbara tomentosaog, C. contraria * C. aculeo-
lata.

A sketch of the area around Nyborgtjern. A mud-deposit is found only 300 meters from the lake
(marked by a large star).
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I nrromridene til Nyborgtlern finner vi
Vassjotjern som er Norges storste krans-
algesjo. Ellers er de fleste innsjoene i nrr-
heten sterkt eutrofierte, sannsynligvis pdL

grunn av overgjodsling.
I Kalvsjotlern, som ligger ost for Nyborg-

tjern, er det store mengder med vasspest,
Elodea canadensis (Rorslett og Berge 1986).

Det er grunn til i frykte denne arten.

Chata tomentosa er en truet art
i Norge
Chara tonxentosa (fig. 4) har en svrrt be-
grenset utbredelse i Norge (fig. 5). I Skandi-
navia ellers finner vi den vanlig i @ster-
sjoen, og som ferskvannsform i noen inn-
sjoer i Sor-Sverige. Aland og i Danmark
(Bjdrkman 7947). Det er ikke usannsynlig at
flere av ferskvannslokalitetene i dag er ut-
shtt.

;i

Figur 4. Cbara tomentosa. Arten kan lett kjennes
pA de karakteristiske oppbliste endene pA

kransgrenene og en rustbrun farge. Den kan bli
opp til 60 cm lang. Kopi fra Migula (1925).

Chara tomenfosa. Drawing from Migula (1925).
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Figur 5. Den kfente utbredelsen av C. tomentosa
fram til 1969. Den nordligste lokaliteten (Hol-
tiern) er utgatt.

Known distribution ol C. tomentosa. The north-
most locality is destroyed.

De tidligere rike forekomstene av arten i
Rokotjern (Gran kommune) er i dag inn-
skrenket til helt grunne partier innenfor be-
stander av takrar. Det er ingen tvil om at
kransalgene er pi vei ut i denne lokaliteten.

I Skirstadtjern (Gran) er det ikke lenger
kransalger. Slik er det ogsi i Holtjern (Vestre

Toten). Denne tidligere vakre kransalge-
sjaen var blant de jeg foreslo vernet i 197I
(Langangen l97tb).

Vern av Nyborgtfern
Det er ingen wil om at flere av kransalge-
sjoene pi Hadeland er sterkt tnret av ode-
leggelse.

Det er derfor svart viktig at vi fir vernet
et uffalg av de sjoene vi fortsatt har her, og
et uwalg av slike sjoer andre steder. Nyborg-
tiern er en slik kransalgesio.

Ved A verne Nyborgtjern vil man gi vern
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av en typisk kransalgesja og arten Cbara
tomenlosa som er en sterkt truet art i Norge.

Etter min mening vil det vrere naturlig i
verne innsjoen i et naturreservat. Det er A

hipe at det kan gjores raskt.
Som et apropos kan jeg nevne at kransal-

gen Lamprotbamnium papulusum, vorm-
glattkrans, ble fredet i England i 1988 (Moo-
re 1986, reprint 1988). Det er et klart tegn
pi at kransalgene nok er en trLlet gruppe
som helhet.
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BOKMELDING

Fransk fargeatlas over slorsopper
P. Reumaux, R. Henry & P. Mo€nne-Loccoz:
Atlas des Cortinaires Pars I. Editions F6d€ra-
tion Mycologique Dauphin6-Savoie, Mada-
me Catherine Roupioz, Marlioz,74270 Fran-
gy, France, 1990. 24 plansjer i farger + tllha-
rende tekst. Pris ca. 290,00 F l'un.

Atlaset er forste del av en serie pi flere
volum. Hoveddelen er et plansjeverk over
et uFalg av arter av slorsopper (Cortinari-
us) med tilhorende beskrivelser. Dessuten
er det innledningskapitler over slektas syste-
matikk. Her finnes en detaljert presentasion
av de ulike underslektene og seksjonene.

Forfatternes system bry,ter sterkt med mo-
derne miter dL inndele Cofiinartus pi. For
eksempel tas den gamle underslekta Hydro-
cybe opp pl nytt. I folge forfatterne omfat-
ter denne mye av det som vanligvis i dag
regnes til underslekt Telamonia. Sistnevnte
underslekt er av forfatterne gjort forholdsvis
liten. Etter min mening er det ingen grunn
til i splitte Telamonia opp i Telamonia 6
snever forstand) og Hydrocybe. Forskjellene
gir ph makromorfologi og er ikke basert pi
andre og mer diagnostiske karakterer som
f.eks. sporer og hyfestruktur,

Underslekt Dermocybe er behandlet etter
et fodengst foreldet system. Det er f.eks.
ikke tan hensyn til kiemiske karakterer som
i dag er svrert viktige i Cortinarius-systema-
tikk. Dermocybe omfatter i folge forfatterne
flere arter som ni rellnes i underslekt Seru-

ceoq)be. Etter et monster nrermest Elias Fries
fra forrige Arhundre opptrer underslekt Sen-
ceocyge her som seksjon Dnder Dermocybe.
Videre er arter i det som na regnes til un-
derslekt Dermocybe, fordelt pi to seksjoner,
Dermocybe og Sanguinel, sideordnet seksjon
Sericeocybe. Jeg ser ingen grunn til oppret-
telsen av de to seksjonene Dermocybe og
Sanguinei. Med unntak av farge, er det in-
€aen vesentlige morfologiske eller kjemiske
karakterer som skiller dem. Det er dessuten
et taksonomisk tilbakeskritt A fore Sericeo-
cybe til Dermocybe.

Underslekt Pblep4maciumhar ogsi fiLtt en
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eiendommelig behandling. Her finner vi
blant annet seksion Delibuti. Denne skal i
folge forfatterne inneholde arter fra Corti-
narius delibutusgruppa, som de fleste anser

tilhorer underslekt Myxacium, arrer fra Cor-
tinarius anomalusgruppa i underslekt Sen-
ceocybe, samt Cortinarius spilomeus (ogsi
fra Sericeocybe), C. subtortus (fra Pblegma-
cium) og C. bolaris (fra Leprocybe). Ei mer
heterogen gruppe av slorsopper enn Reu-
maux og medforfatteres seksjon Delibuti
skal vi lete lenge etter. Er det utelukkende
for h lage "nyskapninger, i slorsoppsystema-
tikken at denne og andre seksjoner er laget?

I det hele tatt utmerker forfatternes
system seg med en nesten total neglisjering
av resultater fra moderne undersokelser in-
nen Cortina4us. Det er n€rmest, som anty-
der, et tilbakeskritt til Friesisk tankegang.
Dette har resultert i uheldige splittinger
(f.eks. underslektene Telamonia og Hydro-
cybe) og tilsvarende uheldige sammensli-
inger (f.eks. innen underslekt Dermocybe).

Tegningene er av hoy kvalitet og faktisk
noe av det beste som kan sies om atlaset.
Kunstneren, P. Moenne-Loccoz, skal ha be-
rettiget ros for vel utfort arbeid. De vil sik-
kert vrre til verdi for bestemmelse av
slorsopper. En fordel er at de tegnede eks-
emplarene er sitert i tekstdelene.

Den tilhorende tekstdelen omfatter gode
beskrivelser av makroskopiske og mikro-
skopiske karakterer. @kologien er derimot
dirlig behandlet, i den grad det i det hele
tatt finnes opplysninger. Dessverre skjem-
mes teksten av en del mer eller mindre
muntlige, ja, na;r sagt polemiske uttalelser
mot andre kollegers oppfatninger. Dessuten
er det mye utenomsnakk.

En ulempe ved bide tekst og tegninger
er selve artsufvalget. Mange av artene er
ukjente for de fleste europeiske lesere. Med
unntak av en del .tradisjonelle' artsnavn fra
f.eks. Fries og Favre, er det mange nye eller
ukiente navn laget av Henry eller Reumaux.
Til dels forekommer nybeskrivninger. Av
tegningene og teksten er det vanskelig i
tolke hva som ligger av realitet bak disse
navnene. Til overmil er opptil flere av Brit-
zelmeyers gamle navn hentet fram igjen.
Dette er ogsi uheldig, da det er svrrt van-
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skelig i tolke hva som opprinnelig ligger
bak disse navnene.

Jeg synes det er uheldig at si mange nye
eller lite brukte navn ukritisk innfores i fors-
te volum av et billedverk. Slike billedverk
blir, enten det er tilsiktet eller ikke, forst og
fremst brukt av folk med sopp-floristisk inn-
fallsvinkel. Ikke alle som arbeider med slikt
kan sies i ha like stor forstielse av kritisk
taksonomi og navnebruk. Spesielt innen ei
si vanskelig gruppe som sl@rsoppeq er jeg

redd artene blir bestemt etter "bla og sam-

menlikne-metoden". Sjansen for i plukke
opp et uklart navn er svrrt stor. Hvis si sli-
ke navn publiseres i lister over omriders
soppflora, kan de lett etterhvert bli tradi-
sjon. Dette er grunnen til at man i billed-
verk bor vrere spesielt kritisk overfor ny og
fremmed navnebruk. - I den sammenhen-
gen kan jeg likevel tilfoye at det jo er fint at
vi fir tegninger av flere taksa hvor det til ni
ikke finnes illustrasjoner.

I hefte 1 av Blyttia vol. 48 (1990) anmeld-
te ieg Cortinariu.s Flora Pbotograpbica - et
norsk-svensk-fransk verk over slorsopper.
Ved i sammenlikne faller dessverre dette
helfranske billedverket totalt giennom. Jeg
ser ingen grunn til at man anskaffer seg det-
te framfor Flora Pbotograpbica.

Klaus Hoiland
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Nunatakkteorien III -
amfiatlanter og dis j unkter

Eilif Dahl

Dahl, E. 1991. Nunatakkteorien lll- amfiatlanter og disjunkter. Blyttia
49:17-33.
The nunatac theory lll - amphiatlants and disjuncts

- Amphiatlantic species are species occurring on both sides of the
North Atlantic, but with large gaps in their distribution in Asia or in
Western America. Figs. 1-3 show some distribution patterns. Some
have a wide area in North America and Greenland, but are restricted
to Fennoscandia in Europe; a list is given in tab. 1. These are gene-
rally calcicolous species of a continental distribution. Others are Euro-
pean species, but restricted to Greenland west of the North Atlantic
(tab. 2). These are generally species with an oceanic distribution pat-
tern. Many of them are oligotrophic.

There are close relations between the northern boreal and alpine
floras of Fennoscandia, Scotland, lceland and South Greenland, even
on the level of subspecies or taxa of polymorphic groups of species,
differing from corresponding taxa found in the Alps. This suggests a
direct connection across the North Atlantic in relatively recent times.

Paleogeographic reconstructions of the land west of Norway based
on results from drillings in the North Sea depicts a land area in the Pli-
ocene which subsided in late Pliocene to early Pleistocene times (fig.
6). This is corroborated by studies of marine molluscs in the polar ba-
sin and the North Atlantic suggesting a barrier to mollusc migration
between the two basins which was broken about one million years
ago (Strauch 1970, 1983).

After the connection across the North Atlantic was broken, the am-
phiatlantic species must have survived somewhere along the coasts
of the ocean.

The amphiatlants are examples of disjunct distribution patterns.
Areas with many disjunct species are also areas with high endemism.
Hence the disjuncts are interpreted as relics, i.e. reflecting conditions
no longer existing.

Within Fennoscandia many interesting taxa are restricted to the two
areas outlined in fig. 8. Such plants are said to have a centric distribu-
tion. Some are present in both areas, called bicentric taxa, others are
only present in one area. Similar centric distribution patterns have
also been described from lceland and Greenland.

The centric distribution patterns have been interpreted as reflecting
the presence of refugia during the last glacial age.

A closer examination of the habitat preferences of disjunct popula-
tions suggests a difference between them. This can be interpreted as
a result of isolation during the glacial ages with loss of biotypes and
hence of ability to migrate to new areas.

The nunatac theory is based on an interpretation of the distribution
of rare and disjunct species. However, the refugia were hardly botanic
gardens with only rare plants. The bulk of the flora must have been
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Innledning
I det forste bidrag i denne serien droftet vi
klimaforholdene under siste istids maksimum
18 000 ir tilbake i tiden. Augusttemperaturen
i Europa li dengang ca. 6 grader lavere enn
ni. Det forte til at varmekirre arler forsvant.
derimot kunne fjellplanter overleve pi omri-
der som ikke ble dekket av is. Det viser seg
at vir lellflora har en helt annen plantegeo-
grafisk karakter enn lavlandsfloraen. Yhr lav-
landsflora er europeisk. Derimot inneholder
vir fjellflora en mengde nordlige sirkum-
polare arter og arter vi har felles med det
ostlige Nord-Amerika, men som mangler i
Alpene. Dette kan forklares ved at vir !ell-
flora miL ha ovedevet siste istid et sted i
nord, mens vir lavlandsflora er innvandret
sydfra, fra Middelhavsomridet.

I det andre bidraget ble de endemiske art-
ene droftet. Det tar tid i utvikle endemiske
arter, og en hOy endemismeprosent er en
indikasjon pi hoy alder. Vir $ellflora er rike-
re pi endemiske arter og underarter enn
vir lavlandsflora. En analyse av endemene i
Europa viser at det knapt kan pivises noe
tilfelle der en endemisk art eller underart
har urviklet seg i lopet av tiden etter siste is-
tid pi andre miter enn ved hybridisering
o g/ eller kromosomfordoblinger.

I dette bidraget skal vi ta for oss de amfi-
atlantiske og disjunkte planteutbredelsene,
og undersoke hva de kan fortelle oss om
plantelivets historie i det Nord-Atlantiske
omride.

Amfi atlantisk planteutbredelse
Med amfiatlantisk utbredelse forstir vi et ut-
bredelsesmonster der et takson opptrer pA
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begge sider av det nordlige Atlanterhav,
men har store gap i utbredelsen i ost, i
Russland og Sibir og/eller i vest, i det nord-
lige Kanada og Alaska. Det finnes forskjelli-
ge typer av amfiatlantisk utbredelse. Noen
har en noenlunde symmetrisk utbredelse
f.eks. fjelloyentrost, Eupbrasia frigida, (fig.
1). Noen finnes pi et stort omride i Ameri-
ka og Gronland, men vokser pi et lite om-
ride i Fennoskandia f.eks. stuttarve, Sagina
caespitosa, (fig. 2), Slike arter er kalt uest-
arktiske;Blytt (1876) kalte dem gronlandsk-
amerikanske arter. En liste over vestarktiske
arter som i Europa bare finnes i Fennoskan-
dia, er gitt i tab. 1. Andre arler har et stort
utbredelsesomride i Eurasia. men et lite

Figur 1. Utbredelsen av fjelloyentrost, Eupbrasia
frigida, en symmerisk amfiatlantisk art. I Alpene
den vikarierende art E. minima (etter Hult6n &
Fries 1986).

Distribution of Euphrasia frigida, a symmetrically
distributed amphiatlantic species. In the Alps
the vicariant species E. minima.

species now common and widespread. lt is difficult to conclude
anything about their history from their distribution patterns. However,
by gene analysis, new possibilities open up. This type of studies is
just now in the beginning, but the results so far have been promising.

The next and final contribution is concerned about the geological
aspects of the problem.

Eilif Dahl, lnstitutt for biologi og naturforualtning, Norges Landbruks-
hogskole, Postboks 14, N-l432 AS-NIH
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omrade vest for Atlanterhavet, f.eks. fjell-
marikirpe, Alcbemilla alpina, (fig. 3). De
danner et europeisk element i Amerikas og
Gronlands flora. En liste over slike aner pi
Gronland er gitt i tab. 2. Det var tilstede-
vrrelsen av det gronlandsk-amerikanske
element i Fennoskandias flora som fikk

Figur 2. Utbredelsen av stuttarve, Sagina caespi-
tosa, en vestarktisk art i Skandinavia (etter Hul-
t6n & Fries 1986).

Distribution ol Sagina caespitosa, a west arctic
species in Fennoscandia.

F'igur J. Utbredelsen av fiellmarikApe, Alcbemil-
la alpina, en europeisk art pA Gronland (etter
Hult6n & Fries 1986).

Distribution of Alchemilla alpina, a European
species in Greenland.

Nunatakkteorien III - amfiatlanterogdisjunkter L9

Sernander til i fremsette nunatakk-hypote-
sen.

Amfiatlantproblemet, hvordan amfiatlant-
ene har vandret og fitt sin utbredelse, har
stafi i sentrum for diskusjonene omkring
fjellplantenes innvandring. Hult€n (1958)
kartla elementet, og ytterligere detalfer er
foyettrl av Hult6n & Fries (1986). Siste gang
problemene var oppe til bred debatt var ph.
NATO-symposiet i Island (Love & Love
1963). Siden den tid er noen nye arter foyet
til listen av amfiatlantiske arter (se Dahl
1987). Rognes (1986) har nylig kommet
med noen argumenter pi grunnlag av dyrs
utbredelse. Det generelle bilde er stort sett
uendret og det kan derfor vrre tilstrekkelig
i summere opp enkelte hovedtrekk.

1. Det st@rste antall amfiatlantiske taksa i
Europa finner vi i Nord-Fennoskandia, og
antallet faller i alle retninger (fig. 4). Det er
bare 6n amfiatlantisk art i Alpene som
mangler i Skandinavia, Saxifraga rosacea
(fig. 5). Det finnes dessuten et fitallig ame-
rikansk element pi De Britiske @yer som
mangler i Fennoskandia, Limosella austra-
lis, Potamogeton epibydrus, Eriocaulon
aquaticum og Spirantbes romanzoffiana.

2. Ph amerikansk side finnes det storste
antall amfiatlantiske taksa pi Sydvest-Gron-
land og antallet faller i alle retninger (fig. 6).

3. De aller fleste amfiatlanter er nordbo-
reale og/eIler alpine arter og i alminnelighet
subarktiske-arktiske. Prosenten amfiatlanter
stiger med hoyden i Sydskandinavia. Av ar-
ter som gtrr hOyere enn 2 000 m, er halv-
parten amfiatlanter (Dahl I97).

4. Amfiatlantiske taksa som horer hjem-
me i lavereliggende omriLder, er mest strand-
planter, planter med lette, vindspredde fro
samt en del myr- og vannplanter (Dahl
7959). Bare 6n varmekjrr torrbunnsart i Syd-
Norge, bitterbergknapp, Sedum acre, har
amfiatlantisk utbredelse, men den opptrer
pi Island godt over skoggrensen (Gronwed
I94f) og er muligens en annen biorype.

5. Undersoker vi om de amfiatlantiske
taksa viser morfologiske tilpasninger til
langdistansespredning (om de har lette fro
som kan breres langt av vinden, om de har
tilpasninger til dyrespredning i form av spi-
selige fro eller frukter eller har haker eller
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Tabell 1. Vestarktiske arter i Fennoskandia. Noen opptrer ogsi pi Svalbard

West arctic species in Fennoscandia. Some also occur in Svalbard.

Sagina caespitosa
Arenaria bumifusa
Papauer lapponicum
Papauer dablianum
Draba crassifolia
Draba gredinii
Braya linearis
Potentilla cbamissonis
Epilobium lactiflorum
Rbododendron lapponicum

Pedicularisflammea
Erigeron bumilis
Antennaria porsildii
Carex nardina
Carex arctogena
Carex scirpoidea
Carex rufina
Carex maclouiana
Carex stltlosa
Leucorcbis straminea

Tabell 2. Europeiske arter pi Gronland. (etter Feilberg 1984, Bocher, Holmen & Jacobsen 7968 og
Hult6n & Fries 1986)

European species in Greenland

Iso€tes lacustris Polygala serpyllifolia
Botrycbium boreale Viola montana
Dryopteris abbreuiata? Angelica arcbangelica ssp.
Atbyrium distentifolium ssp. archangelica

distentifolium Armeria maritima ssp. maritima.
PolTpodium uulgare Vaccinium mynillus
Betula nana Gentianella auret
Betula pubescens ssp. tortuosa Callitricbe bamulata.
Salix glauca ssp. glauca Galium uliginosum

(Gjrerevoll & Rywarden 1977) Tbymuspraecorrssp. arcticus
Rumex alpestris ssp. lapponicum Veronicafruticans
Atriplex longipes ssp. praecox Erigeron borealis s, lat.
Arenaria ciliata ssp. pseudo- Antennaria porsildii

frigida Cirsium belenioides
Cerastiumfonta.num ssp. Hieracium alpinurn complex

scandicum Catabrosa aquatica ssp.
Ranunculus glacialis aquatica
Draba sibirica? Agrostis uinealis
Draba gredinii Poaflexuosa (Gjrrevoll &
Ro4ppa islandica Ryvarden 1977)
Braya linearis Antboxantbum odoratum ssp.
Sedum acre alpinum
Sed.um annuum Nardus stricta
Saxifraga paniculata ssp. Elymus arenarius ssp.

paniculata arenarius
Rubus saxatilis Eleocbais quinqueJlora
Potentilla noruegica ssp. Carex parallela

noruegica Carex noraegicassp. noruegica
Alcbemilla alpina Carex panicea
Alcbemilla wicburae Juncus squal'rosus
Geranium syluaticum
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Figur 4. Antallet amfiatlantiske taksa i de ulike deler av Europa (etter Dahl 1963).

Number of amphiatlantic taxa in different parts of Europe.

b@rster pA fra eller frukter, om det er hav-
strandplanter som kan spres med strommer
og spire i salt miljo, om det er vannplanter
som antakelig lett spres av fugl), finner vi at
taksa som har slike tilpasninger er underre-
presentert blant amfiatlantene (Dahl 1959,
1963). Dette taler imot hypotesen at amfiat-
lantene har fitt sin utbredelse ved langdi-
stansespredning over Nord-Atlanteren. Deri-
mot er det en klar overrepresentasjon av ty-
per tilpasset langdistansespredning blant
amerikanske planter pi Syd-Gronland og
Island (Dahl 1963), det samme gjelder dyre-
grupper (Lindroth 1963). Det ryder piL at en
del amerikanske arter har nidd Syd-Gron-
land ved spredning over Davisstredet, og
Island ved spredning over Danmarksstredet.

6. Det er en gradvis overgang i flora mel-
lom Europa og Amerika. Island har en nes-
ten rent europeisk flora, Sydost-Gronland
har et sterkt europeisk preg (Bocher

Figur 5. Utbredelsen av Saxifraga rosacea, den
eneste kjente art som forekommer pi Granland
og i Alpene, men mangler i Fennoskandia (etter
Hult6n & Fries 1986).

Distribution ol Saxifraga rosacea, the only spe-
cies growing in the Alps and in Greenland but
is absent from Fennoscandia.
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Figur 6. Antallet amfiatlantiske taksa i de ulike deler av det r.rstlige Nord-Amerika (etter Dahl 1963)

Number of amphiatlantic taxa in different parts of eastern North America (after Dahl 1963).

1938,197r, mens det kommer til flere
amerikanske arter pa Sydvest-Gronland.

7. Identiske eller nrr beslektede taksa
finnes pA begge sider av Nord-Atlanteren og-
si niLr det gjelder polymorfe artsgrupper eller
taksa pi et lavt taksonomisk nivi. En rekke
av dem er felles for Skandinavia, Skottland,
Island og Gronland, men representert ved
vikarierende taksa i Alpene (Dahl 1987). Sli-
ke nordatlantiske taksa er f.eks.

Fjellsyre, Rumex alpestris ssp. lapponica
Kalkarve, Arenarta ciliata ssp. pseudofrigida
Vanlig arve, Cerastium fontanum ssp. scan-

dicum
Snoarve, C. arcticum
Stjernesildre, Saxifraga stellaris ssp. stellaris
Norsktimian, Tbymus praecox ssp. arcticus
Fjelloyentrost, Eupb rasia frigida (fig. 1)
Mjukrapp, Poa flexuosa
Ffellkvitkurle, Leucorcbis straminea

Den ipenbare hypotese til i forklare alle
disse fakta er A aota en vandring over et
landomride mellom Amerika-Gronland og
Europa. Klimaet mA ha tillatt nordboreale
og alpine planter i vandre, derimot ikke
mer tempererte elementer. Det forteller at
klimaet piL landbroen mi ha vrert omtrent
som pi Island idag. Det medforer at land-
broen mi ha eksistert i sen-tertirer tid siden
klimaet i mellom-tertirr tid antas i ha vrrt
for varmt. Det forhold at vi har de samme
taksa av polymorfe plantegrupper pi begge
sider av Atlanterhavet, men vikarierende
taksa i Alpene og omkring Beringstredet til-
sier ogsi en forholdsvis sen vandring. An-
takelig ble broen forst brutt i pliocen eller
pleistocen tid.

Da saken ble diskutert pi Island i 1,963
ble hypotesen om en sen-tertirr landforbin-
delse forkastet av geologer og geofysikere
(Heezen & Tharp 196r. De gikk med pi at
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Figur 7. Rekonstruksjon av fordelingen av land og hav i den norske sektor av Nordsjoen i sentefiirr
og kvartrr tid (etter Rokoengen & Ronningsland 1983).

Generalized palaeogeographic reconstruction for the Norwegian sector of the North Sea during
late Tertiary and Quaternary times (after Rokoengen & Ronningsland 1983).
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det sannsynligvis eksisterte en vulkansk
rygg som strakte seg fra Skottland til Gron-
land i tidlig tertirr og kanskje mellom-ter-
tirr tid., men noen sen-tertirr forbindelse
kom ikke pi tale.

Siden den gang er det kommet til obser-
vasjoner som kaster et helt nytt lys over
problemet. Ved boringer pi havbunnen i
det nordatlantiske omride finner man van-
ligvis sedimenter av tidlig- og mellomtertier
alder, mens sedimenter av sentertirr, mio-
cen og tidlig pliocen alder svert ofte mang-
ler (se Goll 1989). Derimot er sedimenter av
sen pliocen og pleistocen alder regelmessig
tilstede. Ryggen mellom Skottland og Island
har lite sedimenter, og ogsi der er det
brudd i lagfolgene for pleistocen (Talwani
et al. 1976, Nilsen & Kerr 1978). @st for ryg-
gen, i den norske sektor av Nordsjoen har
Rokoengen & Ronningsland (1983) studert
sedimenter fra oljeboringer. De kommer til
at det i midtre pliocen eksisterte et land-
omride der Nordsjoen ni ligger og et kyst-
land si sent som tidlig pleistocen (se fig.7).
Deretter inntraff en innsynkning pi noe
omkring 600 m som forte til dannelsen av
Nordsjoen.

De seneste resultater fra boringer pi
Yoring-platket sydvesr for Lofoten (Eldholm
& Thiede 1986, Eldholm et al. t986) i 7260
m dybde viser en eocen lagrekke med vul-
kanske bergarter. Den lavere del er avsatt
under vann, den ovre pi land. Direkte
oppi kommer sedimenter av sen-tertirr og
pleistocen alder. I dette omrd.det mi inn-
synkningen ha vrrt over l. 000 m.

Det bilde som her risses opp, stemmer
bra med resultater som Strauch (1960, 1983)
er kommet til ved studiet av fossile marine
mollusker (blotdyr) i Polarbassenget og
Nordatlanteren. Inntil sentertirr alder var
molluskfaunanen i Polarbassenget atskilt fra
den i det nordlige Atlanterhav. Det mi ha
eksistert en barriere som etter faunaen i
domme ble brutt i pleistocen tid for ca. 1

million iLr siden. Fra da av begynte elemen-
ter fra Nord-Atlanteren i vandre nordover
og inn i Polarbassenget, og elementer fra
Polarbassenget sydover til Nord-Atlanteren.
En barriere for marine mollusker mi. nod-
vendigvis vrre en bro for landplanter.
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Det er vel enda litt tidlig i trekke basran-
te konklusjoner om en landforbindelse mel-
lom Skandinavia og Gronland i sentertirer
tid som ble brun ved innsynkninger i plio-
cen-pleistocen tid. Men resultatene fra bor-
inger pi havbunnen har ipnet muligheter
som man ikke tidligere kunne ane.

Et trekk som har vrrt fremhevet av Bo-
cher (1938, 1951, 1975) er at det finnes oko-
logiske forskjeller mellom det vestarktiske
element i Fennoskandia og det europeiske
element pi Gronland Det vestarktiske ele-
ment i Skandinavia bestir mest av art'er som
trives pi kalkbunn og gjerne i et forholdsvis
kontinentalt klima (se tab. 1). Det europeis-
ke element pi Grcnland derimot bestir
mest av arter som trives pA forholdsvis sur
bunn og i et forholdsvis oseanisk klima
(tab. 2). Dette forklarte han pi folgende
mite: De europeiske plantene vandret fra
Vest-Europa som har et oseanisk klima, til
Gronland etter en sydlig rute langs Atlanter-
havet med fuktig oseanisk klima. Biotyper
som krever kalkbunn og kontinentalt klima
hadde smi levemuligheter der. Den hoyeste
konsentrasjon av amfiatlanter pi vestsiden
av Atlanterhavet finner vi i Syd-Gronland.
De vestarktiske artene mh, ifolge Bocher, ha
vandret fra det nordostlige Nord-Amerika
som har et kontinentalt klima, over en mer
nordlig rute fra Gronland over Svalbard til
Fennoskandia der mer oseaniske og sur-
bunnskrevende biotyper hadde dirligere
eksistensmuligheter langs ruten. Det stem-
mer med at vi finner den storste konsentra-
sjon av amfiatlanter i Europa i Nord-skandi-
navia.

Det forhold at mange vesteuropeiske og
oseaniske arter forekommer pi Gronland,
er vanskelig i forklare ut fra hypotesen om
spredning av amfiatlanter ved hjelp av isfjell
(Nordal 1985b, 1987). Pa grunn av jordrota-
sjonen gir strommene i Nord-Atlanteren
nordover langs Skandinavias kyster og syd-
over ved @st-GronIand og videre gjennom
Danmarksstredet mellom Island og Gron-
land; en rekonstruksjon ^v sirkulasjons-
monsteret i Nord-Atlanteren for 18 000 ir si-
den er gitt av Kellogg (1980). Hvis arter
spres med isfjell fra Vest-Europa til Gron-
land, skulle man vente en spredning fra Eu-
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ropa til Nordost-Gronland, ikke til Sydvest-
Grgnland der vi ni finner de fleste europe-
iske arter.

Monsteret med de fleste europeiske arter
pA Syd-Gronland er ogsdL vanskelig i for-
klare ut fra en hypotese om at vindspred-
ning kan ha vrrt viktig. Kald luft synker
ned ved Nordpolen og strommer sydover
som en nord-ostlig vind. Lengre syd er vi i
syklonbanestroket med fremherskende syd-
vestlige vinder. Dette vindmonster kan
vanskelig forklare en spredning av et osea-
nisk element i Europa mot vest og nordvest
til Gronland.

I ovrtg har fi av artene i tabellene 1. og 2

tilpasninger til vindspredning.

Disiunlrter og relikter
At en plante har en disjunkt utbredelse vil
si at den forekommer i flere delomrdder
som ligger si fjernt fra hverandre at en gen-
uweksling mellom delomridene er uteluk-
ket. Slike disjunksjoner har alltid pikalt
plantegeografenes interesse. Som eksempel
kan nevnes bipolrere utbredelser som har
vrert omtalt tidligere, eller familier, slekter
og arter som er felles for Syd-Amerika, Aus-
tralia og Syd-Afrika til tross for at kontinen-
tene er atskilt av svrre havomrider. Det er
nrrliggende i forsgke A forklare disjunksjo-
nene gjennom en hypotese at plantene en
gang i fortiden har hatt en mer sammen-
hengende utbredelse som siden, av forskjel-
lige grunneq er splittet opp. Forsividt er de
amfiatlantiske plantene gode eksempler pi
disjunksjoner. En plante som forteller noe
om en tidligere situasjon som ikke lenger
eksisterer, kaller vi en relikt.

Erfaringsmessig er det en n&r sammen-
heng mellom disjunkter og endemer. Omri-
der som er rike pi plantearter med en
disjunkt utbredelse er gjerne ogsdL omrider
som er rike pi lokale endemiske taksa. Det
er ikke si rart. Et omride der planter har
kunnet overleve mens plantelivet andre ste-
der ble utryddet er nettopp omrider der
man kan vente dL finne rester av eldre tiders
planteliv. Samtidig har floraen hau lang tid
til i uwikle lokale endemer. Eksempler i
Europa er f.eks. Pyreneene og Balkan. I
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Figur 8. Kart over de to omrider av Skandinavia
med rik lellflora (etter Berg 1963).

Map of the two "island"-like areas in the Scan-
dinavian Mts. which have an unusually rich al-
pine flora (after Berg 1963).

begge disse omridene finnes f.eks. arter av
slekten Ramonda (som tilhorer familien
Gesneriaceae) som ellers horer hjemme syd
for Sahara. Pi Balkan finner vi balkanfuru,
Pinus peuce, som har sine nrrmeste slekr
ninger i Amerika. I Nord-Europa har vi eks-
emplet med de senglaciale disjunktene og
endemene pi Oland og i Teesdale. Det
nordboreale-alpine element i Fennoskandia
og pi De Britiske @yer er relatirt rike bide
pi disjunkter og endemer.

Da man etterhvert begynte i f:i bedre in-
formasjon om planteartenes utbredelse ble
det klart at noen omrider i Fennoskandia
hadde en rikere fiellflora enn andre. Det
gjelder Dovre-Jotunheimen-omriLdet i syd
og fjellene omtrent fra polarsirkelen og til
Vest-Finnmark (fig. 8). Arter som finnes i
begge omrider, men som mangler i mel-
Iomrommet, kalte Fries (191., bisentriske.
En oversikt over arter med bisentrisk utbre-
delse av litt forskjellige ryper i Fennoskan-
dia, er gitt av Verg (1.963). En del arter fin-
nes bare i det sydlige eller det nordlige om-
ride, de ble kalt unisentriske av Arwidsson



26 Eitif Dabt

(I94r. Lignende sentriske utbredelsestyper
finner man pA Gronland (Gelting \934,
Bocher 1938, t95I, I97) og pi Island
(Steind6rsson 796D.

Fries (1913) var den forste som satte den
bisentriske utbredelse i sammenheng med
nunatakk-hypotesen. Han foreslo at det un-
der istiden hadde eksistert to refugieom-
rideq ett ved kysten av M@re og et annet
pa kysten av det nordlige Nordland og
Troms. Det er ogsi der vi har landskapsfor-
mer (alpint relieff) som kan tyde pi isfrihet
under istiden. Liknende hypoteser er ogsi
fremsatt for Gronlands og Islands vedkom-
mende.

Men er det nd nodvendig i ty til en refu-
giehypotese med flere atskilte refugier for i
forklare de sentriske plantenes utbredelse?
Kan ikke utbredelsen forklares ut fra okolo-
giske, srdig meteorologiske faktorer? Axel
Blytt mente at de granlandsk-amerikanske
ffellplantene var kontinentale arter som bare
kunne leve ost for store fjellmassiver og is-
breer i Jotunheimen og i Nord-Skandinavia
som skjermet mot fuktige vinder fra vest.

Bocher (195I) pekte pi at man i Trandelag
og det sydlige Nordland har et innslag av
oseaniske arter som sjelden vokser sammen
med de mer kontinentalt pregete bisentriske
arter fordi omridene er under innflytelse av
vestlige vinder. Det er ogsi pekt pi at fjel-
lene i Trondelag og det sydlige Nordland er
lavere enn dem man finner lengre syd eller
nord. Mellomalpine og hoyalpine arter kan
derfor mangle fordi fjellene er for lave og
slike arters eksistensmuligheter kan ha vrrt
enda mindre under den postglasiale varme-
tid da skogen gikk ca. 300 m hoyere enn
idag. Dahl (1951) pekte pi at arter som ikke
vokser i omrider med maksimum sommer-
temperatur mer enn 23" C nodvendigvis mi
bli bisentriske. Gauslaa (1987) har droftet
okologiske faktorer som begrenser fjellplan-
tenes utbredelse. Han peker pi at ogsi
palsmyrer, som oppsdr der vintrene er kal-
de og snodekket ikke srrlig tykt, har en bi-
sentrisk utbredelse uten at man behover i
gi en historisk forklaring pi det.

En som wilte pi at vire edle fiellplanter
var si kontinentale som man pleide i tro,
var Nordhagen (7963). Han la derfor et ar-
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beide i i undersoke hvor langt vest man
kunne finne dem i Norge. Han fant lapp-
oyentrosq Eupbrasia salisburgensls (eller
lapponica), i fjell nrr Molde og stivsildre,
Saxifraga bieracifolia, pi fjellene innenfor
Alesund. Lapprose, Rbododendron lappo-
nicum, ble funnet i Romsdal vest for vann-
skillet. En rekke bisentriske arter er senere
funnet pn fiell nrr kysten i Vesterilen. En-
delig er norsk malurt, Artemisia noruegica,
funnet i Rogaland og i Skottland. Det tyder
ikke pA at de krever et kontinentalt klima
for i ovedeve. Nordhagen mente at bisentri-
siteten mine ha en historisk forklaring.

Enhver plantes utbredelse er betinget av
dens nedarvete fysiologiske egenskaper sett
i sammenheng med miljofaktorene. Men his-
toriske faktorer er ogsi viktige. Hvis vi fin-
ner at en plantepopulasjons utbredelse kan
forklares okologisk, er da ytterligere histo-
riske forklaringer overflodige?

En som sterkt har hevdet dette er en-
gelskmannen Salisbury O93, ut fra sitt ar-
beid med froproduksjon og frospredning.
FIan hevdet at planter finnes overalt der livs-

betingelsene er tilstede, og det er det hele.
Han uttrykker seg uretydig: .Ingen hypotese
kan aksepteres som direkte eller indirekte
forutsetter at plantenes spredningsevne er
begrenset' (Salisbury 1935 p, 225, oversatt
fra engelsk). Det er ikke rart at Godwin
Q975) reagerte. Hans livsverk: "The History
of the British Flora. A Factual Basis of Phy-
togeography', der han stilte sammen alt fos-
silt materiale om planters forekomst pi De
Britiske @yer, ville da bare vtrre av perifer
interesse nir det gjabt n forklare planteut-
bredelser.

Na er Salisburys standpunkt ipenbart
uholdbart. Blant annet vet vi at planter har
spredd seg med menneskers hjelp og slitt
seg til i nye omrider. Riktignok vil de ofte
opptre i naturtyper som er oppstitt ved
menneskers pivirkning, men slett ikke all-
tid. Hos oss har vi klistersvineblom, Senecio
uiscosa, pi strandkanter eller amerikamjol-
ke, Epilobium adenocaulon, p'ir sumpmar-
ker ved innsjoer som er sdL naturlige som vi
kan ha dem. Videre finnes et element av

europeiske arter konsentrert til det vestlige
Newfoundland og Nova Scotia som den
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storste ekspert pi amerikansk flora, Fernald
(792r, mente var et opprinnelig element.
Det mitte et regulrert detektivarbeide til far
Lindroth (1951) kunne pivise at de, og en
rekke billeq var transportert med mennes-
kers hjelp over havet pA 1600-1700-tallet.

Men uwilsomt er det noe i Salisburys argu-
ment. En levedyktig populasjon av en plante
produserer fro som spres i omgivelsene, og
finner de vekstmuligheter, vokser de opp og
sprer seg videre. Det fortsetter inntil de m@-

ter en barriere som de ikke kan krysse, om-
rider der plantenes livskrav ikke lar seg
oppfylle. Da vil utbredelsesgrensene vrre
okologisk betinget som Salisbury hevder. Er
det hele historien?

Det gjenstir allikevel ubesvarte sporsmil.
Det er pekt pi at det vestarktiske element i
Fennoskandias flora overveiende bestir av
kontinentale kalkplanter, mens det europe-
iske element pi Grcnland er et oseanisk
element med mange surbunnsarter. Hvorfor
er det slik? Hvorfor er de sjeldne fjellplante-
ne konsentrert i de to omridene avmerket
pn fig. 8? Og hvorfor er det en ipenbar
sammenheng mellom forekomst av disjunkt-
er og forekomst av lokale endemer, ikke
bare i Nord-Europa, men som et generelt
plantegeografisk fenomen?

Det er galt i tro at en plantepopulasjons
okologiske egenskaper er noe som er gitt;
de er ogsiL et resultat av en historisk pro-
sess. Hvor har plantepopulasjonene fitt sine
egenskaper fra? Alle som har arbeidet med
relikter og disjunkter er enige om at det
som kjennetegner en relikt populasjon er
dens manglende aggressivitet og tilpasnings-
evne. Dette er sterkt fremhevet av bl.a.
Braun-Blanquet (192, nd.r det gjelder
disjunkter i Cevennene i Frankrike og av
Fernald (192, nir det gjelder en rekke
planter som opptrer som relikter i det ost-
lige Nord-Amerika i smi populasjoner, men
som er utbredt over store omrider og i
mange ulike habitater i det vestlige Ameri-
ka. Dette forklares vanligvis pA denne mi-
ten: Hvis en populasjon er innskrenket pi
et lite omride og er blitt fitallig, og denne
tilstand varer ved i mange plantegenerasjo-
ner, vil dette lede til et gentap op; derved et
tap i tilpasningsmuligheter. Plantene mister
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Figur 9. Utbredelsen av gronlandsstaff, Carex
scirpoidea (euer Hult€n & Fries 1986).

Distribution of Carex scirpoidea (after Hult6n &
Fries 1986).

Figur 10. Utbredelsen av lapprose, Rbodo-
dendron lapponicum (etter Hult6n & Fries
1986).

Distribution of Rhododendron lapponicum (after
Hult6n & Fries 1986).

evne til i erobre nye nisier og spre seg.
Hult€n (1938 s. 20 f.) kaller dette fenomenet
rigiclitet. Det er likeledes vanlig at disjunkte,
isolerte populasjoner av en art viser seg i
ha forskjellige okologiske egenskaper fra
populasjoner av samme art der arten er mer
utbredt. Kan vi spore slike fenomener hos
vire fjellplanter?

Gronlandsstarr, Carex scirpoidea, er en
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meget sjelden art hos oss. Den klassiske lo-
kaliteten ligger i Saltdal og arten er nylig
oppdaget i et nytt omride i Ballangen (Skif-

te 1988). Den opptrer bare over skoggren-
sen pi kalkgrunn. Derimot har arten en vid
okologisk amplitude og opptrer i engsam-
funn, i heisamfunn, i kratt og ved myrer pi
Gronland (Bocher 1938 s. 236). I Nord-
Amerika har den en vid utbredelse. Den gir
der langt syd i skogomriLdene og ser ikke ut
til i ha srrlig forkjarlighet for bestemte
bergarter (se fig. 9). Noe liknende gjelder
lemenstarr, Carex maclouiana, og svart-
bakkestjerne, Erigeron humilis, som opptrer
pi oseanisk pregete kystomrider i Syd-
Gronland (Bocher 1938) og er vidt utbredt i
Amerika.

Lapprose, Rbododendron lapponicum,
(se fig. 10) er en kalkplante i kontinentale
omrider. Jeg har selv sett den pi granitt pi
toppen av Mt. Marcy i staten New York i
selskap med fjellpryd, Diapensia lapponica,
og Spbagnum. I staten 'Wisconsin opptrer
den i et omride som man antar ikke ble
nediset under istidene og hvor vegetasjonen
ellers domineres av temperert lauvskog.

Myrtust, Kobresia simpliciuscula, er hos
oss sydlig unisentrisk, men med noen loka-
liteter i Nord-sverige og Finland (se disku-
sjon i Berg 7963 s. 159), og gir ikke lengre
ned enn i nordboreal region. Pi Gronland
(se Bocher 1938, 195I, Gauslaa 1985) er
den en kontinental art som bare opptrer i
omrider med mindre enn 30G400 mm
irsnedbor og irsamplitude (differans mel-
lom middel for ianuar og yuli) pi minst 20
grader. En slik plante skulle ikke ha lov til i
vokse pi Finse for ikke i snakke om i
Skottland. I Teesdale opptrer den i et hoy-
deniviL der man kan finne eik. Derimot ser
populasjonene i Skottland ut til i likne mer
pi vAre nir det gjelder okologisk nisje. Av-
dode professor Bocher fortalte at han kun-
ne dyrke Teesdale-myrtust utendors i Ko-
benhavn, mens hans gronlandske popula-
sjoner mAtte dyrkes i det arktiske drivhus. I
Alpene er myrtust nrermest en subalpin art.

Grannarve, Minuartia stricta, er hos oss

en art som opptrer pi fuktig kalkgrunn i
fiellet. I Mellom-Europa er den nrrmest en
lavlandsart som opptrer pi torvmyrer og
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iblant pi mosetuer pi hoymyrer (Rechinger

1979). Den har en isolert forekomst i Tees-
dale i England sammen med myrtust.

Lappoy entrost, Eupb rasia salisburgensis, i
Fennoskandia har vr'fi skilt ut som en egen
ar1., E. lapponica, men det er bewilt at den
er tilstrekkelig skilt fra E. salisburgensis tiI i
fortjene et eget artsnavn. @kologisk er de
iallefall forskjellige. I Norge gtrr E. salisbur-
gensis ikke mye lengre ned enn i nordbore-
al, mens den i Alpene gir ned til 400 m der
man kan dyrke vin. I Alpene og hos oss

dreier det seg om torrbunns-planter. Pa

Gotland vokser den pi brunskjene, Scboe-
nus fem,ryineus, (den er en halvparasitt) i
kalkmyrer, mens den aldri opptrer pi myr i
Alpene (Petterson 1958). Den har en utpre-
get disjunkt utbredelse med forekomster i
det vestlige Irland.

Jeg har tidligere (Dahl 1955) vrrt tilbake-
holdende med i bruke sentrisiteten som
argument for nunatakkhypotesen fordi bi-
sentrisiteten langt pi vei kan forklares oko-
logisk. Men det stir allikevel noe uforklart
tilbake. Det ser ut til de sentriske artene i
Skandinavia har en snevrere okologisk nisje
enn andre steder; eksempler pi det er gitt
ovenfor. Dette er en typisk egenskap hos
relikter, at de gjennom isolasjon har mistet
biotyper og blitt rigide. Det er vanlig i plan-
tegeografien at man soker en historisk
forklaring hvis man finner piLfallende og
uforkladige konsentrasjoner av endemer og
disjunkter, og Fries (I9I, bygget pi et slikt
grunnlag nir han forklarte bisentrisiteten ut
fra nunatakkhypotesen.

Diskusion
Det bilde vi kommer frem til pi grunnlag av
studiet av de amfiatlantiske og disjunkte
plantene er at det i seneste tertirer, i pliocen
og tidlig pleistocen eksisterte landomrider
som forbandt Nord-Europas fastland med
Island og Grgnland og videre til det ameri-
kanske kontinent. Denne landsforbindelse
ble brutt i tidlig pleistocen tid for ca. 1 mil-
lion ir siden ved at havbunnen i Nordsioen
og antakelig ogsi andre steder sank inn. De
plantegeografiske data tyder pi at klimaet i
omriLdet var omtrent som i dag, og dette
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bekreftes av fossilfunn fra tidlig pleistocen
tid pi flere steder i Europa.

I lopet av sentertier tid (for 2,6 millioner
ir siden) inntraff istider avI@st av mellom-
istider. I borkjerner fn Yoringplatiet kan
mer enn 20 slike sykler spores (Eldholm et
al. 1,980. Under istidene ble store landom-
rider nediset og planter som eventuelt
overlevet i det nordatlantiske omride, ble
trengt sammen pi mindre refugier. Dette
inntraff flere ganger. Det er ipenbart at bare
de mest hardfore artene i den opprinnelige,
sentertirre flora kunne overleve, og det
stemmer med at andelen amfiatlanter og
nordlig sirkumpolrre arter er storst hoyt ttl
fjells og lengst mot nord.

Men, vil det innvendes, denne hypotese
innebrerer at populasjoner pd begge sider
av Atlanterhavet har vrrt isolert fra hveran-
dre si lenge som en million ar, uten at po-
pulasjonene har urviklet seg til forskjellige
arter eller underarter. La gi at det kan vrre
riktig nir Dahl (1989) hevder at 18 000 ir
ikke er nok til i uwikle nye arter og under-
arter. Men nir han hevder at plantepopula-
sjoner pd begge sider av Atlanterhavet har
vrcrt isolert fra hverandre i en million ir,
uten at det har utviklet seg taksonomiske
forskjeller i snakke om, da er han urimelig.
Er det da ikke en mer sannsynlig hypotese
at artene pi begge kontinenter ovedevet
syd for isskjoldene og vandret nordover et-
ter isen og pdL en eller annen mite spredte
seg ved langdistansespredning fra Amerika
til Skandinavia eller fra Europa til Gronland.

Jeg skal innromme at dette er en sterk
argumentasjon. Ni hevder Rognes (1986) at

det for insekters vedkommende slett ikke er
usannsynlig. Insekter meget godt bevart i
rav fra tidlig tertirer tid er identiske med ni-
levende insekter. Ogsi nir det gjelder biller,
er det liten forskjell mellom fossiler fra tid-
ligste kvartere avleiringer og nilevende for-
mer (se Birks & Birks 1980 s, 127 O. Kan
det samme vrre tilfellet nir det gjelder
plantepopulasjoner pi begge sider av Atlan-
terhavet? Hvor raskt foregir evolusjonen i
relikte plantepopulasjoner? Min nrrdering er
at relikte populasjoner av planter utvikler
seg langsommere enn normale populasjon-
er. Jeg skal forsoke i begrunne det og sam-
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tidig komme tilbake til fjernspredningshy-
potesen.

Mulighetene for vellykket fjernspredning
er forskjellig for kryssbestovende og selvbe-
stovende arter. Det er stort sett enighet om
at det er en fordel for en plantepopulasjon
A vrre kryssbestover. Det gir arten mulighet
til i trekke pi en omfattende genkapital nir
populasjonen utsettes for miljoendringer
idet det da kan selekteres ut nye genkombi-
nasjoner bedre tilpasset de nye forhold.
Men svakheten er at genkapitalen ogsiL kan
inneholde gener som kanskje kan vrre
gunstige i enkelt dose, men er letale i dob-
belt dose. Hvis en plante selvbestoves er
det fare for at det produseres individer med
skadelige gener i dobbelt dose, noe som
leder til degenerasjon.

Ved langdistansespredning av et enkelt
fro av en kryssbestover vil det vokse opp
en plante med bare to sett av alleler og det
betyr et voldsomt gentap. Det er ogsi stor
fare for at avkommet bukker under av inn-
avlsdegenerasjon. Na har Nordal (7989)
pekt pi at denne vanskelighet ikke er
uoverkommelig. Hvis ett eller fi fro spirer
og populasjonen deretter formerer seg
raskt, kan de uheldige genkombinasjoner
bli eliminert og arten allikevel ovedeve.
Hun refererer et eksempel der man fra fire
gjenlevende gaseller allikevel klarte i eta-
blere en levedyktig stamme.

Men forutsetningen for at dette skal vare
mulig, er at populasjonen vokser raskt etter
ankomsten. Og bl.a. Sjors (1956) og Daniel-
sen (1979 s. 85 f.) har pekt pi at under
senglasial tid, da isen smeltet, ble nytt land
blottlagt der fjernspredde diasporer raskt
kunne etablere nye populasjoner uten srr-
lig konkuranse fra tidligere etablene plan-
tepopulasjoner. Dette mitte da vrere typiske
r-adapterte arter, pioner-planter, som trives
pi slik blottlagt mark, srrlig arter som tri-
ves pi sandoyrer og skredmark. Hvis denne
mekanisme var i virksomhet, skulle man
vente at relativt mange av amfiatlantene var
slike pionerplanter. Ni er det blant de vest-
arktiske artene i Skandinavia noen av denne
type, f.eks. Papauer-afier, Braya linearis og
kanskje Arena4a bumifusa. Men det gjelder
langt fra flertallet av de vestarktiske artene,
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og ikke noen av Carex-artene. Tar vi si for
oss det ostlige element pi Gronland, som
mi formodes i vrere kommet med fjern-
spredning fra Europa, si har vi her en klar
dominans av arter som kommer sent i suk-
sesjonene, mange oligotrofe arter og sur-
bunnsplanter. Heller ikke ser det ut til at det
er srrlig mange amfiatlanter i plantesam-
funn som vokser pi arealer som nylig er
blitt isfrie i Finseomridet, beskrevet av El-
ven (1975), eller i Jotunheimen av Matthews
(1978, r97D.

Ni peker Nordal (I98D pdL at selvbesto-
vere ikke er utsatt for innavlsdegenerasjon
og her kan ett fra vrre nok til i etablere en
ny populasjon. Og det er riktig at mange av
vire arktisk-alpine arter har alle muligheter
for selvbestovning, mange setter normalt fro
etter selvbestovning og bare unntaksvis ved
kryssbestovning. Dette er klarlagt spesielt
etter danske unders@kelser (The Structure
and Biology of Arctic Flowering Plants
1908-L921, Hagerup 1951, Bocher I97).
Men for at selvbestovning skal vrere fordel-
aktig, mi de fleste letale gener i populasjo-
nen forsvinne, og selvbestovende popula-
sjoner har en hoy grad av homozygoti. Er
en populasjon av en selvbestovende plante
etablert fra ett fro, vll den nye populasjon
vrre ekstremt fattig piL gener. Det berover
populasjonen tilpasningsmuligheter som vi
finner hos kryss-bestovere med en storre
genkapital. Men det kan argumenteres for
den oppfatning at langdistansespredning er
irsak til at sa mange arter er selvbestovere.

Det er imidlertid andre muligheter for i
forklare at tilpasninger til selvbestovning er
sd alminnelig hos arktisk-alpine planter. For
de forste vil normalt insektbestovende arter
i et arktisk klima tilpasse seg ved i gh over
til selvbestoving fordi de bestovende insek-
ter mangler eller fordi verforholdene under
blomstringstiden kan vrre dirligere (Hage-

rup 1951). For det andre: Hvis en plantepo-
pulasjon blir sammentrengt og redusert i
antall, vil det lett opptre innavlsdegenera-
sjon. Hvis prosessen foregir langsomt vil
populasjonen etterhvert kunne kvitte seg
med letale gener og gi over til selvbestov-
ning. I et refugium av begrenset storrelse er
det derfor en ipenbar fordel i vrre selvbe-
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stover eller i formere seg uten befruktning.
Nordal (1989) peker pi at polyploide arter
kan bevare en storre genkapital i fitallige
populasjoner enn diploide arter. Hoy hyp-
pighet av selvbestovere og en stor andel
poyploider i et element kan vrre en relikt-
karakter.

Hvis en populasjon har gjennomlevet et
fitallig stadium, har den en sterkt begrenset
genkapital; det gjelder bide selvbestovende
og kryssbest@vende planter. Skal popula-
sjonen utvikle seg, mi det i det vesentlige
skje ved at det produseres nye mutasjoner.
Dette er en langsom prosess, og slike gen-
fattige populasjoner kan antakelig leve
lenge uten i forandre seg vesentlig.

Hvordan skalvi komme videre?
Diskusjonen om nunatakkteorien har knyt-
tet seg til utbredelsen av endemiske og
disjunkte arter, stort sett sjeldne planter.
Men det er ingen som tror at refugiene var
en slags botaniske hager der det bare voks-
te sjeldne og interessante arter. De aller fles-
te var antakelig svrrt ordinrre arter som
har en vid utbredelse idag. I fravr.r av fossi-
ler har det vrrt vanskelig i slutte noe om
de vanlige fjellplantenes historie.

Men i den seneste tid er det dukket opp
nye og lovende metoder med genanalyse
som ipner muligheter til ogsi i etterforske
innvandringen av vidt utbredte arter. Ge-
nene styrer dannelsen av proteinene, og en
del proteiner inngir i viktige enzymer som
katalyserer biokjemiske prosesser. Ved mu-
tasjon kan et gen omdannes og gi opphav
til et nltt protein som katalyserer den sam-

me biokjemiske prosess. Proteinene kan
skilles ved elektroforese og identifiseres
gjennom sin biokjemiske aktivitet (isozym-
analyse). Vi kan pi denne miten identifise-
re gener. En fremstilling av metoden er gitt
av Nordal et al. (1988).

Nordal et al. (1988) har undersokt isozy-
mer i populasjoner av fjelltjrreblom,
Iycbnis alpina. Pi Gronland og i Labrador
vokser var. americana (Hult6n & Fries
1986). Bocher (7977) forte populasjoner fra
Syd-Norge, Oland og pA serpentin i fiellet til
en egen underart ssp. borealis, forskjellig
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fra de ovrige populasjoner i de norske flell.
Et bestemt enzym opptridte med 3 for-

skjellige utgaver, A, B og C. En populasjon
fra sydnorsk lavland, en annen fra 6land og
en tredje pi tungmetalljord fra Roros samr
to populasjoner fra det ostlige Nordamerika
hadde bare A. En populasion fra New
Foundland hadde bare B. Fjellpopulasjoner
fra Syd-Norge samt en populasjon fra Gron-
Iand hadde A og B og i tillegg opprradte C i
Syd-Norge. De slutter at vire f)ellpopula-
sjoner ikke utelukkende kan vrre kommet
sydfra, men mi ha overvintret pi et Nord-
sjokontinent.

Den samme arbeidsgruppe har ogsA un-
dersgkt rypebunke, Vablodea atropurpurea,
som er en amfiatlantisk art. Den har vist seg
h vrre ekstremt fattig pir gener, noe man
skal vente hvis arten har overlevet pi be-
grensete refugier.

Man skal vrere forsiktig med i slutte for
langt fra de undersokelser som er gjort hit-
til. Vi trenger analyser pA flere arter og med
flere enzymsystemer. Men metoden gir oss
helt nye metoder til i etterforske vandrings-
veier for vire fiellplanter.

Kinloch et al. (1986) har brukt slike meto-
der pi furu i Skottland i kombinasjon med
terp6nanalyse. De finner at furu i et omride
i det nordvestlige Skottland skiller seg radi-
kalt fra populasjoner man finner lengre syd.
Pi forhind visste man fra pollenanalyse at
furu forst opptridte i det samme omride et-
ter istiden og bredte seg ostover og sydover
til den motte en innvandring av furu fra
syd. Kinloch et al. (1986) fremserter den hy-
potese at furu har overvintret siste istid i
Skottland. Bennett (1.984) antyder ogsi et
refugium for furu under siste istid i Irland.

I genanalyse og morfometrisk analyse er
nok zoologene kommet lengre enn botani-
kerene. Svalbardreinen tilhorer en egen un-
derart som morfologisk og genetisk skiller
seg fra den vi har pA fastlandet (Hakela
et al. 1985, Roed 1985, Roed et al. 1986),
men har forbindelse med nordamerikanske
arktiske populasjoner. De regner med at det
kreves minst 200 000 ir til uwikling av en
ny underart og at derfor svalbardreinen md
ha vrrt atskilt fra de mer sydlige populasjo-
ner like lenge.
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Men fremdeles gjenstir det i undersoke
om det er en uloselig konflikt mellom bio-
loger og geologer om nunatakkhypotesen,
samt a undersoke hvordan milioforholdene
var pA de postulerte refugier. Det blir emnet
for det neste og siste bidrag.
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BOKMELDINGER

Til seliens pris
Knut Nedkvitne: Selja i norck natur og tra-
d,isjon. - Norsk skogbruksmuseum Srr-
publikasjon nr. 8. 171 pp.

Jeg minnes en kveldsstund i piskeferien
- en gang i tredveirene ma det ha vrrt -
det var kommet linnvrer og jeg sto i kvel-
dingen ute i vedskjulet pA Nesheim sam-
men med Lars. Han er forresten med blant
informantene til denne boken ogsa. Den
gang var det fremdeles selvforsyningen
som ridde i Eksingedalen, og Lars fortalte
om hva de brukte det ene og det andre
treslaget til - fra graoren som knapt kunne
brukes til ved, og til ospen som de pleiet
og gjemte: den var det beste materialet de
hadde til monsiser og sperrer. Det slo den
unge botanikeren hvilken enorm skatt av
praktisk viten om naturens muligheter det
fantes blant de gamle bondene i Norge, og,
Iike meget, hvor sirbar denne viten var,
slik den hvilte pi en generasjon som var
kommet over middagshoyden. Lite visste vi
- heldigvis - om det ras som skulle komme
over virt land og feie denne tradi-
sjonskunnskapen vekk i lopet av noen tiar.
Det er sA underlig med denslags tradisjo-
ner: hvor sterke de er, den dag det materi-
elle grunnlag faller bort, er ogsi tradisjo-
nens dager talte. Den dagen det ikke leng-
er er nodvendig i lage kiper og teiner, but-
ter og kar av girdens egne materialer, da
glemmer man ogsi hvordan det ble gjort
og hvaslags materialer som trengtes.

Nir si galt skjer at dette gir i glemmebo-
ken - og mye av det gir uawendelig dit
hen - er iallfall det nest beste at tradisjone-
ne blir samlet mens de ennu lever. Det er
langt fra livet til folkemuseet, men det er
enda lenger fra museet til den totale for-
glemmelse. Det blir gjort mye godt folklo-
ristisk arbeid i dette landet, men dessvrerre
er mye av det karakterisen ved en grundl-
eggende mangel pa interesse for og forsti-
else av naturgrundlaget for disse aktiviteter.
Desto mer fortjenstefullt er det at Norsk
skogbruksmuseum pd Elverum soker, in-
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nenfor sitt felt, i fremme en kombinert for-
stielse og bearbeidelse. Det kunne en na-
turligvis gjOre ved a sette et team av skri-
benter med forskjellig utgangspunkt pn
oppgaven. Det kan bli en verdifull samling
artikler, men noen god bok blir det sjelden.
Alternativet er i finne den forfatteren som i
tilstrekkelig grad behersker alle sakens si-
der.

Vi har hatt en del slike her i landet. En
mi nevnes fremfor alle andre: Ove Arbo
Hoeg, hvis monumentale "Planter og tradi-
sjon" ble et tidsskille ikke bare i kunnska-
pen om, men ogsi i interessen for vir bota-
niske folklore. Et tidsskille som nok kom en
del uventet ogsi pi forlaget som mitte
gjennom en del komisk smi opplag for suk-
sessen gikk virkelig opp for dem. Boken er
allikevel utsolgt og den forkortede utgave
likesi.

Det er klart at selv med sine 750 sider
kunne Hoegs store bok ikke dekke all den
folkekunnskap som favner hele vir flora, og
Norsk skogbruksmuseum har i sin serie

"Treslagenes kulturhistorie" tatt fatt pit ir gi
en grundigere behandling av den del av bo-
tanikken som stir museet nrrmest. Trarne
er da ogsi de takknemmeligste i si hense-
ende. Det er meget fi andre planter det fin-
nes si mye folklore om. Naturlig nok, ikke
alene er trrrne store og ruvende, de spiller
en stor okonomisk rolle, og folketroen har
hatt det travelt med dem. Det forste bindet i
denne serien handlet forresten om en busk,
eineren. Den skrev Hoeg i 1981 (Den er
utsolgt, den ogsi; vire forleggere synes i
vrre tungnemme).

Nu er da bind 2 kommet, det som skal
anmeldes her. Hoegs store bok har 10 sider
om seljen, hvorav 6 om sellefloyen. Denne
har 171, sider, og det er klart at det er svrrt
mye mere kommet med her. Seljefloyten
spanderer Nedkvitne bare 3 smi sider pi.
Til gjengjeld har han en rent utrolig lang lis-
te over annen bruk av selje, bAde til (dyre-)
f6r, til kyemisk husindustri som garving, og
forst og fremst som gagnvirke til alt mulig
fra selepinner til hardingfeler og husbyg-
ging. Dessuten har boken botanisk-historis-
ke og spriklige kapitler - det er utrolig
mange steder som heter noe pi selje. Man
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har en betryggende folelse av at selv om
det siste ordet ikke er sagt om emnet, kan
det iallfall ikke vrre mange igjen.

Det som slir en ved gjennomlesning av
det store kapitlet om praktisk bruk av seljen
som rimateriale, er at det er svart fi, om
noen, anvendelse som er eksklusiv for selje.
Til dels har seljen vrert nyttet, men betraktet
som litt tvilsom; til dels har den vrrt ett av
flere likestilte alternativ; i en del tilfelle er
selje foretrukket, men selv i slike tilfelle er
det ikke noen eksklusivitet. Av og til er inn-
komne opplysninger om seljens tekniske
egenskaper motstridende. Man undres (for-
fatteren diskuterer det ikke) om dette av og
til kan komme av at flere forskjellige Salix-
arter har gitt under navnet selje, og at det
kan ha funnet sted en sammenblanding,
selv om S. caprea utvilsomt er den van-
ligste. Har forfatteren aldri undret seg over
hvorfor den heter caprea, forresten? Det be-
tyr geit, og viser nok hen til bruken som dy-
ref6r. Det er synd at forfatteren ikke i ster-
kere grad utnytter Linn6's morsomme opp-
lysninger om seljen nir han nu allikevel si-
terer Holmboes utgivelse av arkiaterens
Prrp lectiones priuatissirn@ fra 177 7. Parallel-
len til vire forhold er sliende.

Nir det glelder fremstillingen, er det nok
en del forskjell pA Hoeg og Nedkvitne. Den
siste er for bundet av de innkomne sp@rre-

liste-svar, som samvittighetsfullt gjengis uten
videre bearbeidelse. Nir det i kapitlet om

"Selje som materiale til husbygging' verba-
tim refereres 25 negative uttalelser - og to
positive - synes man nok at en mere sum-
marisk redaksjon av de negative kunne ha
vrrt onskelig, si kunne til glengjeld Lars
Nesheims (atter Lars!) positive kommet klar-
ere frem. Det er en del mere av samme sor-
ten, men man mi endelig ikke la bokens lit-
terrre svakheter hindre en fra i stifte nrr-
mere bekjentskap med den. Den inneholder
masser av morsomt og tankevekkende stoff
og er, som all slik litteratur, et vindu ut mot
en tid som, med sine dirlige og gode sider,
aldri kommer tilbake til livet, selv om ro-
mantikken kan preservere enkelte trekk.

Knut Fegri
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De smi detaljer -
morfologiske skillekarakterer

for kritiske arter

Finn Vischmann

Wischmann, F. 1991. De smA detaljer - morfologiske skillekarakterer
for kritiske arler. Blyttia 49;3540.
The small details - discriminating characters in critical taxa

- The Carex trio C. livida, C. panicea, C. vaginata seems to be
somewhat complicated to sort out properly. The paper discusses some
of the characters in common use and gives a choice of new or less
known ones. Keywords: Epidermis, papillae, wax, utricles, leaf form.

Finn Wischmann, Botanisk museum, Trondheimsveien 23 B, N-0562
Oslo 5.

De smi detalier
Nir man tar de forste skritt som botanisk
.frimerkesamler', vil man snart oppdage at
noen av de karakterene (de egenskaper
som beskriver en plante) man finner i flora-
en er gode, mens andre er mindre gode. De
beste er det vi kaller absolutte - .enten-el-
ler-karakterer, f.eks. et tagget eller ikke tag-
get blad, eller en hiret eller ikke hiret
stengel. Til de mindre gode regner vi de
relatiue - .litt storre,, - eller "litt mindre*ka-
rakterer. Man har ikke alltid si megen nytte
av A fA vite at frytle nr. I har 24 mm brede
blad, mens de hos nr. 2 er 2-3 mm og nr. 3
er 2 mm brede. Vi lerer ogsi snart al man-
ge individer ikke holder idealmilene, varia-
sjonen er ofte mer enn stor nok til at gren-
sene ufviskes. Enda verre blir det naturligvis
nAr "idealmilene, ikke holder mil: Ifolge
floraen skal frytle z4 underart a ha I,5 mm
lange fro, mens de hos underart b og frytle
B skal vme 1. mm. Nu viser omhyggelig ut-
forte milinger at gjennemsnittsverdiene er
hhv. A.a: 1..18, A.b: 1.22 og B:0.90 mm, og

det er jo ikke helt det samme! Et annet pro-
blem er at floraene altfor ofte nevner 6n ka-
rakter for en art og unnlater det tilsvarende
for den arten man skulle sammenligne med.

For i bote pi vanskelighetene mi man
kombinere flere karakterer slik at man kan
komme frem til en relativt brukbar diagno-
se. Men har man med kritiske grupper A

gjore, kan ofte problemene bli mer eller
mindre uoverkommelige. I de senere ir er
det blitt moderne med biometriske miling-
er. Vi har eksempler pi at det er tatt serier
med ca 35 milinger pi hvert individ. Dette
kan vrere nyttig til i definere arter, men
neppe srrlig egnet til praktisk plantebe-
stemmelse.

Da er det man begynner i lete med lys
og lupe efter mer distinkte egenskaper - de
absolutte karakterene, og det hender at det
kan lykkes i finne noe brukbart. Da er det
ofte nettopp de smd detaljene som kan hjel-
pe oss. Er man si heldig i finne to karak-
terpar som gjensidig utelukker hverandre,
kan man dertil ha en viss mulighet til i av-
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Fig. 1. Fruktgjemmer hos Carex liuida, panicea, uaginata, a sett fra ryggsiden, b-f fra siden. Mile-
stokk = 1 mm. a-b: C. panitea, c: C. liuida, d: C. uaginata, e: C. panicea x uaginata, f: C. liuida x
panicea.(SEM).

Utricles ol Carex livida, panicea, vaginata, a seen from the dorsal side, bJ in sideview. Scale =
1 mm (SEM). a-b: C. panicea, c: C. livida, d: C. vaginata, ei C. paniceax vaginata, t: C. lividax pa'
nicea.

sl@re eller sannsynliggjore eventuelle hybri-
der.

Dette skal ikke vrre slik i forsti at man
skal kaste vrak pi de gode gamle "feltkarak-
terene", de kan vrere bra nok som en forste
tilnrrmelse, men lang og bitter erfaring har
vist at selv tilsynelatende "gode' arter kan
trenge en efterkontroll med lupen. Ikke
minst nar vi har materiale hvor en eller flere
detaljer mangler, mi vi prcve i utnytte de
muligheter som kan ligge i .de smi'. Man
vil ofte trenge en god lupe og ikke minst
godt lys. Motlys er ofte en god hjelp eller

mange ganger til og med nOdvendig. I noen
tilfeller klarer vi oss med en lupe som
forstorrer 10 ganger, men ofte er nok en
kraftigere forstorrelse onskelig eller n@dven-
dig; har man tilgang pi en binokularlupe
som kan komme opp i 40 x, er vi rent
ovenpiL.

Som et forste eksempel skal vi ta for oss

en trio blant starrene: Carex liuida, C. pani-
ceaog C. uaginata- bly-, korn- og slirestarr.

De fleste botanikere mener i klare de to
sistnevnte bra, nhr det er snakk om Carex li-
ui.da, foler man seg antageligvis mer pi
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Fig.2. Akskjcll (ryggsiclen) ht>s a, d: C. liuida, b. e: C. panicea,c.f. C. tnginala;a-c: Melesrokk:0.f
mm, cl-f: Mlilestokk : 0,01 mm (StsM).

Glumes, dorsal view. a, di C. livida, b, e: C. panicea, c, t: C. vaginata. a-c: Scale = 0,1 mm, d-f :

Scale = 0,01 mm. (SEM)

gyngende grunn - bokstavelig talt. Imidlerticl
viser det seg at selv de mest drevne feltbota-
nikere ikke alltid klarer dL h<>lde styr pzi kom-
plekset. Nylig opplevde leg at en av vare
mest solide plantekjennere vaklet mellem

korn- og slire - heinden var Esaus men r(rs-
ten var Jakobs! (og cla matte det bli Jakob!).

Det ser ut til at folgende detaljer er de
rnest tilforlatelig;e - den viktigste nevnt frerst:
1: Epidermis (overflaten) pi fruktgjernmer
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Fig. 3. Bladundersider. A: C. liuida,b: C. panicea, c: C. uaginata.H = 0,1 mm. (SEM)

Leaves, abaxial side. a: C. livida,b: C. panicea, c: C. vaginata. H = 0,1 mm. (SEM)

og bladunderside; 2: Fruktgiemmenes form;
3: Bladwerrsnittet. Dette er jo egenskaper
som nevnes i floraene, men langt fra
tilstrekkelig presist definert.

Epidermls: Hos C. panicea og liuida er
epidermis pi fruktgjemmer, stri og bladun-
derside tett besatt med smi papiller (fig. 1

a-c, e-f, 3 a-b), hos panicea (men ikke hos
liui.da,2a) ogsir pi aksskjellene (2b). Over-
flaten er dertil mer eller mindre dekket av
voks i forskjellige former (fig. 2 d-e, 4 a-c).
Det er dette som gir den bli- eller blygrn
farven. Som det vil fremgi av milestokken,
er ikke dette detaljer man kan uten videre
kan observere, bildene er tatt med for i
vise hvorledes det tar seg ut pa meget nrrt
hold. Hos C. uaginata (fig. 1 d, 2 c og f , J
c) mangler papiller og voks, og farven blir
stort sett mer eller mindre rent gronn. Den
rent gronne fawen finner vi imidlertid bare
si lenge slirestarren befinner seg i sitt "rette,
element, nemlig i halvskygge. Kommer den
frem i sollyset, srerlig da over skoggrensen,
fir den en grigrann tone som kan gi assosi-
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asioner til kornstarr, men papiller fir den
ikke!

Fruktgiemrrrene: C. panicea har et kort
eggformet fruktgjemmme med bri overgang
til et kort med tydelig, sylindrisk, skjevt pi-
satt nebb men wert avskiret munning (fig.
1 a-b). Hos C. uaginata (fig. 1 d) finner vi
et mer avlangt, jevnt avsmalnende frukt-
gjemme med skjevt nebb som er utrandet i
munningen. C. liuida (fig. 1 c) har et sym-
metrisk, nrcrmest spoleformet fruktgjemme
som smalner jevnt av i begge ender, iLp-

ningen er trang og mangler nebb. Som
nevnt ovenfor har liuida og panicea papil-
ler, mens de mangler hos uaginata.

Bladene Floraenes beskrivelse av blad-
ene er ikke helt dekkende. At C. panicea
og uaginata skal ha flate blad kan nok
stemme pA herbarienes pressede materiale,
men der blir io det meste flatt! De levende
plantene er i virkeligheten tredimensjonale.
Slirestarrens blad har et rverrsnitt som nrr-
mest kan karakteriseres som en flattrykt M,

eller kanskje like glerne en omvendt V. De
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Fig. 4. Epidermis med voksbelegg. ai c. panicea, b, c: c. liuida. a, b: Mllestokk = 0,01 mm, c: Mile-
stokk = 0,001 mm. (SEM)

Epidermis with wax. a: C. panicea, b, c: C. livida. a,b: Scale = 0,01 mm, c: Scale = 0,001 mm.
(sEM).

hoyeste "isryggene, er ofte markert med
hver sin rad brodder. At liuida har rennefor-
mede blad (i Nordhagens flora: "ofte foldet
sammen'), passer bra. Hos pa.nicea finner vi
narmest en mellemting, renneformede
(bredere enn hos liuida) men ofte med en
ut- eller noe nedboyd kant. Undersiden
som nevnt under.epidermis' (fig. 3 a-c).

Hybrtder: Ved siden av de "rene, indivi-
dene forekommer det ogsi endel mellemfor-
mer som kan tolkes som hybrider. For Nor-
ge har slike knapt nok vart kjent, men for
Sverige finner vi C. liuida x panicea og pa-
niceax uaginata.I clet norske materialet fin-
nes det adskillig som kan tolkes som den
sistnevnte, faktisk si meget at det er nrerlig-
gende i rvile pi om det er "gode, arter.
Plantene har fruktgjemmer med en form

som nrrmer seg uaginata, men har pani-
cea's paprller (fig. 1 e); bladene er ogsi in-
termedirre. Intermedirre former mellem /i-
uida og panicea (fig. 1 fl forekommer av og
til, mens mulige forbindelser mellem liuida
og uaginata ennu ikke er sikkert pivist.

@kologi: Floraenes angivelser av vokse-
stedene er stort sett korrekte C. panicea er
den vanligste, utbredt over hele landet pi
myr og vitenger, bide magre og rike, alltid
lysipent; hoydegrensen er oppgitt tiI I34O
m. C. uaginata er sjelden i syd og vest, el-
lers ganske vanlig; i lavlandet fortrinnsvis i
halvdpen, noe fuktig skog, men er heller
ikke sjelden over skoggrensen helt opp til
1960 m; ikke kravfull. For C. liuida passer
Nordhagens karakteristikk best: Helst pi na-
kent torvdynn i riktig vi.te myrer, vi finner
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den gjerne pi de stedene i myra hvor nesten
bare den og noen fi andre spesialister som

Juncus stygius - nokkesiv -, Rbyncbospora

fusca - brunmyrak - og Utricularia inter-
rnedia - $,'t,eblrrerot - klarer seg, steder
hvor plantesamleren undertiden risikerer li-
vet for sin lidenskap. Blystarren har en ost-
lig-nordostlig utbredelse, med noen )tterst
fi voksesteder i syd og vest; hoyeste kiente
populasjon befinner seg pi 1130 m i Uvdal
i Numedal.

Det siste ord er sikkert ikke sagt med det-
te. Det er i hipe at feltbotanikerne vil pro-
ve i anvende de nevnte karakterene - kri-
tikk og kommentarer mottas med takk (che

proof of the pudding . . .'). Man kan kan-
skje klage over at det er si smi detaller del
er snakk om, men hvis de store svikter, fdLr

man bruke det som stir til ridighet. Lykke
ril!

Alle bildene er tatt ved Elektronmikro-
skopisk laboratorium for biologiske fag,

Universitetet i Oslo.
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SMASTYKKER

Forslag om e registrere norske
orkideer i norske haver
Refeksjon e r fra e n b a ue ier
Den aller forste umiddelbare reaksjon gjaldt
formuleringen om at det kunne vare mis-
tenkelig i ha en fredet norsk orkide i haven.
Ved en registrering skulle man altsi kunne
legitimere at man ikke har "stialet' den. Men

- hvem skal egentlig ha lov i komme inn i
min have og mistenke meg og avkreve meg
en forklaring pi hvor leg har fitt min Cypri-
pedium fra? Man burde tro meg pi mitt ord
om at den har stitt her i 30-40 ir, fra lenge
for fredning og naturvernir. Jeg vil at jeg

som serios plantesamler og havedyrker skal
respekteres pi mitt ord uten at det skal kon-
trolleres i et reflister. Jeg vil ikke overviLkes,

vil ikke at det skal vrre mulig for.storebror,
i se inn i min private have. Hos oss plante-
elskere imellom burde troverdigheten ride.

Nir det er sagt, mi jeg ogsdL si at ieg er
meget klar over problemene med overivrige
plantesamlere og at det er meget populart
i dyrke ville planter i det hele tatt. For ovrig
nevnes i forslaget at det er lite trolig at det
blir noen etterforskning, si hvorfor er det
da nodvendig med registrering? Og hvem
skal for ovrig bruke og ha tilgang til registe-
ret? Kan dette komme inn under loven om
personvern?

Vel. det var reaksionen -
Jeg har andre refleksioner:
I kunnskapsrike amat@rers haver finner vi

en lang rekke andre norske planter, ogsi
truede arter. Noen av oss kan fole et ube-
hag ved visse besokendes sporrende blikk,
selv om plantene er skaffet pi aldeles lovlig
mite, fra oppformering i kultur eller fra ven-
ners haver. Likeledes har vi ogsiL en meng-

de utenlandske planter, som i sine hiemlanc
kanskje bide er truet og fredet, men ogsA

de skaffet pi samme legale mite.
Hvorledes skal vi forholde oss til dette?

En orkide-registrering vil kunne oke og
forsterke mistenksomheten, odelegge plante-
gleden og begrense havekultur og -uwikling,
som er si viktig i vir tid.
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Kanskje er folgende sammenligning litt
sokt, men: de fleste av oss har hjemme -
inne i vire stuer - flere andre verdifulle
gjenstander - antikviteter, som er "fredet" pi
den miten at de ikke uten videre kan ut-
f@res fra landet, de har altsi en slags nasjo-
nal verdi, men det er ingen som har funnet
pi at man skal registrere slike ting, for at vi
skal kunne bevise at vi ikke har stjilet dem.

Til slutt: burde vi ikke diskutere andre
mer praktiske og opinionsdannende og
opplysende miter i beskytte truede planter
ph? Jeg tror ikke at en registrering av frede-
de orkideer i private haver bidrar til i be-
skytte dem ute i naturen. De ressurser som
skulle brukes pi registreringen burde kan-
skje heller brukes pi konstruktir,t og prak-
tisk offentlig opplysningsarbeid.

Kanskje skulle vi vrre flinkere til bevisst
i dele med oss av eget overskudd, for d

gjore innsamling fra naturen mindre attrak-
tiv, og kanskje skulle vi hjelpe planteskoler
til iL formere, f.eks. CTpripedium, i pivente
av at in-vitro-formeringen slir igjennom. Og
da kanskje vi kan utstyre slike planter med
et "dyrket*bevis - heller dette enn en regi-
strering, som jo ikke vil dekke alle haveeie-
re.

Helt til slutt: det er interessant pi mange
meter at Norsk Orkideforening har tatt opp
dette temaet, som kanskje egentlig handler
om hvorledes vi skal unngi at verneverdige
plantelokaliteter blir odelagt - det finnes
mange fyper plantesamlere.

Elin Conradi
Berbard Herres uei 30

N-0376 Oslo 3

Hva skal til for i godta et
"nyfrrnn"?
Overskriften lyder vel bide provoserende
og forvirrende, og den er ment slik! Poeng-
et er at Bllttia mottar mange artikler, smiL-
stykker og notiser om arter som er funnet
pi nye voksesteder, ja, endog som nye for
landet. ,Ere vrre folk for innsatsen! Uten
denne hadde det stafi skrOpelig til med ut-
forskningen av v|r flora. Ta derfor ikke det-

te lille innlegget ille opp, men la det vrere
en rettesnor for hvordan vi i framtida bgr
dokumentere .nyfunn" i Blyttia. Samtidig
oppfordrer jeg leserne til i publisere flere
nfunn!

Jeg har i noen ir arbeidet med i registrere
truete arter i Norge. I denne forbindelsen
har alle nyfunn-angivelsene i Blyttia vr,fi av
umrdedig n)'tte. Men av og til er det dess-
verre slik at et publisert nyfunn bringer mer
fortvilelse enn glede. Problemene er av to
slag: Det kan reise seg usikkerhet om be-
stemmelsen er korrekt, eller det kan vrre
vanskelig iL lokalisere funnet.

Usikkerhet om rett bestemmelse er noe
som har plaget norsk botanikk ved flere an-
ledninger. Det kan enten dreie seg om
vanskelige arter, eller det kan vrre angivel-
ser av arter langt utafor deres egentlige ut-
bredelsesmonster. Hadde man eventuelt til-
gang til herbariemateriale, ville problemet
raskt bli lost, sifremt det ikke dreier seg om
etikettforveksling eller mer eller mindre be-
visst juks (skoleherbarier har i den siste
sammenhengen av og til vist seg i vrre "wil-
somme"). Men dessverre er det ofte slik at
det slett ikke finnes noe materiale av ved-
kommende funn i offentlig tilgjengelige her-
barier. Da mi man enten stole pi at finne-
ren har hatt rett, eller man mi forkaste opp-
lysningen som usikker. Vanligvis havner slike
funn i kategorien ,rlitteraturangivelser som
ikke er sjekket".

Ofte vil slike .tvilsomme' litteraturangivel-
ser lett komme inn i floraer og populrre
oversikter og deretter bli gjentatt av kom-
mende forfattere som tar det som slir i flora-
ene for god fisk. En del eksempler gir Iver-
sen (1990) i sin utmerkede artikkel om for-
s\,unne planter i @stfold.

I naturforvaltningen er det av avgjarende
betydning at de artene som angis for et
eventuelt verneverdig omride, er betryg-
gende belagt. Naturforvalterne er nodt til a
prioritere verneomridene. Det ville vrre
ille om et omride ble prioritert foran et an-
net fordi det inneholder flere sjeldne arter
som, nar det kommer til stykket, savner
skikkelig dokumentasjon. Kanskje det andre
omridet i virkeligheten var vel si vernever-
dig...
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Si kommer problemet med stedsangivel-
ser. Sjol i nye publikasjoner har jeg funnet
flere stedsnavn som ikke stir pi noe til-
gjengelig kart, verken i M 71l-serien eller pd

de gamle gradteigskartene. Hvis det da ikke
finnes angivelse av UTM-koordinat eller
lengde/bredde, er det umulig uten lokal-
kunnskap i plassere funnet noe narmere
enn kommune (hvis kommunen er angitt).
Videre lokalisering vil i beste fall bli gjetning.

Jeg vil derfor innfore folgende praksis i
Bl)'ttia, som jeg hiper kommende bidragsy-
tere ikke vil fole som redaksjonelt diktat:

1. Alle nyfunn mi samles, og belegget
sendes til et offentlig herbarium. Offentlige
herbarier er: Botanisk museum i Oslo, Kris-
tiansand Museum (Agderherbariet), Bota-
nisk institutt i Bergen, Vitenskapsmuseet i
Trondheim (Botanisk avdeling) og Tromso
Museum (Botanisk avdeling). Det finnes
ogsi plantesamlinger ved Institutt for biolo-
gi og naturforvaltning ved Norges Land-
brukshogskole - As, og ved Stavanger Mu-
seum. I artikkelen nevnes det i hvilket her-
barium materialet finnes belagt. Offisielle
herbarieforkortelser er: O = Oslo, KMN =

Kristiansand , SVG : Stavanger, BG = Berg-
en, TRH : Trondheim, TROM = Tromso.
Sendes belegget til noe annet herbarium,
mi institusjonens navn skrives helt ut.

Dreier det seg om funn av svrrt sjeldne
og truete arter, sendes et fotografi dersom
det er en lett gjenkjennelig art. (Alle vil vite
hvordan f.eks. rod skogfrue eller myrflangre
ser ut.) Men dersom det dreier seg om
vanskelige arter, bar man legge ved si mye
av planten at den lar seg identifisere. En en-
kelt blomst eller et stri er ofte nok.

I et botanisk tidsskrift mi vi vrre noye
med at vi har det formelle i orden med hen-
syn til det offentlige naturyernet. Dersom
nyfunnet gjores i et fredet omride og man
ikke har samletillatelse, mi denne skaffes
for planten samles. Slik tillatelse fiLs hos mil-
jovernavdelingen ved fylkesmannens etat.
Vrr oppmerksom pi at onske om publiser-
ing av funnet ikke nodvendigvis vil anses

som grunn god nok for A fA tillatelse. Ved
negativ respons fir man noye seg med et
fotografi som viser de nodvendige karakte-
rene for arten.
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2. Alle lokaliteter angis med stedsnavn
som finnes pi kartbladene i M 711.-serien.
Navn fra de gamle gradteigskartene er
u@nsket (og referanse til karttype og kart-
navn mi i si' fall angis). Navn hentet fra
okonomiske kart, Iokale karrverk (turkart,
bilkart ol.) eller lokale navn som ikke stir
pi noe kart, godtas ikke med mindre det
ikke ogsi stiLr navn fra M 711-serien ved si-
den av eller UTM-referanse er angitt.

3. Det er svrrt onskelig med UTM-refe-
ranse i tillegg til stedsnavnene. Noen vil sik-
kert sporre seg hvor nOyaktig man skal angi
funnet hvis det dreier seg om truete arter el-
ler forekomster. Noe sikkert svar kan ikke
gis, men ned til km'z rute - dvs. 2 srfret
UTM-angivelse pi formen AB 12 34 - er
tilstrekkelig for registrering og unoyaktig
nok for potensielle samlere. Ved siden av
UTM-referanse vil det vrre fint om M 711-
kartbladreferansen - piL formen 7234 | -
kunne angis.

Ved siden av aftikkelstoff i Bllttia, har vi
de irlige ekskursjonsreferatene fra Norsk
Botanisk Forening. Her stir det ogsi mye
nyttig stoff, men dokumentasjonen er heller
skral. Jeg vil dermed oppfordre forfatterne
av ekskurslonsreferater til i folge angitte
praksis for angivelse av interessante funn
fra ekskursjonene.

Litteratur
Iversen, J.I. 1990. Forsl'unne karplanter fra @stfold fyl-

ke de siste 200 ir inkludert antatte feilangivelser.
Blyttia 48: 137-144.

Klaus Hsiland
Norsk institutt for naturforskning

P.b. 1037, Blindern
N-O315 Oslo 3

Noyaktige lokalitetsangivelser
Efter i ha lest Klaus Hoilands betraktninger
om stedsangivelser ved plantefunn faller
korrektudeseren for fristelsen til i fremfore
et par eksempler pi hva mangelfulle data
eller feilaktig tolkning kan medfore.

Nesten fornoyelig er historien om muse-
halen piL Helgelandskysten; I forbindelse
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med kartlegging av denne arten konsulterte
man bl.a. Hult6ns atlas og fant en prikk pA

kartet som li. langt nordenfor tidligere kjen-
te funn. En foresporsel til Stockholm avslor-
te at S. Grapengiesser (!) hadde samlet plan-
ten i Alstadhaug. NiLr man si vet at G. had-
de botanisert i Nord-Trondelag og at Alstad-
haug er et sogn under Levanget er det ikke
si vanskelig i plassere prikken riktig. Den
arme karttegner hadde oyensynlig ikke visst
at Dass' Alstahaug skrives utefi "d", og for-
avigvar jo ikke UTM oppfunnet ennu.

Under forarbeidet til kystplantebindet av
det norske floraatlaset registrerte vi bl.a. to
innsamlinger gjort av P. Lossius: klokkelyng
29/5 1897 og vivendel 17/6 1t197, stedsangi-
velsen for begge var "Eidsvold". Nu visste vi
at Lossius hadde samlet planter pi Nord-
more, og plasserte ham folgelig pi MR: Eid.
Dette medforte selvsagt ingen plantegeogra-
fiske konflikter - ikke for de ostlige artene
skulle registreres. Da viste det seg at den
selvsamme Lossius ogsi hadde samlet myr-
kongle pi/ved/i "Eidsvold', 6/6 1.897. Efter-
som myrkonglen ellers ikke var kjent pi
strekningen mellem Ryfylke og Nord-Tron-
delag, var det litt vanskelig i godta at den
skulle forekomme pA Nordmore, det ville
vtrre mer natudig i plassere den pi et mer
kjent Eidsvoll. Vi har tre mulige tolkninger:
1: myrkongle finnes pi Nordmore, 2: viven-
del og klokkelyng finnes i Eidsvoll i Akers-
hus, eller 3: Lossius har vrrt pA Nordmore
29/5, pA @stlandet 6/6 og tilbake til Nord-
more 17/61897, hvilket med den tids kom-
munikasjoner kanskje kunne vare hardt! En
opptelling viser forovrig at Eidsvold/ll fin-
nes pi minst 5 steder, de fleste pA kysten av
Nordmore - Sor-Trondelag.

I de forste utgavene av Lids norske flora
finner vi at fjellpryd har sin sydgrense i Sor-
Aurdal, herbariematerialet viser at lokalitet-
en er et fiell i Hedal, et sogn i Sor-Aurdal. I
3. utgave av floraen har han oyensynlig vil-
let angi dette mer noyaktig, men er kommet
i skade for i skrive Heddal.I en kommende
utgave av floraen blir alle gamle kommuner
innlemmet i de nye, og hvis ikke korrektur-
leseren hadde vrert viken, ville den stak-
kars fjellpryd blitt wangsflyttet til Notodden!
Med vire tallrike rettskrivningsversjoner og

derav folgende omdopinger har vi i dette
tilfellet tre forvekslingsmuligheter: 1: Heidal
i Gudbrandsdalen, 2: Hedal i Valdres og 3:

Heddal i Telemark. Man aner C. N. Parkin-
son i kulissene.

I denne sammenheng kunne man vrere
fristet til i innby til en liten gjettekonkurran-
se: Hvor mange Aurtjern, Langevann, H oy-
er ogLangoyer finnes pi vAre kart?

Finn Wiscbmann
Bottnisk bage og museum

Trondbeimsueien 238
N-O562 Oslo 5

Fondet til dr.philos.
Thekla Resvolls minne
Fondet er kn)'ttet til Norsk Botanisk For-
ening. Formilet for fondet er i gi stotte til
norsk botanisk vitenskap, fortrinnsvis innen-
for de omrAder av botanikken hvor Thekla
Resvoll var virksom, dvs. anatomi, morfolgi,
floristikk og okologi.

Renter av fondet - ca. kr 2 000 vil kunne
utdeles vhren 1991. Soknad om tildeling kan
sendes Norsk Botanisk Forening, adresse:
Botanisk museum, Trondheimsveien 23 B,
0562 Oslo 5, innen l. mai 1.991.

Doktordisputaser
Oiuind Laustad: "Biotests with phytoplanc-
ton populations. Nutrient growth limitation
for Oscillatoria spp. and diatoms in lakes'
for dr. philos.-graden ved Universitetet i
Oslo.

Marie Bosnes:.Genetic and molecular ap-
proaches to barley endosperm develop-
ment, for dr. scient.-graden ved Universite-
tet i Oslo.

Anders Lundberg: "Havstrand i Horda-
land. I. Flora og vegetasjon' for dr. philos.-
graden ved Universitetet i Bergen.

Torbjorn Alm: "Late Weichselian vegeta-
tion and terrestrial/lacustrine environments
of Andaya, Northern Norway, for dr. scient.-
graden ved Universitetet i Tromso.

Rapbael Mwalyosi: "Key factors which will
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determine the future wild life of tropical
Africa" for dr.scient.-graden ved Norges
Landbrukshogskole.

Hovedfagseksamener
Denne lista er framkommet fra opplysninger
innhentet fra studiekontorene ved universi-
tetene. Redaksjonen pitar seg ikke noe an-
svar for eventuelle feil

Universitetet i Oslo

Bjarn Magne Fangan: "Restriksjonsanalyse
av kloroplast-DNA i lilfer (i vid forstand)".

Suerve Bjorn Holas: "Intra- og interspesi-
fikk genetisk variabilitet i slekten Ciboria,
Sclerotiniaceae.

Elisabetb Setersdal Jensen: "Overforing av
gjrrgener for aminosyresyntese til hoyere
planter ved hjelp 

^v 
et Agrobacterium vek-

torsystem: studier av integrasjon og hetero-
log ekspresjon".

Stein Flatbjt: .Vegetasjonsokologiske un-
dersokelser av. eksponerte strender i Vest-
fold,.

Ellen Jobanne Sualbeim/Cbristina Wege-

ner: "@kologisk differensiering av to nrersta-
ende arter, Draba alpina og D. oxycatpa,
pi Knutsho, S. Trondelag'.

Iars Cbristensen: "Flern nalyse av vegeta-
sjonsskader,.

Anne Sundbye: .Effekten av ozon pi syn-
tese av QB-proteinet i fotosyntesen og fluor-
escens fra fotosystemene,.

Kari Elisabetb Fagernres: "Pivekstalger pi
kunstig substrat i Arungen,.

Aiuind. Kaste: "Kofttidsvariasioner i st@r-

relses-fordelingen av plankton-organismer
(picoplankton til ciliater) fra to innsjoer i
Aust-Agder,.

Tone Jacobsen: "Utbredelse og reproduk-
sjonsokologi hos to rodalger (Antitbamnio-
nella floccosa og Ceramium sbuttlewortbia-
num) bely st ved kulturforsok'.

Universitetet i Bergen

Steinar Handeland: .Hageplantar som har
forvilla seg og etablert seg i Bergensomri-
det,.
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Tore Lien Linde: .Intracellulrer lagring av
nitrogen og karbon hos .Ay'os/oc 79\7A01'.

Olaug Flatnes Bratbak:.Innhold og sam-
mensetning av acyllipider i alger,.

Kjell Magne Fagerbakke: "Elementsaman-
setjing og fosformetabolisme i Nostoc calci-
cola79VA0l".

Kjercti Hansen: .Uwikling av rorreaktor
for dyrking av mikroalger,.

Universitetet i Trondheirn
Solueig Bakken: .Morfologisk respons hos
Hylocomium splendens piL simulert sur ned-
bor".

Olga Hilmo: .Utbredelse og suksesjon av
lav pA greiner hos Picea abies'.

Oystein Starkercen:.Skogvegetasjon i By-
marka".

Nontnn I. Setber:.Studier av gravitropis-
me med spesiell vekt pi statolitteorien. Ulr
rastrukturell og gravitropisk undersokelse
av en stivelsesfri mutant (TC75) av Arabi-
dopsis tbaliana. Undersokelse av effekten
av parabelflyving pi planter'.

Sigurd Mjoen Sdstad: "(1) The macrofi;n-
gal flora in two stands of Pinus syluestris fo-
rest in Snisa, Central Norway, a myco-
coenological approach. (2) Differences in
the macrofungal flora of Pinus syluestris fo-
rests, with regard to aspects of geography
and acidification'.

Universitetet i Tromso
Eli H. Robeftsen.'.Isolering, vekst og regene-
rering av celle- og vevskulturer hos kvitklo-
ver (Trifolium repens L.),.
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Latterliggi4fing av botanikken i
profittens navn - eller: I begyn-
nelsen var hodekilen...
Peter Tompkins & Christopher Bird: Plante-
nes bemmelige liu. Oversatt av Per A. Har-
tum. Gyldendal Norsk Fodag, Oslo, 1989.

372 stder. - Orig. tittel: The Secret Life of
Plants. 1973.

For i si det rett ut; det er synd at et forlag
som kaller seg seriost, spanderer trykksverte
pi ei slik bok. Og dessuten er det gammelt
nyt, siden dette forlaget gav ut samme bok
for noe over ti ir siden. Dette stir ikke
nevnt noen steder i boka som egentlig er
en paperback av forrige utgave. Er det ute-
lukkende for i tjene penger pi en sensa-
sjonspreget boktittel at forlaget utgir dette
pi nytt? Ettersom den forrige utgaven ikke
ble anmeldt i Bllttia, synes jeg det ni er pi
plass med en omtale. Man kan ikke la den
gi forbi i stillhet ved to anledninger.

Bokas hovedbudskap er at plantene har
et sjeleliv, og at menneskene ved sine tank-
er og gjerninger kan pavirke dem og dess-
uten motta budskap fra dem. De forste ka-
pitlene prover A belyse fenomenene ved i
henvise til amerikanske forsok som er gjort
med logndetektorer og planter. Siden beve-
ger vi oss ut blant stjernene. Plantene skal
visstnok vrere flinke til i motta signaler fra
utenomjordiske intelligenser! Sitat: ,,... e bli
koblet inn pi universets store sentralbord,
der den vakre, hyggelige og effektive
sentralbordbetjeningen er planter., Vi be-
soker ogsi likesinnete forskere fra andre
verdensdeler, Sovjetunionen og India. Mot
slutten fir vi noksi teknisk betonte artikler
om alternatilt lordbruk hvor de nye .meto-

dene" blir tatt i bruk, samt om medisin og
annen legekunst. Store deler av boka be-
handler ting langt utenfor planteverdenen,
f.eks. de .medisinske,, artiklene. Jeg foler at
forfatterne har hatt bruk for i spe pi med
annet for at det skal bli nok stoff til ei bok.
Framstillingen er dessuten mange ganger sdL

rotet at det er vrient ), fOlge med. Det enes-
te av faktisk interesse jeg fant i boka er en

+>

kortfattet innforing i Goethes botanikk. Selv
om Goethes id6er om plantene i dag virker
temmelig svermeriske, er de vitenskapsfilo-
sofisk av en viss interesse fordi de delvis
bygger opp under evolusjonsteorien. (Dar-
win er da faktisk ogsi en av de fi kjente vi-
tenskapsmenn som fir godt skussmdLl i boka

- han roterer vel i grava - mens Linn€ pi
den annen side latterliggjores pi en primitiv
mite.) Men dessverre, boka er spekket med
feil, bide av ortografisk og faglig karakter.
For eksempel har lyset fitt en hastighet av
298 millioner kilometer i sekundet (riktig:
300 tusen km/sek), en broler som gjor at jeg
mister den lille tiltroen jeg ellers kunne ha
hatt til avsnitt som f.eks. om Goethes bota-
nikk.

Alle fagretninger ser ut dl a vrre plaget
av en skyggevitenskap, en slags Mr. Hyde i
forhold til Dr. Jeckyl. Astronomien har sin
astrologi, kjemien sin alkymi, psykologien
parapsykologien, matematikken tallmagien,
evolusjonslrren har bAde kreasjonismen,
lamarckismen og rasehygienen, medisinen
alskens kvakksalver-retninger, okologien
.Gaia-teorien,, og ni botanikken "plantenes
hemmelige liv,. Denne .skyggevitenskapen,
er hva vi kan kalle kvasivitenskap.

Hva er si kvasivitenskap? Det er lettere i
forklare pi motsatt mite: Hva er vitenskap?
Naturvitenskapen arbeider ideelt sett etter
to retninger; (1) observasjon og hypotesege-
nerering (induktiv metode) og (2) hypo-
tetisk deduktiv metode. Egentlig er det to
sider av samme sak. Gientatte observasioner
av et fenomen gir grunnlag for i oppstille
en hypotese. Hypotesen testes ved eksperi-
menter under kontrollerte betingelser. Ob-
sewasjon og hypotesegenerering preger de
ikke-eksakte naturvitenskapene som f.eks.
medisin og biologi, samt - i st@rre grad -
humaniora og samfunnsfag. Hypotetisk de-
duktiv metode anvendes av de eksakte vi-
tenskapene - fysikk, kjemi, matematikk, as-

tronomi osv. Etter hvert har ogsi de ikke-
eksakte vitenskapene beveget seg i retning
av hypotetisk deduktiv tilnrrming. Dersom
€n observasfon av en observasjonsserie fei-
ler, er det vanskelig i oppstille noen trover-
dig hypotese. Og dersom ett eksperiment
gir motsatt resultat, mi hypotesen forkastes.
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Dette er grunnsetningene i all serios viten-
skap.

Kort sagt kan vi si at kvasivitenskapen
ikke arbeider etter disse metodene. Med
andre ord den beveger seg utenfor den
smale, vitenskapelige veg. A gi noen sam-
menfattende definisjon er derfor vanskelig.
Ni skal vi ikke fornekte at reelle vitenska-
per ogsiL har sine grenseland. Kjente viten-
skapspersoner har jo mange ganger syslet
med ,,luftige'id6er og tankespinn uten at de
er blitt dirligere eller mindre vederheftige
forskere av den grunn - men de utgir det
heller ikke som vitenskap. Ofte kan en dris-
tig tanke faktisk gi opphav til banebrytende
teorier. Darwins id6er er et lysende eksem-
pel. Andre gangcr kan reell vitenskap for-
tone seg si merkelig at den umiddelbart
kan vrre vanskelig i fatte, f.eks. Einsteins
relativitetsteori.

Kvasivitenskapen gir enten lettvinte for-
klaringer pA vanskelig forklarlige ting, f.eks.
alkymiens teorier om metallforvandlinger
(gullet er gult fordi det har den rette fargen,
det gfelder bare A finne tinkturen, de vises
stein, si vil et hvilket som helst metall bli til
gull), eller den prover i .bevise' ting som
ikke kan pivises etter vanlige vitenskapeli-
ge framgangsmitel f.eks. parapsykologien
(det er enni ikke pivist med reelle viten-
skapelige metoder at tankeoverforing eks-
isterer). Kvasivitenskapene savner det erfar-
ingsvitenskapelige fundamentet. Og om det
likevel skulle fortone seg slik, ja, da er de
opprinnelige premissene gale, fakta blir feil-
tolket, eller det skyldes tilfeldigheter. For
eksempel er rota til tepperot rod, men den
stanser ikke blodninger av den grunn. Sig-
naturleren (likt helbreder likt) er dels bygd
opp pa grunn av at tilfeldige slumpetreff
tolkes pi gal mite.

Mange kvasivitenskapelige retninger set-
ter "mennesket i sentrum'. For eksempel
astrologi som handler om himmellegemenes
virkning pi mennesker, eller alkymi som
beretter liknende ting om metaller og men-
nesker. Bokas hovedhensikt er a vise .sam-

menhengene mellom planter og mennes-
ker,. Jeg vil glede leserne med et herlig sitat
fra boka: "Under et ferieopphold i hyten sin
sammen med en venninne konstaterte han
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at plantene, tolv kilometer borte, rcagerte
med kraftige tonetopper pi audio-oscillato-
ren pd den vellyst han folte ved et seksuelt
klimaks. Det var jo uhyre interessant og ap-
net kanskje visse perspektiver i retning av
et kommersielt salgbart system, en 'Sjekk-
din-mann-enhet' som kunne sette skinnsyke
hustruer i stand til i kontrollere sine sprels-
ke ektemenns eskapader via en begonia i
vinduskarmen." Slik kunne jeg ramse opp
eksempler i massevis. Blant annet skal ska-
dedyr kunne utryddes like effektiu med ut-
striling fra fotografier behandlet med insekt-
middel som ved hjelp av giften direkte! Vi-
dere: "Menneskenes tro pi at en plante ville
vokse hurtigere, virket ipenbart som et
neringsstoff som faktisk frembragte denne
hurtigere veksten. Tanken var nrring!, Far-
lig nrr hva feg vil kalle ,,lysenkoisme,, men
for dirlig artikulert til at noen utenom de
.frelste" vil tro pi det. Lysenko var en sovje-
tisk agronom som ved i manipulere resulta-
tene, overbeviste Stalin om at bare man be-
handlet kornet pi den rette maten ville det
vokse bra samtidig som de gode egenska-
pene ble nedarvet i kommende generasjo-
ner. Opprinnelsen til id6en var lamarckis-
men (lrren om nedarving av ervervede
egenskaper). Darwinismen var ikke
populrr i datidas Sovjet, og Lysenkos id6er
ble toneangivende og odeleggende ikke
bare for Sovjetunionens biologi, men ogsi
for jordbruket. Det harmonerte godt med
Marx' og Lenins filosofi at ervervede gode
egenskaper kunne nedarves. Ikke bare ide-
almennesket, men ogsi idealplanten kunne
skapes, bare samfunnet (les det kommunis-
tiske parti) skapte de rette forholdene. For i
forsvare Lysenkos id6er mot angrep, ble an-
nededestenkende sovjetiske landbruksfors-
kere og genetikere trakassert, internert eller
sendt til psykiatriske sykehus. Vi kan trygt
si at noen av de problemene Gorbatsjov i
dag sliter med har rot i Lysenkos teorier.

Lysenkos lrre er dessverre ikke enesti-
ende for hvilke ulykker kvasivitenskap kan
utrette dersom den harmonerer med foren-
de politiske id€er og fir infisere maktappa-
ratet. Nazistenes forfolgelser av joder og
andre sikalte .Untermenschen" hadde et
kvasivitenskapelig fundament i rasehygi-



BTYTTIA NR. 1 1991

eniske og vulgrer-darwinistiske teorier
(kampen for tilvrrelsen gir den sterkeste
rett). - Men Ia det vrere sagt: dette er ikke
skrevet for i beskylde boka for i hevde fa-
scistiske eller stalinistiske synspunkter, men
for i pipeke hvor galt det kan gd dersom
kvasivitenskapen kommer i maktposisjon...

Kvasivitenskapen har ofte sterke populis-
tiske trekk av typen: "Det folk flest mener,
mi vere riktig., I boka er dette koplet med
antiakademiske holdninger. Den vrimler av
skjellsord mot seriose vitenskapsfolk. Her
synes jeg i anstendighetens navn forlag og
oversetter burde ha skjerpet seg og lukt ut
de verste uttrykkene. Men populismen er li-
kevel slett ikke antiautoritrr. Autoriteter
trekkes fram bide blant .forskere, og "al-
minnelige mennesker" som har gitt sine bi-
drag til forstielsen av plantenes hemmelige
vesen. Rudolf Steineq hvis naturvitenskape-
lige id€er er temmelig tvilsomme, opphoyes
til en stor naturvitenskapsmann, mens Linn6
nedr.urderes tilsvarende. Unrykk som geni
og genialt brukes kritikklost om "rett-troen-
de, personer. Og vinner de ikke fram i den
etablerte vitenskapen, gjores de til martyrer
for sin sak. De "geniale" blir misforsthtt, m@-

ter misunnelse, er ute for sin tid, eller blir
motarbeidet av det bestiLende. Forfatterne
beretter til stadighet om .genier' som ikke
fikk publisert sine resultater pi grunn av

"trangsynt arroganse,. Men de forklarer ikke
hva som egentlig li til grunn for at arbeidet
ikke ble godtatt. Det er neppe misunnelse
eller "jantelov' som gj6r at man ikke fir
trykket sitt arbeide i et seriost, internasjonalt
vitenskapelig tidsskrift! Ved sin antiakade-
miske, men samtidig autoritere holdning
kan populistiske kvasivitenskaper lett bli
skumle. Jeg har tidligere omtalt rasehygi-
enen, den mest outrerte populistiske kvasi-
vitenskapen. Dessverre finnes det nok av
folk som fortsatt tror pi dette - ogsi i Nor-
ge.

En farlig side ved kvasivitenskap er fus-
kesitering. Det er i referere til seriose fors-
keres resultater eller utsagn, men i ta det ut
av sin opprinnelige sammenheng. Derved
kan man fA trukket anerkjente personers
navn til tvilsomme teorier ganske enkelt
ved A gjore et skjonnsomt utvalg av sitater

som .passer, i sammenhengen. Darwin er
vel den vitenskapsmannen som fir lide
mest i boka, men ogsi den kjente neder-
landske genetikeren Hugo de Vries. Andre
miter er i referere til anerkjente fakta, men
trekke dem u\av sammenhengen eller bru-
ke dem i gal sammenheng. Et eksempel er
pistanden om at Amerika (det menes vel
her USA?) er den mest velfodde og dirligst
ern&rte nasjon pi jorda. I forhold til hvilke
Iand? Jeg tror nok en ernrringsspesialist
stusser over betegnelsen "dirligst ernrerte".
Dette er typisk en pistand trukket ut av
sammenhengen; mange u-land er atskillig
dArligere ernzert! Et annet eksempel er der
det skrives om insektetende planter eller
folsom mimose i den hensikt at disse .bevi-
ser, at plantene har folelse. En videreforing
av dette, er det jeg vil kalle .mystifisering',
dvs. at kiente fenomener som har realviten-
skapelig forklaring, tilslgres og gjores mer-
keligere enn de er. I boka gjores kjente fy-
siske eller biologiske fenomener som hen-
holdsvis elektrisitet og biologiske klokker til
uforkladige giter - nettopp for i lure folk
til i tro at det .er mer mellom himmel og
jord" enn bare plantenes sjeleliv...

Si har vi koplingene med andre tvilsom-
me "fagretninger". I boka finner vi referan-
ser til nrr sagt hele arsenalet. Jeg ramser
opp i fleng: Astrologi, alkymi, telepati og
parapsykologi, spiritisme, scientologi, holis-
me, diverse kvakksalver-retninger og "or-
gon-teori; samt "fenom€fl€r" soln krefteq
felter, energi, vibrasjoner, minefaser, .yin og
yang", "kirlian-fotografier", onskekvister,
.New Age" og ,Vannmannen,. Vel, dette styr-
ker jo ikke tiltroen hos en vitenskapsmann.
Si meg hvem du omgis... Men jeg er redd
referansene begeistrer folk som allerede er
"troende'. De vil finne referanse til sine tid-
ligere kunnskaper og derfor fgle at man er
pi rett veg.

Vel dette er jo ikke det verste - de som
allerede er blitt omvendt, er det jo ikke si
mye i gjore med. Verre er det at boka pt@-
ver i overbevise dem som sitter pi gjerdet.
Dette gjor man enten ved i smugle inn rik-
tige fakta, eller ved i omtale ting som i ut-
gangspunktet er riktig. Kan man fi overbe-
vist folk ved i la dem tro at kvasivitenska-

4/
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pen beskieftiger seg med ideelle milset-
ninger samtidig som skyset rettes mot eta-
blerte forskningsmiljo og myndigheter (som
neglisjerer de samme milsetningene), kan
man lett vinne disipler! Jeg tenker her pA

koplingen med miljovern og alternati\,1 jord-
bruk. Kapitlet ,jordens barn' inneholder en
god del riktig informasjon om kunstgiodsel
og alternatir.t jordbruk. Det samme gjelder
noen avsnitt om ernaring, biokjemi og tok-
sikologi. Dette kan gi boka et skinn av re-
flektert og redelig journalistikk, og gjore
den mer godtagbar blant tvilerne. Samtidig
kritiseres erfaringsvitenskapene for at de
ikke tar nok hensyn til miljoet. Dermed ska-
per de en polarisering mellom den "rette'
lere som tar hensyn til menneskets miljo og
helse, og de .slemme'vitenskapsfolkene og
myndighetene som bare tenker profittl Jeg
spor, hvem var det som f@rst kom inn pi
miljoproblemene? Jo, det var vitenskapsfol-
kene - ofte til og med de som hadde vrrt
med pi i produsere miljotruslene, men som
raskt oppdaget hvor farlige de var. Atom-
bombens fedre Einstein og Oppenheimer
advarte etterpi mot folgene, og Sakharovs -
den sovjetiske hydrogenbombens skaper -
skjebne burde selv den mest entusiastiske

"New Age,-tilhenger kjenne til. Boka gjor
miljovernbevegelsen den store bjornetjenes-
ten at den trykker den til sitt bryst. Det sam-
me gjelder det alternative fordbruket. Jeg
skal ikke nekte for at det bide i miljovern-
bevegelsen og det alternative jordbruket fin-
nes atskillig svermerisk tankegods og perso-
ner som reservasjonslost godtar alle "New
Age-teoriene. Personlig vil feg betrakte det
som ugras som vi som miljovernere i plura-
lismens navn fir godta, men ikke gjodsle.
Boka gir dessverre nrring til akkurat dette.

Klaus Hailand

Nyttig oversikt over
vegetasionskart
Vegetasjonskartlegging i Norge. Kartlegging-
er fordelt pn fyke/kommune. Sammenstil-
ling ved Olav Balle. - Norsk Institutt for
Jord- og Skogkanlegging. As 1990.
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Pi midten av 8O-tallet ble Norsk Institutt
for Jord- og Skog-kartlegging (NIJOS) gitt i
oppdrag i vrre hovedinstitusjon for vegeta-
sjonskartlegging i Norge. Ansvaret for regis-
ter over allerede kartlagte omriLder ble ogsl
overforr til instituttet. Det ble sendt ut brev
til alle de aktuelle kartleggingsinstitusjonene
med anmodning om i sende inn opplys-
ninger om kartlegginger. De innkomne
opplysningene ble lagt inn pi database.
Denne oversikten er framkommet pi bak-
grunn av databasen. Alle vegetasjonskart
som er registrert, er listet opp. Den gir opp-
lysninger om blant annet: Fylke, kommune
(med kommunenummer), omridenavn, mi-
lestokk, areal som er kartlagt, kartkode, kart-
bladnavn (navn pi M71.t-kanblad som kor-
responderer til kartkoden), institusjon og
person som har laget og har faglig ansvar
for det aktuelle kartet, kartleggingsAr, og
klassifikasjonssystem som er brukt under
kartleggingen.

Dette er en svrrt nlttig oversikt for alle
som arbeider med vegetasjonsokologi, -
kartlegging og naturforvaltning. Tidligere
har det vrrt vanskelig i innhente informa-
sjon om eksisterende vegetasjonskart. Nir
man arbeider med vegetasjonen i et omrd-
de, er det viktig i vite om den allerede er
kartlagt. Vegetasionskartene inneholder mye
viktig informasjon for bide forskning og
forvaltning. Dessuten kan man unngi i
gjenta kartlegging av allerede kartlagte om-
rAder.

Det eneste jeg savner i oversikten er refe-
ranse til publikaslon hvor kartet forekom-
mer eller om kartet er publisert selvstendig.
Brukerne vil f.eks. ha vanskelig for i finne
ut at vegetasjonskartene for Langoya i
Bamble (Marker t969) eller Listastrendene i
Farsund (Hoiland 1978) er publisert i Nor-
wegian Journal of Botany. Jeg hiper dette
kan tilfoyes i neste utgave.

Det ligger et nitid slekkearbeide bak ei
slik liste, og jeg har ikke funnet noen feil
der jeg har hatt mulighet til i kontrollere.
NIJOS gratuleres for i ha gjort et svrcrt nyt-
tig loft for botanikken!

Klaus Hailand



Til forfattere
Manuskripter sendes redaktoren i to eksemplarer. Ilade orienterencle artikler om lxrtaniske elnner, \'an-

lig botanisk nyhetsstoff og smistykker om botaniske emner og korte meddelelser om nye observrrsjo-
ner er av interesse. Manr-rskriptene skal vrre maskinskrevet mecl dobbel linjeavstancl.

Forste side i manus
Forste side i manus skal bare inneholde titler p:i norsk og engelsk, fr;rf-atterens navn, institlrttlclrcssc,
se evt. annen adresse for dem som ikke er tilknvttet til botanisk institutt.

Latinske navn
I den lopende tekst skal latinske arts- ()g slektsnavn understekes fi>r kr,rrsivering.

Sumrnary
Artikler som inneholder b<xanisk nyhetsstoff skal ha sumnary pu engelsk. Summary skal skrives pi
eget ark med artikkeltittel pi norsk og engelsk og f<>rfatterens navn og adresse.

Litteratur
Litteraturlisten skrives pa egne ark. Tidsskrifter skal foftrinnsvis fbrkorte.s i ()vcrensstemnrelse mecl

B-P-H (Ilotanico-Periodicum-Huntianum).

Illustrasioner
Svart-hvitt strektegninger og gode fargebilder er onsket. Bruk av fargeillustrasjoner avgjores av redak-
sjonen utfra en samlet vurdering av r.rkonomi, bildekvalitet og illustrasjonsbehov. Gode svart-hvitt fixo-
grafier er ogsi akseptable. Diagrammcr rni vrre cnkle og instruktivc rned tekst tilpasset evt. fi)rminsk-
ning.

Figurtekst
Figurtekst skal skrives pA norsk og engelsk for hver figur og samles pi eget ark til sltrtt i manuskriptet.
I den norske teksten skal det latinske navnet understrekes. I den engelske versjonen skal all tekst unn-
tatt de latinske navn understrekes.

Plassering av figurer og tabeller
Forfatterne bor avmerke med blyant i venstre marg hvor figurer og tabeller skal sti, men clette kan
bare bli retningsgivende for redaksjonen og trykkeriet og vil ikke alltid bli nnyaktig etterkommct.

Korrektur
Forfatterne fir bare forstekorrektr-rr. Korrektr-rrlesingen mi vrre noyaktig. Rettelser r-rtfores etter vanlige
korrekturprinsipper. Unodige endringer bor unng:is, og endringer rnot rranus belastes fbrfatterne.

Srertrykk
Srrtrykk kan bestilles pA egen bestillingsseddel, son-r sendes forfatterne sommen med forstekorrektu-
ren. Prisen oppgis av forlaget. Det gis ingen gratis s:rrtrykk. Norrnalt lages det ikke srrtrykk av smA-

stykker, bokmeldinger, floristiske notiser o.l.
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