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Rodsmelle,
Silene armerifl L., i Norge

Cees Bronger

Bronger, C. 1992. Rodsmelle, Silene armeria L., iNorge. Blyttia50:1-11.
Silene armeria L. in Norway.

- Silene armeda is a rare species in Norway. lt is found along the coast
of Telemark county where it is sited in steep cliffs and scree slopes in
open, unstable xerophile meadow vegetation. The Norwegian distributi-
on represents an isolated northern disjunction, almost 800 km north of
the nearest localities in Northern Germany. In certain districts of Central
Europe, Silene armeria can sometimes be found as an established alien

although giving the impression of being native. Due to this, there has al-

so been discussions concerning the status of the Norwegian occurren-

ce. The aim of this note is to focus on the habitats and ecological aspects

of the Norwegian localities in regard to a possible future conservation. lt

has also been suggested that the occurrence of Sr/ene armeria in isola-

ted lowland localities in Norway, togetherwith isolated populations of so-

me alpine plants, may be regarded as relict populations from a period

when these species had a wider distribution in Scandinavia.

Cees Bronger, Grannegt. 6, N-0350 Oslo.

Innledning
Langs kysten av Tblemark, spesielt ved Kra-
gers og i skjargArden utenfor, forekommer
en rekke frodige urer ogklipper med en eien-
dommelig varmekjrer flora. I de bratteste og
mest lysApne av disse, ofte pA smale utilgjen-
gelige berghyller, vokser rodsmelle, - en vak-
ker nellikplante med rosenrsde blomster og
kAlgronne blad. Rsdsmelle kan betegnes
som en av de minst kjente sjeldenhetene i
vir flora. Forekomstene i Norge represente-
rer et ulsst plantegeografisk problem.

Formdlet med denne arbikkelen er i gi en
oppsummering av rsdsmelles status i Norge
samt diskutere okologi, utbredelse og plan-
tegeografi. I lopet av de siste ti Arene har fle-

re av artens naturlige forekomster vert ut-
satt for inngrep. Ved i belyse dette, hiperjeg
arbikkelen kan bidra til i sikre tilstedeva-
relsen av rsdsmelle i Norge ogsA i fremtiden.

Artikkelen bygger i hovedsak pi min ho-

vedfagsoppgave (Bronger 1982), der feltar-
beidet ble utfsrt sonrene 1978-81. Disse er
supplert med feltobservasjoner, - hovedsake-
Iig fra de fire siste irene.

Historikk
Allerede i biskop Gunnerus' nedtegnelser
frat765 omtales rsdsmelle som ny for Norge
(Dahl 1893). Her fremgAr det at funnet ble
giort ved Stadsbygden og pA Orlandet i T!sn-
delag av presten Johannes Kaas. Rsdsmelle
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er ikke gjenfunnet pA disse to lokaliteteng
og det synes tvilsomt om dette har vert an-
net enn forvillete forekomster. Det samme er
trolig tilfelle med tre funn fra Farsund og
Mandal i 7826 som M.N. Bl1'tt (1826) omta-
ler som ugras i hager.

Ved Kragero ble rodsmelle funnet forste
gang i 1829 av Wilhelm Boeck. Boeck var
dengang medisinerstudent og en av pionere-
ne blant Kragerodistriktets botanikere
(Nordhagen 1961). Allerede i 1823 hadde
han oppdaget den senere mye omtalte lokali
teten for kammari4jelle (Melampyrum ti-
statum) pA Jomfruland. Senere var Boeck
sammen med dr. C. Homan om A oppdage
buskvikke (Coronilla emerus). - en annen av
karakterplantene i Kragerodistriktets urer.

Boecks lokaliteter, bAde av rodsmelle og
buskvikke, var lenge de eneste kjente i Kra-
gerodistriktet. Forklaringen pA dette var
neppe at artene ikke fantes pA andre lokali
teter, men heller at norske botanikere i den-
ne tidsepoken fattet stsrre interesse for an-
dre reisemAl.

Omkring 1880 kom Kragersdistriktet
igjen i fokus for flere botanikere (Dyring
1911). I denne perioden ble rsdsmelle oppda-
get pA en rekke nye lokaliteter. Forst giorde
overlarer Jorgensen (1894) flere interessan-
te funn i Krageroskjargdrden. Disse har
han omtalt pi folgende mAte: "Det er ikke
det mindste tvivl om at denne plante vokser
vild paa disse kanter. Den er ligesaa fuld-
standig vildtvoksende som Hypericunl nu)n-
tanum, der gierne pleier at findes sammen
med den". I 1888 ble rsdsmelle funnet flere
steder pA fastlandet av adjunkt Ellingsen (A.
Blytt 1892), og i 1890 ble arten ogsA obser-
vert pd Barmen eiy ved Risor (Jorgensen
1894). Seinere har arten blitt samlet flere
andre steder ved Kragero, bla. av A. Rsske-
land, J. Tidemand Ruud og A. Landmark
(Dyring 1911).

Systematisk plassering
Systematisk plasseres rsdsmelle i seksjo-

nen Compartae (Williams 1895). Dette er en
klart avgrenset seksjon som hovedsakelig er
utbredt i de ostlige Middelhavsland (Rechin-
ger 1979). Seksjonen er karakterisert av en
mer eller mindre velutviklet, tett, mange-
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Figur 1. Rsdsmelle (Silene armeria) tegnet av
Cees Bronger etter materiale fra LangArdsund,
Kragera.

Silene armeria drawn by Cees Bronger after spe-
cimen collected at Langdrdsund, Kragera com-
munity.

blomstret hovedblomsterstand. Narstiende
arter finnes ikke i Norge, men arten har blitt
forvekslet med antropokore arter av slekten
sdpeurt (Saponaria) pd grunn av blomster-
standens utvikling.

Rsdsmelle er morfologisk variabel, og det
er beskrevet en rekke varianter. Den mest
kjente er var. serpentini G. Beck som fore-
kommer pd serpentin i Bosnia (Ritter-
Studnicka 1970). Denne kan muligens reg-

-rl-|-
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nes som en egen underart (Tutin et al. 1964).
En variant med hele kronblad og smale sten-
gelblad forekommer i Ukrainia og Ast-
Polen. Av enkelte blir denne regnet som en
egen art, Silene lituanicaZapal.

Det norske materialet hsrer sannsynligvis
til hovedvarianten, var. qrmeria. Observasjo-
ner pi innlAnt herbariemateriale fra Sor- og
Mellom-Europa tyder pd at rodsmelle i Nor-
ge ikke awiker morfologisk fra artens svri-
ge forekomster i Europa (Bronger 1982).

Arten er oftest ettarig i Norge, men enkel-
te drr forkommer rosetter som har overvint-
ret. Morfologisk kan rsdsmelle variere fra
smA, 10 cm herye eksemplarer til kraftige,
70-80 cm herye eksemplarer. Blomstene sit-
ter i skjermkvaster bestiende av fra l-2
blomster og opp til 15-20 blomster i hver (fig.
7 og 2). Kronbladene er sterkt rosenrode,
men sjelden forekommer varianter med lyse-
rode kronblad. Pi samme mdte som engtjre-
reblom (Lychnis uiscaria), har rsdsmelle ut-
viklet et klebrig tjarebelegg pA stenglen.
Bladene er glatte og bligronne.

Figur 2. Rsdsmelle (S i Ie ne ar mer i a) foto gr afeft
ved Kragero. (Foto: Cees Bronger 1988).

Silene armeriaphotographed in Kragera commu-
nity. (Photo: Cees Bronger 1988).

Rsdsmelle (Silene armeria L.) i Norge 3

Utbredselse
Rsdsmelle er endemisk for Europa. Tlngde-
punktet i utbredelsesomrAdet ligger i
Sorost-Europa (Rechinger 1979). Arten har
ogsA betydelige forekomster i Ost-Polen (fig.
3) og Vestre Russland.

I Norge er utbredelsen av rsdsmelle be-
grenset til kystomrridet mellom Brevik og
Risor. Hovedtyngden av lokalitetene ligger i
Kragerodistriktet. Borbsett fra tilfeldige an-
tropokore funn i Sverige, Danmark og Fin-
land, er arten ikke kjent fra andre lokalite-
ter i Norden. Den norske forekomsten ligger
isolert i forhold til artens owige utbredelses-
omride. Til de nrermeste, spontane lokalite-
tene i Nord$skland er det en avstand pd ca.
800 km (fig. 3). PA en rekke av disse er arten
utg6tt (Jalas & Suominen 1986).

Steffen (1935) forer rsdsmelle til de
pontisk-mediterrane arter sammen med
bla. raggarve (Cerastium brachypetalum) og
kalkkarse (Hornungin Wtraea). Meusel
(1965) fsrer de samme artene til det
mediterrane-atlantiske element. I den sam-
menheng er det interessant A merke seg at
rodsmelle og raggarve i grove trekk har sam-
menfallende totalutbredelse (jfr. bla. Jalas
& Suominen 1983, 1986). Buskvikke, deri-
mot, har en mer oseanisk tendens enn disse
to.

Rsdsmelles norske utbredelse er klart sor-
ostlig. I vArt land er det bare buskvikke og
raggarve som fremviser et tilsvarende utbre-
delsesmsnster. Plantegeografisk utgjor kys-
ten av Skagerrak et motepunkt for den osea-
niske og den varmekjare floraen. Fregri
(1960) forer buskvikke og raggarve til et eget
element og begrunner artenes begrensete
utbredelse med srerlige krav til milde vintre
og varme sorue. Etter min mening er det
riktig A fsre rsdsmelle til det samme flora-
elementet.

Den ssrsstlige utbredelsen antyder at ar-
ten stiller krav til sommertemperaturen. Et-
tersom rsdsmelle ofte kan observeres i blom-
string langt utpA hosten, er det lite trolig at
sommerbemperaturen alene er en begren-
sende faktor. Oseanitet med milde vintre
kan muligens ogsA vrere av betydning for
den norske forekomsten selv om dette for-
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hold trolig ikke er begrensende for artens to-
tale utbredelse. En viktig faktor er selve lo-
kalitetstypen. Rsdsmelle er en pionerart
knyttet til bratte og lysApne rasskrAninger.
Innenfor kystomr6det i Ssrsst-Norge er det
fA steder hvor slike lokaliteter er mer karak-
teristisk enn ved Kragero. Mangel pA egnete
lokaliteter utenfor det nAvarende utbredel-
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sesomrAde kan sAledes vere et begrensende
forhold.

Okologi
I Norge er rodsmelle hovedsakeligknyttet til
bratte bergskrenter i ulendt terreng. Arten
opptrer her pA smale, utilgjengelige berg-
hyller og sprekker i tilknytning til 6pne

li
a

o

f
o

dl

d'F

I

I
a

i o.&r

g

,

I

o
oo

/i
..r,f---'-'*.-{,

o
.Ba
)o

Figur 3. Utbredelsen av rsdsmelle (Silene armeria)iNord-Europa, naturlige forekomster, omtegnet
etter Jalas & Suominen (1986). Fylt sirkel: Spontane forekomster. Sirkel med kryss: Tfolig utgdtt.
Halvfylt sirkel: Usikker status.

The native distribution of Silene armeria ln Northern Europe, redrawn after Jalas & Suominen (1986). Fib

led circle: Native occurance. Circle with cross: Probably extinct. Half-filled circle; Status uncertain.
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rasskraninger. Ofte kan arten observeres
hengende fra smale sprekker i loddrette
bergvegger. Med unntak av buskvikke kan
neppe noen art betegnes som mer karakteri-
stisk for Kragerodistriktets varmekjere
bergvegg- og klippefl ora.

Forekomstene er overveiende soreksponer-
te, men har pi noen lokaliteter ostlig ekspo-
sisjon. Klimatisk hsrer de fleste lokalitetene
til et omrAde hvor Arsmiddeltemperaturen
ligger pi 7 .2"C basert pA registreringer fra
Jomfruland (jfr. Bruun 1967). De fleste loka-
Iitetene ligger i en overgangssone hvor det
faller noe storre nedborsmengder enn pA
Jomfruland (fr. Nedboren i Norge 1931-
1960).

Voksestedene preges av sterkt skrinende
grunn med ustabile jordbunnsforhold og en
helning som varierer mellom 30" og 75". De
geologiske forholdene pA hovedtyngden av
lokalitetene preges av amfibolitt med ulik
metamorf grad (Brogger 1935). Hovedinn-
trykket er likevel at rsdsmelle ikke foretrek-
ker srerlig naringsrike berggrunnsforhold.
pH i jordprover varierte fta 4,1til 6,5. De
heryeste verdiene forekom pA voksesteder
hvor berggrunnen utgiores av dolomitt.
Hoye pH-verdier ble ogsi funnet i jord fra lo-
kaliteter med sigevannspdvirkning.

Vegetasjonsokologisk opptrer rodsmelle of-
test i dpne, torketilende pioner- og klippe-
samfunn. Her danner arten vanligvis spred-
te og relativt heterogene bestander. Blant de
viktigste folgeartene kan nevnes broddberg-
knapp (Sedurn reflacurn), vArskrinneblom
(Arabidopsis thalinna), smsrbukk (Sedum
m@cimum), stemorsblom (Vbln tri.mbr) og
engtjrereblo m (I-y chnis u is car in).

Som folge av de ustabile jordbunnsforhol-
dene er jordsmonnet ofte sparsomt utviklet.
PA mange lokaliteter er bestandene omgitt
av store flater med naken mark. Hyppige ut-
rasinger tilfwer voksestedene ny, frisk jord,
grus og stein. Dette medforer at jorda stadig
blir rotet opp og utsatt for utskiftinger.

Under noe mer stabile forhold, hvor vege-
tasjonenblir mer sluttet, kan rsdsmelle inn-
gi i fragmentariske skogkant- og tsrrbakke-
samfunn sammen med bla. blodstorkenebb
(Geranium sanguineum). bergmynte (Origa-
num uulgare), lundrapp (ha nemnralis),

Rsdsmelle (Silene armeria L.) i Norge

berperikum (Hypercium montnnum), bak-
kemynte (Sahrej a acircs), bergknapp-arter,
buskvikke og bergrorkvein (Calannagrostis
eprgebs). I overgangen mellom disse sam-
funnstypene gir rodsmelle ofte inntrykk av A
ha sin spesielle nisje (tabell 1).

Vikarierende vegetasjonsokologiske utfor-
minger er ikke uvanlig. Selv pi sterkt uttor-
kete og skrinne voksesteder der ofte bare
rosslyng (Calluna uulgaris) finnes, klarer
rsdsmelle seg bra. PA den annen side kan
rodsmelle ogsA opptre pi steder med en viss
sigevannspdvirkning.

I Mellom-Europa forekommer rsdsmelle i
lysipne kratt-, skogkant- og bergsamfunn
(Rechinger 1979). Arten opptrer her pA kalk-
fattig men ofte mineralrik, serpentin eller
trakyttholdig stein og grus. Voksesteder pd
sur, moldrik sand og leirjord er ogs6 en van-
lig habitatstype. Ellenberg (1978) betegner
rsdsmelle som en varmekjer art tilknyttet
lysipne steder med torr, sur eller neybral
jord. Arten angis ogsi som sjelden pi basisk
jord. Ritter-Studnicka (1970) oppgrr at arten
vanligvis forekommer pA grusholdig og
blokkrik, ustabil mark eller jord.

I Nord-Italia er rsdsmelle kjent fra kantve-
getasjon i tilknytning til Apen eikeskog.
Blant vanlige falgearter kan nevnes rsss-
lyng bergperikum, svarterteknapp (Lorh.y

rus niger) og nikkesmelle (Silene nutnns)
(Mondino 1975). I omrAder sst i Frankdke
opptrer rsdsmelle pA serpentin sammen
med bla. blafiar (hlygaln uulgaris), bitter-
bergknapp (Sedum ocre), flerArsknavel (Scle-

ranthus perennls), blAmunke (Jasinru mnnta-
na) og kalkgronnaks (Braclrypodium pinna-
tum) (Ernst L974).

De norske forekomstene stemmer i hoved-
trekk godt overens med okologiske forhold
fra andre lokaliteter i Europa. Rsdsmelle er
en typisk pionerart og er oftest svak for kon-
kurranse. Den har evne til A etablere seg pA
steder hvor svrert fA andre arter klarer 6 sl6
rot. Arten er sAledes avhengig av egnete ha-
bitater som bratte, utilgjengelige bergveg-
ger slik at den ikke blir fortrengt eller ut-
konkurrert.

Innvandring
Det har lenge foregitt en diskusjon blant bo-
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tanikere om rodsmelle virkelig tilhsrer vdr
opprinnelige flora. Pi et tidlig tidspunkt var
f.eks. Axel Blytt av den klare oppfatning at
arten ikke tilhorte vir flora. Senere er det
mye som tyder pA at Blytt endret oppfatning,
bla. etter breweksling med flere av oppda-
gerne av Kragerodistriktets flora (i flg. brev
fra adjunkt Ellingsen, Jorgensen m.fl. til
Blytt i 1880- og 1890-arene). Nordhagen
(1940) har tilsynelatende opprinnelig vrert
overbevist om at arten ikke tilhorte var flo-
ra. OgsA han har senere gitt uttrykk for at
arben muligens kunne ha en annen opprin-
nelse enn forst antatt (Nordhagen pers.
medd). I eldre norsk hagebrukslitteratur,
bla. hos Schiibeler (1886-89) og Thorsrud
(1935), er rsdsmelle ikke omtalt. Dette kan
tyde pA at arten tidligere ikke har varb dyr-
ket som prydplante i Norge.

Et forhold som gjor det ekstra vanskelig i
avgjore om den norske forekomsten virkelig
kan betegnes som spontan, er at flere lokali
teter som i Sor-Europa gir inntrykk av A va-
re spontane, i mange tilfellerbare er natura-
liserte forekomster (Rechinger 1979).

Av samtlige norske forekomster er det ba-
re pA lokaliteter med naturlig vegetasjon at
arten har holdt seg stabil. Opplagt sekun-
drere forekomster har vrert kjent giennom de
siste hundre 6r, men ingen av disse har bevi-
selig holdt stand. Ser vi bort fra de tidligere,
tilfeldige funnene i Tbondelag og ved Man-
dal, er det vanskelig h avgSne hvorvidt det
forste funnet ved Kragero ble giort pA en vir-
kelig naturlig lokalitet (i flg. en av etikette-
ne i Oslo herbariet (pe en randfs[[e',). At
arten skulle ha vandret inn med ballast er li-
te sannsynlig. Arten er aldri funnet pi noen
av de klassiske ballastplassene ved Kragero
(Bjorndalen & Ouren 1975). Det forste fun-
net ved Krageroble riktignok gjorb i et omr6-
de (Valberg) hvor det har forekommet en viss
kulturpAvirkning men her er rodsmelle og-
si iakttatt pi utilgjengelige, naturlige vok-
sesteder i ulendt terreng.

PA bakgrunn av den spesielle okologien er
det mulig A anta at rsdsmelle er en tidlig
innvandrer til vArt land, f.eks. i et tidlig pio-
nerelement da vegetasjonsforholdene jevnt
over var mer Apne enn idag. Senere kan ar-
ten vrere blitt kraftig fortrengt eller skygget
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ut pA de fleste lokalitetene. Bare pA spesielle
lokaliteter som ved Kragera,har den klart i
overleve. I den sammenheng er det verdt i
merke seg to fiellplanter, bergfrue (Saxifroga
mtyl.efun) og felltjareblom (Irychnis alpina),
som ogsA har isolerte forekomster pi de sam-
me klippelokalitetene som rodsmelle. Gjre-
revoll (1990) antar at slike isolerbe forekom-
ster av fiellplanter pd klipper langs kysten
representerer relikter fra en periode da disse
hadde en betydelig stsrre utbredelse. For
rsdsmellens vedkommende finnes det imid-
lertid ingen pollenanalytiske bevis eller an-
net som kan forklare den samme begrensete
utbredelsen i Norge.

Populasjonssvingninger
De norske forekomstene av rodsmelle viser
stor variasjon bAde i bestandenes individan-
tall og i de enkelte lokalitetenes utstrek-
ning. Det er samlet sett ogsA store svingnin-
ger i antallet blomstrende eksemplarer fra
6r til Ar. I Ar med gunstige vekstvilkAr er det
et hoyt antall blomstrende eksemplarer p6.

de fleste lokalitetene, mens det i dArlige rir
knapt er mulig i gjenfinne arten. Hvilke
faktorer som ligger til grunn for gunstige
blomstrings6r er ikke klarlagt, men at lange
torkeperioder pi forsommeren er svrert
ugunstig synes pA det rene.

Den klart stsrste lokaliteten for rsdsmelle
i Norge finnes ved Barland i Sannidal. Som-
rene 1978 og 1979 registrertejeg her mange
livskraftige bestand med tilsammen flere tu-
sen blomstrende eksemplarer. Ogsi i 1980
var det relativt god blomstring selv om an-
tallet blomstrende individer var gAtt noe til-
bake. Utover pA 1980-tallet har blomstrin-
gen pi lokaliteten vart svrert variabel. Ek-
semplevis var det i 1987 et svrert godt 6r,
mens det i 1988 knapt var mulig i gjenfinne
arten.

Langs LangArdsund har det ogsA vrerb sto-
re svingninger i bestandene. Tbtalt sett ut-
gjor disse den nest storste forekomsten av ar-
ten i Norge. I 1980 og 1981 var blomstringen
pA disse lokalitetene giennomgAende god.
Senere har det vrert variabel blomstring
med et absolutt bunnivA i 1988 da jeg kun
fant to blomstrende eksemplarer langs hele
Langirdsund. I 1990 hadde arten en kraftig
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oppblomstring og fantes omtrent i samme
omfang som i 1980 pA de av lokalitetene som
ikke var adelag! av hyttebygging.

Populasjonssvingninger i bestand av ett-
Arige plantearter er beskrevet av Harper
(L977). Ettdrige og todrige plantearter har
frs sombevarer spireevnen svrert lenge. Spe-
sielt er det kjent at frs av plantearter fra
ustabile habitater ofte bevarer spireevnen
lenger enn andre arter. NAr det forekommer
utrasninger pi de norske lokaliteteng er det
sannsynlig at et stort antall ffs blir liggende
begravet inntil de blir rotet opp igien av nye
ras. Det er derfor mulig at de store svingnin-
gene i populasjonene inngAr som en del av
artens normale livssyklus. Ogsi fra Sor-
Europa er det kjent at rodsmellebestandene
varierer mye i stsrrelse og frodighet fra ir til
Ar (Ritter-Studnicka 1970).

Undersskte lokaliteter
Tilsammen er rodsmelle funnet pA over 30
lokaliteter i Norge. Av disse er det bare 7-8
lokaliteter som kan betegnes som naturlige
og hvor arben har forekommet regelmessig i
lopet av de siste hundre Arene. Nedenfor fsl-
ger en korb oppsummering av de fleste na-
turlige forekomstene som er undersokt.

Lokalitet 1. Tblemark, Kragera, Barland
(NL 17 21) - (Dyring 1911). Lokaliteten har
en utstrekning pA ca. 300 m og omfatter flere
mer eller mindre uavhengige bestander. Dis-
se er hovedsakelig knyttet til bratte knauser
og berghyller. Store deler av lokaliteten har
en Apen, artsrik kantvegetasjon dominert av
buskvikke og bergrorkvein og med innslag
av blodstorkenebb og bergmynte. Deler av
lokaliteten har vrerb utsatt for inngrep i
form av kalkbrudd (nA nedlagt), jfr. bl.a. Hof-
seth (1942), og et relativt nytt veianlegg. I
1978 forekom store mengder blomstrende
individer pe ny, frisk jord langs hele veian-
legget. Aret etter var det ogsA mye ertevikke
(Vicia pisifurmis) sammen med rsdsmelle.
Til tross for inngrepene pA lokaliteten er det-
te trolig den storste forekomsten av rsdsmel-
le i Norge.

Lokalitet 2. Tblemark, Kragera, Gronn-
6sen (NL 18 26) - (Dyring 1911). Dette er en
av de klassiske lokalitetene i Kragera-
distriktet. Rsdsmelle er hovedsakelig kon-
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sentrert til ustabile knauser med klippe- og
pionervegetasjon i den hcryereliggende delen
av lokaliteten. Bestanden har vart relatil't
stabil de siste 10-12 Arene.

Lokalitet 3. Tblemark, Kragera, Valberg
(NL 24 27) - (Dyring 1911). Dette er muli-
gens den eldste kjente lokaliteten iKragero-
distriktet. Belegg fra denne eller et nrerlig-
gende voksested er samlet av Homan i 1832
og finnes i Oslo-herbariet (O). Lokaliteten
har flere smi bestander pA Apne ustabile
grusbakker like over sjosproytsonen, samt
noen mindre bestander i sprekker og pA hyl-
ler overst i heia. Tilgrensende deler av loka-
liteten er delvis adelagL av kaianlegget til
Norsk Hyperitt pi Valberg.

Lokalitet 4. Tblemark, Kragera, Lovisen-
bergheia (NL 24 28) - (Bronger 1982). Loka-
liteten er interessant av flere grunner, bAde
i vernesammenheng og rent plantegeogra-
fisk. Fordi bergfrue her har en av sine mest
isolerte lavlandsforekomster, har lokalite-
ten tiltrukket seg en rekke botanikeres opp-
merksomhet. Bergfrueforekomsten ble opp-
daget av Homan allerede i 1832 (Dyring
1911), men det var trolig Landmark som
gjorde det forste funnet av rodsmelle pA ste-
det. Seinere har rsdsmelle forgjeves blitt et-
tersokt av de mange som har besskt lokalite-
ten. Jeg gienfant rsdsmelle pA to relativt at-
skilte steder i 1979. En narmest utilgjenge-
lig bestand finnes pA smale berghyller i det
bratte parbiet hoyt ovenfor rasskrAningen.
Vegetasjonstypen er en glissen pioner- og
klippevegetasjon, dels i mosaikk med frag-
menter av skogkantsamfunn i tilknytning
til edellsvskogsbeltet under bergrota. Her
opptrer arten sammen med bl.a. buskvikke
og bergperikum. Forekomsten av rsdsmelle
er ustabil da det stadig raser ut stein og
blokker fra de bratteste partiene. En mindre
bestand frnnes ogsA i bergsprekker pA klip-
pene nederst i heia sammen med bla. berg-
frue, buskvikke og bergperikum. I lopet av
de siste 10 Arene harjeg kun funnet i under-
kant av 10 blomstrende eksemplarer av
rsdsmelle hver gang jeg har besokt lokalite-
ten. Hva angAr bergfruebestanden, talte
denne i 1991 ca. 75 blomstrende eksempla-
rer samt ca.200 sterile rosetter. Lokaliteten
er sannsynligvis ogsA samme sted hvor
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raggarve hadde en av sine tre forekomster
ved Kragerq men hvor denne ikke er blitt
sett siden 1913 (fr. Halvorsen 1980).

Lokalitet 5. Tblemark, Kragera, Langoy
(NL 28-30 28-29) - (Blytt 1892, Jorgensen
1894). Lokaliteten omfatter egentlig ca.
25-30 mer eller mindre adskilte lokaliteter
langs hele LangArdsund. De fleste ble opp-
daget av Jorgensen i 1880-irene. Rodsmelle
er pi de fleste stedene hovedsakelig konsen-
trert til klipper og berghyller med ustabile
jord- og berggrunnsforhold. De stsrste be-
standene opptrer i fragmentariske pioner-
og skogkantsamfunn. Av interessa nte falge-
arter kan nevnes lundhengeaks(Melira uni-
flnra) og berg:perikum ved Oksekastet. Ved
Bringebarkastene, pA sin forelopig eneste
lokalitet i Tblemark, vokser knollmjodurt
(Filipendula uulgaris) sammen med arten.
Rsdsmelle er ogsA observert noen fA steder
inne pA 6ya,bla. ved Skippervik samt ved
Sveivedokk pA naboeiya Gumeiy. Enkelte av
del-lokalitetene ved Lang6rsund har de se-
nere 6rene blitt odelagt av hyttebygging.

Lokalitet 6. Tblemark, Bamble, Tlosby
(NL 35 36) - (Bronger 1982). Forekomsten av
rsdsmelle kan muligens tilbakefsres til eta-
bleringen av veiforbindelsen mellom Helle
ogT[osby. Lokaliteten utgiores imidlertid av
naturlig pionervegetasjon dominert av ross-
lyng med innslag av blodstorkenebb, berg-
mynte og broddbergknapp. I motsetning til
de owige lokalitetene er jordbunn og berg-
grunn tilsynelatende av mer stabil karakter.
Dette kan muligens forklare hvor{or jeg ikke
har observert arten her siden 1980 og at den-
ne forekomsten ikke bor regnes med til de
opprinnelige.

Lokalitet 7. Aust-Agder, Risor, Barmen
(NL 10-13 09-11) - (Jorgensen 1894). Fore-
komsten ble oppdaget omkring 1890 og ar-
ten er vistnok ikke gienfunnet etter 1925.
Rsdsmelle er samlet pd de to uavhengige
steder pA Barmen. Jeg besokte begge vokse-
stedene som er angitt pi herbariebelegg pi
Oslo-herbariet (O) uten A gienfinne arten.
Uten A kunne fastsli med sikkerhet at jeg
har lett p6 riktig sted, synes ihvertfall den
ene angivelsen A kunne vare et potensielt
voksested.

I tillegg til disse lokalitetene er rsdsmelle

BLYTTIA NR. 1 1992

funnet en gang i Frierflaugene ved Brevik,
ved Kjerrvik nar Langesund og pd 2-3 an-
dre, antatt naturlige voksesteder iKragera-
distriktet, bla. nar Hullvann og ved Frovik.

Rsdsmelle har ogs6 jevnlig dukket opp pe
en rekke kulturpivirkete lokaliteter, bla.
jernbane- og veianlegg de siste hundre Are-
ne. Det er likevel sjelden at arten har klart e
holde seg pA slike lokaliteter over lengre tid.

Ett av veianleggene hvor rsdsmelle er blitt
funnet regelmessig de siste ti Arene, er i
skrrininger og veigrolter langs veien mellom
Aroy via Helle og Skarbu fram til Fossing og
Ringsjoen. Deler av denne veien ble anlagt,
dels ogsA utbedret, tidlig pA 1970-tallet. Som
falge av dette ble det lagt opp mye frisk jord
som raskt ble kolonisert av rsdsmelle. Iblant
har hele bergskrdninger langs veien vart
fullstendig rsdmende av rodsmelle. En art
som stadig kan observeres sammen med
rsdsmelle pi disse sekundrere lokalitetene
er sorlandsvike (Vi.cin ca,ssubica). Spesielt i
omrAdene ved Grummestadvannet finnes
disse artene ofte sammen.

Verneverdi
Som folge av de store Arlige svingningene i
bestandene er det vanskelig h avgtrne om og
eventuelt hvor arten har hatt noen reell til-
bakegang. De mer eller mindre sparsomme
forekomstene enkelte Ar skyldes antagelig
bare normale svingninger i artens livssyk-
lus. I lopet av de siste ti Arene kan det fast-
slAs at rsdsmelle kun har gAtt ut pi en av si-
ne kjente naturlige lokaliteter pi grunn av
inngrep. Selv om de fleste lokalitetene ikke
har vrert utsatt for direkte inngrep, har det
vart en betydelig okning i hyttebygging og
utnyttelse av arealer i flere av lokalitetenes
narhet.

Hos Hoiland (1990) plasseres rodsmelle pA
Ventelise B med statusbeskrivelse "lokalt ri-kelig men smA forekomster, inngrep?". Ut
fra mine observasjoner synes dette 6 vare en
passende beskrivelse av artens status. Arten
finnes forbsatt lokalt pd mange lokaliteter,
men flere av disse er truet av utbygging. Inn-
til videre bor det derfor legges storre vekt pA
hensynet til artens naturlige voksesteder i
Kragerodistriktet. I vernesammenheng er
det srerlig lokalitetene i Lovisenbergheia,
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GrsnnAsen og ner Barland som peker seg

ut. Et viktig poeng her er 6 opprettholde
eventuelle vernetiltak pi en lokalitet selv
om arten ikke er blitt gjenfunneVobservert
pA flere Ar. PA grunnlag av egne kunnskaper
om artens forekomster i Norge, vil jeg kon-

Lokalitet
Rute nr.

Eksposisjon
Helning i grader
Naken mark

Thbell 1

Synedrieanalyser for Silene armeria (4 rn? ruter) dekn. iflg. Hult-Sernander

Svnedrium analvsis for Silene armeria (4 me squares) scale: Hult-Sernander

Rsdsmelle (Silene armeria L.) i Norge 9

kludere med at rsdsmelle bor betegnes som
hensynskrevende.

Ayvind H. Rustan og Siv M. Wright tak-
kes for mange nyttige kommentarer til ma-
nuskriptet.

11123455
12311172
SASSOSASgSgSS
50 75 45 60 60 50 45 35

55553453
pH i jorda 6,1 6 4,3 4,9 - 5,7 4,5 5'3

Silene armeria
Geranium sanguineum
Origanum vulgare
Poa nemoralis
Sedum reflexum
Arabidopsis thaliana
Hypochoeris maculata
Rosa sp.

Coronilla emerus
Galium verum
Hieracium pilosella
Satureja acinos
Asplenium trichomanes
Brachypodium sylvaticum
Calamagrostis epigeios
Fragaria vesca
Lathyrus niger
Lotus corniculatus
Polygonum dumetorum
Viscara vulgaris
Allium vineale
Calluna vulgaris
Carex digitata
Fraxinus excelsior (ungplante)
Linaria vulgaris
Potentilla argentea
Quercus sp.

Viola tricolor
Agrimonia odorata
Antennaria dioica
Arabis hirsuta
Arenaria serpyllifolia
Asplenium septentrionale
Campanula rotundifolia
Cerastium semidecandrum
Cotoneaster integerrimus
Filago arvensis
Lathyrus montanus

35532233
31r213-3
333-2224
1+11223-

11312r
+3+2-1
2+-12--1
3-112-1-
113-3-
2-11 -1

111--1.
-2-41--1

-11-+
+1+
2-2--l-
2-3--1
411-
1-2--1
-+-1 1-
+2-2-

-2-1
+-1

+1
-++

-1-2
-+-1

1-1-
___11_;_

-1
-+1-

-'---1--- 2-
-+. _ _ _ _ 1_ _
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Lathyrus sylvestris
Lonicera periclymenum
Melica nutans
Melica uniflora
Orchis mascula
Plantago lanceolata
Polygonatum odoratum
Roegneria canina
Rubus idaeus
Saxifraga cotyledon
Sedum acre
Sedum album
Sedum maximum
Silene rupestris
Turritis glabra
Vicia hirsuta
Viola riviniana
Woodsia ilvensis
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S2lavarter er omtalt med opplysninger om
karakteristiske kjennetegn, kjemi, substrat-
okologi og utbredelse. Seks utbredelseskart
er utarbeidet. Detaljerbe lister over funn gis
for alle arter. Anisom.eridium nyssepgenum,
Lecidea sphaerella, Sorcosagium camrystre,
S colicinsporum perpusilum og Strangospora
pinicoln er nye for Norge.

Tbr Tbnsberg

Velskrevet og nJrttig bok om
kvantitativ ve getasjonsokolo gi
Rune, H. Aklarrd: Vegetotinn ecolngt: theory,
methods and applicatbns with reference to
Fenrnscandlo. Sommerfeltia supplement 1,
Botanisk hage og museum, Universitetet i
Oslq 233 sider. his: kr. 180,-.

Med den skende tilgiengeligheten pA data-
maskiner og programmer for behandling av
numeriske, okologiske data, melder det seg
et sterkt behov for innsikt og forstielse av
hvilke metoder som er tilgjengelig hva de
go, og hvordan de kan brukes.

Den arme vegetasjonsokolog som har skaf-
fet seg tilgang pA datamaskin, kanskje inve-
sterb i egen PC, og fatt tak i diverse program-
vare med ditto manualer (som ofte ikke hs-
rer til verdens letteste lesning) stAr egentlig
likevel ganske hjelpelos. SporsmAlene stiller
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seg i ko: Hvilken metode skal jeg velge? Hva
er best, ordinasjon eller klassifikasjon? Og
hva betyr alle forkortelsene (DCA, MDS,
UPGMA, PCA osv. osv.)? Hvordan skal data-
ene presenteres? Bor dataene forhAnds-
transformeres? Og sist, men ikke minst, hva
skjer egentlig med dataene? - Det siste er
svrerb viktig 6 ha klart for seg. Det er i dag
enkelt nok i trykke pi de rette tastene pA

datamaskinen, ldore et program og fd ut ny-
delige diagrammer over hva det skal vrere.
En helt annen sak er A tolke resultatene rik-
tig. Det er dette som skiller lek fra viten-
skap. Men for A tolke riktig md vi ha ei skik-
kelig larebok.

Bak et hvert program ligger en sAkalt al-
goritme som behandler dataene etter en el-
ler annen bestemt prosedyre. Ofte medfsrer
dette ikke ubetydelige manipulasjoner, som
kan gi kraftige, uonskede forwengninger av
datasettet for en gitt metode. Det er viktig 6
vite om materialet egentlig paser til den me-
toden vi har tenkt 6 bruke. Et godt eksempel
har vi i ordinasjonsmetoden PCA (Principal
Component Analysis) med sin kjente "heste-
skoforwengning". Bokas hovedstyrke ligger
nettopp i at de aller fleste metodene behand-
les inngAende og kritisk, og at ulempene be-
handles pd lik linje med fordelene. PA side
134-136 vises f.eks. med all tydelighet hvor-
dan de ulike ordinasjonsmetodene behand-
ler og forwenger simulerte data fra en opp-
rinnelig regelmessig struktur (man fristes
ikke akkurat til A bruke PCA).

AIle algoritmene er presentert med sine
formler, og matematikken bak dem er grun-
dig forklart. En annen styrke ved boka er al-
le referansene. Jeg er full av beundring for
det nitide sjekkearbeidet som mA ligge bak.
Dette er til uvurderlig hjelp for brukerne.
Ndr man benytter en bestemt metode, vil
man nd kunne fA noyaktig referanse til
hvem som fsrst utarbeidet metoden, hvem
som utviklet eller forandret den og hvem
som benyttet den i vegetasjonsokologi. Alle
som skriver vegetasjonsokologiske avhand-
linger, har nA mulighet til i fi med original-
referansen, og ikke bare referere fra ei mye
brukt lrerebok (noe som alt for oft,e blir giorb).

- Visste forresten noen at Czekanowskis lik-
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hetsindeks som nd brukes svart mye for be-
handling av ruteanalyser, i virkeligheten
var utarbeidet for A skille ut Neandertalere!

Foruten A behandle numeriske aspekter,
tar boka opp vegetasjonsokologisk feltmeto-
dikk. Dette er like utfullende skrevet som de
numeriske kapitlene.

Innvendingene er stort sett tekniske: Fsrst
gjelder det selve tittelen. Den gir uttrykk for
at teoretiske og anvendte aspekter av vege-
tasjonsokologi generelt behandles. Man fin-
ner imidlertid fort ut at det bare er de kvan-
titative aspektene som behandles (bortsett
fra noen kapitler om tradisjonell plantesosi-
ologi). Andre sider ved teoretisk vegetasjons-
okologi som f.eks. okoffsiologi og popula-
sjonsdynamikk, er ikke tatt med. Jeg tror
boka ville ha tjent pA en noe annen tittel.

En annen ting er typografren. Tbksten er
trykket i to starrelser. Den stcrste skriften er
beregnet for lesere som vil ha en generell
innsikt i kvantitativ vegetasjonsokologi.
Den mindre skriften er myntet pi dem som
vil gi videre i forstielsen. Dessverre er den
blitt i minste laget. Tblefonkatalogskrift er
meget anstrengende 6lese ndr det dreier seg
om sA vidt tungt stoff. Jeg er ikke forneiyd
med mdten de matematiske formlene pre-
senteres pi. Det evindelige uttrykket SUM,
som er hentet fra dataspriket, burde erstat-
tes med det vakre r, xo.s med VE og det an-
onyme tegnet / med en skikkelig brskstrek.
Jeg er redd vi i vir tekstbehandlings-frelste
tid ikke umaker oss nok for d ta i bruk de tra-
disjonelle matematiske tegnene. Disse er jo i
tidas lop utviklet^nettopp for d lette forstAel-
sen av formlene. A presentere formlene pA ei
linje som gnidrete misfostre er ingen god id6.

En hel del av dem star attpd til i avsnitt med
liten skrift, her er indeksene av en slik stor-
relse at de kan mdles i prm.

Innvendingene retter seg imidlertid ikke
mot innholdet i boka, som er grunnsolid fra
berynnelsen til slutt. Jeg har hatt enormt
mye glede av den, og har allerede anbefalt
den til studenter i okologi. Jeg fortsetter her
min anbefaling.

SMASTYKKE

Stor forekomst av marisko
(C Wri p e dium c al c eolus)
oppdaget i Bods kommune
Styremedlemmene Are Rogler og Kurt Jo-
hansen i Norsk Orkideforening oppdaget i
Sankthans-helgen 1991 den storste fore-
komsten av marisko (Cypripedium calreolus)
hittil i Nordland.

Funnet ble gjort i en utilgjengelig rasmark
i sorlige deler av Bods kommune (UTM VQ
90 49). Berggrunnen var hovedsakelig lett-
forvitrende kalkspatmarmor med innblan-
ding av granitt. Alle plantene vokste i lss-
masser fra rasaktivitetene (se forsidebildet).
Plantene var spredd over et omride med
herydeforskjell fra 50 mo.h. til ca. 430 mo.h.
og med en bredde pA ca. 300 meter. Dette er
den delen av omrddet som er undersskt i lo-
pet av 1991, og hittil er det oppdaget over
2500 planter.

Da dette rasomrAdet strekker seg med en
bredde pA ca. 1 kilometer, antas det at meng-
den av Cypripedium kan vrere over 4000
planter! Slike rasmarker er meget tidkre-
vende, slitsomme og farlige 6 undersoke, sd
det kommer nok aldri til a bH klarlagt hvor
mange planter feltet inneholder.

Plantene var konsentrert i mer eller min-
dre atskilte grupper, og plantene fra ca. 150
til430 mo.h. vokste helt lysApent i rent Dry-
as-teppe. Tbtteste konsentrasjon var en tue
pA 50 mo.h. som inneholdet hele 52 blom-
strende skudd!

Kurt Johansen
Formann, Norsh

Orhidzfurening

Klaus Hailnnd
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Ssterot, Gentiana purpurea, og Linn6

Finn-Egil Eckblad

Eckblad, F.-E. 1992. Soterot, Gentiana purpurea, og Linn6. Blyttia 50:
13-17.

Gentiana purpurea and Linn6.

- Linn6us wrote several times that Gentiana lutea grew in Norway,
whereas ilisG. purpurea that grows here. The mistake is probably due to
the fact that both species were medicinal with extremely bitter roots. The
first scientific reference to the Norwegian plant (Simon Paulli) linked it
with G. /ufea.

Finn-Egil Eckblad, Universitetet iOslo, Biologisk lnst., Avd. botanikk. Post-
boks 1045 - Blindern, N-0316 Oslo.

Kunne Linn6 ta feil?
Linn6, eller Carl von Linn6, som han ble he-
tende etter d vrere blitt adlet, levet hele sitt
liv i det 18de Arhundre (1707-1778). Det er
han vi finner igjen som forkorbelsen L. etter
mangfoldige planters latinske navn, i Lids
flora som i tallrike andre. Vi finner ham for-
korbet slik - ingen andre er sA forkorbet - for-
di det jo var han som satte navn pA "alle"
planter. Gentiana purpureaL. og G. luteaL.
er tq ikke tifeldig valgte eksempler. Men
Linn6 kunne vel ikke ta feil?

Nei, forsAvidt kunne han ikke det. Han ble
siden kanoniserb i den forstand at hans verk
.Species plantarum" som utkom i 1753, sei
nere ble vedtatt som utgangspunkt for all la-
tinsk navngiing av planter, blomsterplanter
og karsporeplanter i et hvert fall. Alle plan-
tearter som ble beskrevet og navngitt i det
verket, skulle siden brere det navnet Linn6
ga dem, d.v.s. det artsnavn eller artsepitet
han ga dem. Mange ganger siden har det
hendt at senere forskere har vart uenig med

Linn6 om hvilke arber som herrer hjemme i
samme slekt. Derfor finner vi o{te hans for-
korbede L. i en parentes, og en annen, ogsA
forkortet, botaniker utenfor parentesen. Det
betyr at sistnevnte flyttet arten fra den slek-
ten Linn6 regnet den til, og over til den som
den botanikeren mente arten hsrte best
hjemme i.

ForsAvidt kunne altsA ikke Linn6 ta feil
nAr det gjelder de plantene han beskrev i
Species plantarum. Den plante han kalte
Gentianu purpurea (purpurea : purpurfar-
get) heter det den dag i dag. Slir vi imidler-
tid opp i Species plantarum Oinn6 U53) pA
var hjemlige soterot. G. purpurea L. (Fig. 1)
(syn. G. major purpureo Bauh.) sA ser vi til
vAr store forbauselse at den bare angis fra
Sveits.

Minst like merkverdig er det at om den
gulblomstrede G. lutea(Fig. 2) (syn. G. major
lutea Bauh. lutea-gvD st6r det A lese at den
vokser i Norge, Sveits, Appeninnene, fure-
neene og de tridentinske Alper. Men den gu-



14 Finn-Egil Eckblad

Fig. 1. Ssterot (Gentiana purpurea) fra Norge.
Foto Richard Borge.

The Norwegian species Gentiana purpurea. Photo
Richard Borge.

le soteroten vokser ikke i Norge og har aldri
gjort det, selv om en av Linn6's elever, Hen-
rik Tbnning (1768) ogse anga den fra Norge,
men ham fAr vi komme tilbake til. Hvordan
kunne en slik feiltakelse oppstA, og faktisk
holde seg ganske lenge? Hos Linn6 dukker
feiltakelsenfaktisk opp alt i "Flora Lapponi-
caD fra 1737, og holdt seg gjennom to utgaver
av "Flora Suecica" (Linn6 1745 ogL755),og
altsA ogsi i "Species plantarum" 1753.

Forst skal vi legge merke til at navnene
Gentiana purpurea og G. lutza ikke egentlig
var Linn6's eget pifunn. Han siterer stadig
Caspar Bauhin (Bauh.) som i sitt store verk
fral623, "Pinax theatri botanici" kalte de to
plantene henholdsvis G. major purpurea og
G. major lutea Baul:rin betraktet dem altsi
nrermest som to fargevarianter av samme
art. Bauhin var sveitser og professor i klassi-
ske sprAk, medisin og botanikk i Basel, og vi
har derfor rimelig grunn til ri tro at han kjen-
te begge artene av selvsyn. Det gjorde neppe
Linn6.
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Fig. 2. Den mellom-europeiske, gule Gentianalu-
tea. Foto Bjorn Moe.

The Central European Gentiana lutea. Photo Bjorn
Moe.

La oss se hva Linn6 skrev.
I "Flora Lapponica" (Linn6 1737) skrev

han om Gentiana major lutua Bauh., falgen-
de (i svensk oversettelse fra latin, Fries
1905): "lifven denna har af Arkiater Rud-
beck upprdknats bland Lapplands vdxter.
SAvidt mig dr bekant, finnes den dock ej drir-
stddes, ej heller i nAgon del afSverige eller
Skandinavien, ftirutom endast i en trakt i
Norge, som kallas Wallers. Icke en gAng i Da-
larna, sdsom ryktet frirmdler, ftirekommer
den."

I fsrste utgave av "Flora Suecica' (Linn6
1745) brukte han enni ikke binar nomen-
klatur, men i synonymlisten finner vi Bau-
hins navn. Som svensk navn oppgis "Bagg-
Siita'. Det sikter naturligvis til plantens
forekomst i Norge, "Baggarna' var vanlig
svensk betegnelse pA nordmennene. Som
voksested angis "in alpibus Lapponicis Rud-
beck". (Lapplandske fiell) og "In Wallers
Norwegie copioseD. (I Valdres, Norge, rike-
lig). Rudbecks angivelse fra Lappland er al-
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dri blitt bekreftet. Kanskje er det ikke-
blomstrende eksemplarer av nyserot (Verat-

rum album) han har tatt for 6 vrere soterot,
de kan vrere noksA like (se Alm 1991).
I den neste utgaven av "Flora Suecica"

(Linn6 1755) bruker han binrer nomenkla-
tur og kaller planten Gentinna lutea rrred
henvisning til "$psslss plantarum". Svensk
navn fortsatt Bagg-Stita, mens Siit-rot oppgts
som norsk. Nar det glelder utbredelsen, er
ogsA Tblemark kommet til som vokseom-
rAde.

I "Species 
plantarum" Oinn6 1753) fir vi

alt pA ett sted som nevnt ovenfor.
Det ble ikke meget bedre i neste utgave av

"Species Plantarum" (Linn6 t762).Her an-
gir han begge artene, bide den gule og den
purpurrode som forekommende i Norge.

Av disse sitatene aner vi at Linn6 kjente
den norske ssterot bare av omtale. Av Fries'
(1905) kommentarer til "Flora Lapponica"
ser vi at Linn6 stsbtet seg til Rudbecks auto-
ritet ndr den rot som de "kringvandrande
dalkarlarne sAsom liikemedel itirsAlda rot,
som dnda sedan medeltiden varit hos oss

kiind under namnet "baggsiite"". Videre for-
teller Fries at da Linn6 iL734 arbeidet med
sin "Flora Dalekarlica" hadde han det klarb
for seg at "den ordinaire Gentiana fficina-
rum... sades wdxa i Norrige pA en tract, som
heter Wallers, hvarifrin Dalkarlarne honom
bekomma".

Selv nordmannen Henrik Tbnning en av
biskop Gunnerus disipler, som hadde dispu-
tert hos Linn4 gientok fadesen i sin "Norsk
medicinsk og oeconomisk Flora" (Tbnning
1768). Men pA dette tidspunkt var fadesen
betydeligere, for nA hadde fsrst Oeder (1761)

avbildet den norske ssterot med riktig farge,
og Gunnerus (1766) hadde i sin "Flora Nor-
vegica" angitt den som Gentiq,na purpurea.
Som H.J. Wille (se Dahl 1893) senere uttalte:
.Tbnning var en Person, som skrev lost og
fast uden at bryde sig derom." Han innrsm-
met ogsi at han aldri hadde sett planten,
men bare skrevet av etter Linn6.

En hovedforklaring pA misforstdelsen ndr
det gjelder den norske soterots identitet er
nok som Holmboe (1904) forteller at "Genti-
anaD var en meget brukt legeplantg uten at
det er mulig sikkert A avgjore hvilken art det
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dreier seg om i hvert enkelt tilfelle. Det varjo
rotens sterkt beske eller bitre smak som var
utslagsgivende, og smaken er nok den sam-
me hos flere arter. I Mellom-Europa er imid-
lertid den gule Gentiana lutea meget vanli-
gere enn andre konkurrerende arter. I Nor-
den var altsd Norge alene om en medisinsk
brukbar Gentiana, men da G. purpurea.Den
forekommer hverken i Danmark eller Fin-
land og var pA Linn6's tid ukjent i Sverige.
Forst nylig er den blitt oppdaget pi svensk
side av grensen ved FJellniis i Hddedalen.

Allerede hos Henrik Harpestreng pA 1200-

tallet finner vi en karakteristisk omtale av
smaken (sitert etter Fagri 1970): "Warthrer
hun ra retan tha gar than besklek nreprele-
kre af manz mun i en half dagh." (BIir den
spist rA, gir beskheten neppe av ens munn
pi en halv dag." Av Harpestreng kan vi
imidlertid ikke lare om det var norsk eller
mellom-europeisk soterot han siktet til. I al-
le fall har vi konkret eksempel p6 at norsk
ssterot har vrert en betydelig eksportarbik-
kel. Som Absalon Pedersssn Beyer skrev om
den i 1570: .Ofte nevnes udi lagekonst og
fores af riget og srelges."

Flere steder synes planten faktisk A vare
blitt utryddet pri grunn av rovdrift. Dette er
nemlig en av de fA planter hvor vi har kon-
krete opplysninger om voksesteder i Norge
fra lang tid tilbake. De eldste er fra 1595 fra
Tblemark og stammer fra biskop Jens Nils-
sons visitasbok (Holmboe 1904).

En Arsak til misforstdelsen om den norske
ssterots identitet i forhold til den mellom-
europeiske gule, Iigger altsA i at interessen
var konsentrert om rota. Habituelt var beg-

ge sdr karakteristiske at man ikke behovde
se blomstene for A vrere sikker pA at man
samlet den rette rot, en ssterot.

Den opprinnelige kilde som sa at den nor-
ske ssterot var Gentiana lutea, var verken
Linn6 eller Rudbeck. men den danske bota-
niker professor Simon Paulli. Han utga i
1648 en bok, "Flora Danica', hvis hensikt
var 6 gi beskrivelse og omtale, samt illustre-
re en rekke nyttige planter, srerlig medisin-
ske. Tittelen til tross, det dreiet seg ogsi om
planter som var spesielle for Norge, noe som
tittelbladet helt tydelig viser (Fig. 3). I hvert
av tittelbladets hjorner er et skjoldliknende
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Fig. 3. Tittelblad til Simon Paulli's "Flora Dani-
ca" 1648. Gentiana Norwag(ica) nederst til
venstre.

Title page from Simon Paulli' "Flora Danica" 1il8.
Gentiana Norwag(ica) at the bottom left.

felt med et forminsket billede av fire planter.
Tb av disse stammer utvilsomt fra Norge,
som navnene sier: Chamoemarus nor-
wcgft.ca) som er molte, og Gentinna rwr-
wag6ca) som er norsk ssterot. Inne i boka
brukes imidlertid ikke denne betegnelsen,
men Gentia,na lutea maior; el. l. (Fig. 4). Siden
ble vAr soterot hetende Gentiana major lutca
Bauh. eller Gentiana luteaL.

Det er flere grunner til A merke seg hva re-
siderende kapellan, Ole Lie, i Stsren, skrev
til biskop Gunnerus 5. desember 1764:

"Gentiana lutea, Entzian, Skiarsote eller
Sst-rod findes og her Nordenfields, nemlig i
Budalen..., hvorfra Bsnderne srelge Radder-
ne i Mengde. Dog har jeg ikke varet der paa
de Tider den blomstrer, og kan derfor ikke
med Vished sige om det er den Varietet med
gule eller rsde blomster, hvorom jeg en an-
den gang om Gud vil, haaber at kunde give
sikkert Efterretning. "

Aret etter sendte han et blomstrende ek-
semplar til Gunnerus, som straks ga svar til-
bake at dette var Gentinna purpurea L. Det
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ble da ogsA planten kalt i fsrste bind av "Flo-
ra NorvegicaD som utkom i 1766, hvor han
dessuten fikk med at den vokste i Budalen.

Historien kan passende avsluttes med fsl-
gende sitat:
uEntian, gentiana major lutea, alminnelig i
Italia og fantes tidligere i store mengder i
det norske heyfiellet. Selve planten brukes
som krydderurt, men det er roten som tilleg-
ges medisinske krefter.,, (Behrens 1965, si
tert etter den norske utgaven 1972).

Det er vel rimelig A tro at kilden for denne
misforstdelse er den opprinnelige: Simon
Paulli (1648), som skrev om Gentiana: "Ste-
den. Entzian voxer udi Norrige paa hine
heiye Fielde og Klipper saa mangfoldig og
ofuerfladig/ at det gioris icke fornsden at
hente den enten fra Italien eller anden steds
foal huor den ellers voxer.

Kraft og Brug. Aff Entzian blifuer slet in-
tet indfiart paa Apoteckene/ der at forbrugis/
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Fig.4. Gentiana Norwag(ica) : G.lutea som av-
bildet i Simon Paulli's "Flora Danica" 1648.

Gentiana Norwag(ica) = G. lutea illustrated in Si-
mon Paulli'"Flora Danica" 1648.
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uden Roden allene/ hvilcken Urbekrremme-
rel och de som med Krydderij at kiobe oc sel-
ge omgaais/ ofuer{lodig hente lade."

Det siste avsnitt er ikke lett A tolke, men
det han selvsagt utlegges som at apotekene
bare forhandlet roten, mens hele planten ble
solgt av urtekremmere og krydderhandlere
som krydder.

Behrens Q972) har da ogsi Simon Faulli

"Flora Danica" pA forste plass i sin littera-
turliste. Hvorfor Behrens skulle ha ssterot
med i sin bok (se litteraturlisten) er mer gd-

tefullt.
Vi fdr bekreftet den gamle sannhet at en

misforstAelse som en gang har vrert satt pi
trykk, er meget vanskelig d utrydde.
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Vegetasjon pe Hekla
Bjarnson, A.H. fggf. Vegetation on lava
fields in the Hekla area, Iceland. - futa phy-
tographica suecica 77:l-1I0. Uppsala ISBN
9L-7 2r0-077-X. SEK 125.

Island byr pd muligheter for undersokel-
ser av vegetasjonsutvikling pi lavamark
som man finner svarb fa andre steder. Dette
til tross; man har hittil hatt liten samlet
kunnskap om de vegetasionsendringene
som foregir pA slikt substrat. I det forelig-
gende arbeidet presenterer Bjarnarson, som
sjol er islending resultatene av nesten tjue
Ars undersskelser i omrAdet omkring Hekla,
som er Islands mest kjente vulkanomrAde.

Arbeidet starter med en meget grundig
gjennomgang av tidligere undersskelser av
lavasuksesjon, oB Brr deretter meget grundi-
ge beskrivelser av hva som foregAr ved Yul-
kanutslipp; lavaens fordeling i terrenget,
dannelsen av vulkanske bergarter og dan-
nelsen av topografr pA ulike skalaer. Leseren
fdr dessuten en innforing i hvordan vul-
kansk aske (som kan unnslippe vulkanen
uten at det skjer noen utstrsmming av lava)
fordeler seg i tenenget. I dette kapitlet pre-

senteres ogsa den spesielle terminologien
knybtet til vulkanisme og vulkanske bergar-
ter.

Undersskelsen baserer seg pA analyse av
tradisjonellg subjektivt plasserte ruter i 13
daterbe lavafelter, det eldste fra 1158, det
yngste fra utbruddet i 1981. I alt bestAr ma-
terialet av l3l2 ruter, 5-11 ruter 6 0,25 rrf i
hver "homogene" bestand. Mengde er angitt
ved bruk av dekningsgradsskala. Bruken av
slik metodikk er motivert ut fra den flekkvi
se vegetasjonsutviklingen og den ofte brutte
topografien i lavafelter. Det er giort en del
enkle angivelser av okologiske parametre;
de fleste basert pd visuell estimering pA gro-
ve, subjektive skalaer. Mangelen pA jordpro-
ver begrunnes med den ekstremt liten varia-
sjon f.eks. i pH i substratet.

Materialet fra hver av de 11 eldste lavafel-
tene blir klassifisert ved bruk av det numeri-
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ske analyseprogrammet TABORD, og det
blir utfsrt en sAkalt constrained ordinatbn.
som plasserer rutene i et aksesystem pi en
slik mAte at mest mulig av den vegetasjons-
variasjonen som kan tilskrives noen for-
hindsspesifiserbe miljcparametre blir for-
klart langs hver akse. De 72 clusterne man
fAr ved vegetasjonsklassifiseringen (av hvert
enkelt lavafelt) blir sA klassifisert igien. De
11 hovedclustere beskrives som plant com-
munitics, med tilsammen 20 varianter. En
vesentlig del av arbeidet omfatter beskrivel-
se av disse vegetasjonstypene, generelt og for
hvert enkelt lavafelt.

Mot slutten av arbeidet tas opp en del
spredte problemstillinger; sA som beskrivel-
se av vegetasjonsutviklingen i utvalgte pro-
veflater i de yngste lavafeltene (fra 1970 og
1981), beskrivelse av utviklingen av og dy-
namikken i grimoser (Racomitrium lanugi-
rnsum)dominerte heier; og hvordan utslipp
av tzphra, aske, pAvirker vegetasjonen (favo-
riserer store arter og begraver smA). Til sist
presenteres resultatene av den avsluttende
numeriske behandlingen. Det konkluderes
med at det er en hovedtrend i vegetasjonsut-
vikling over tid, kor"relert med lavafeltenes
alder, antall askelag mengde akkumulert
materiale og negativt korrelert med hoyde
over havet og terrengets ujevnhet. En sekun-
der trend korrelert med mengde aske pi ru-
teoverflata, ble ogsi identifisert. Dette gir
grunnlag for presentasjon av en modell for
vegetasjonsutvikling pA lavafeltene. I tillegg
til en primar suksesjonsgradient (kolonise-
ring av lavaen), blir det hevdet at lavaens
struktur, tilforselen av aske og graden av for-
styrrelser som beiting, vinderosjon etc. har
betydning.

Arbeidet er en typisk monografi av den
cgamle sorten" - der oppgaven bestAr i i gi
en beskrivelse av flest mulig forhold knyttet
til et spesielt omrAde. Framstilling av et si
komplekst stoffstiller store krav til forfatter
og redaktor med hensyn til disposisjon og
struktur. Heri ligger etter min mening ar-
beidets stsrste svakhet. Med 11 hovedkapi
taler, og uten noe gjennomfort forsok pi A
skille metoder, resultater og diskusjon, blir
arbeidet vanskelig for leseren A orientere
seg i, og det er ofte vanskelig i skille for-
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fatterenes egne observasjoner fra hans (og

andres) vurderinger. Tfolig hadde arbeidet
tjent pA en oppdeling pd flere artikler, gjerne
samlet innenfor to permer. Til tross for det
store materialet undersskelsen er basert pi,
blir det et gap mellom resultater og konklu-
sjoner som aldri fylles. Den kompleksiteten i
vegetasjonsutvikling som skisseres i det av-
sluttende kapitlet, oppfanges nemlig ikke av
ordinasjonsanalysene. Med bruk av cannni-
cal correspondcnce analysis (CCA), f6r man
bare uttrykt den vegetasjonsvariasjon som
kan tilskrives de okologiske parametre man
har registrert. Med sA begrensete okologiske
data som i dette arbeidet, mA man anta at
mye av vegetasjonsvariasjonen ikker kom-
mer til uttrykk. Leseren burde derfor fdtt vi-
te hvor mye av den totale vegetasjonsvaria-
sjonen som forklares av de registrerbe forkla-
ringsvariablene, for eksempel ved bruk av
vanlig ordinasjon i tillegg. Man kan ogsri
sporre seg om det ville vrert mulig ri foreta
en mer objektiv sampling av vegetasjonen.

Til tross for mulige ankepunkter mot ana-
lyse og framstillingsmdte; arbeidet gir lese-
ren en innforing i et meget interessant felt.
Bjarnarson krydrer framstillingen med en
rekke interessante observasjoner gjort gjen-
nom mange dr.s arbeid i felt. Vi forstAr at
han har et ektq nert forhold til naturen (og
materialet sitt) giennom beskrivelsene av
vegetasjonsutvikling ikke minst pi mikro-
skala. Sarlig interessant fant jeg avsnittene
om dynamikken i grAmosematter og om uli-
ke arters toleranse mot askenedfall. Boka
kan anbefales for alle som er interessert i et
blikk inn i enfor de fleste ukjent og eksotisk
verden!

Rune Haluorsen Oklnnd



SMASTYKKE

Den svenske riidlistan klar!
Hotadc uiixtnr i Suerige 1990 innehAller listor
iiver de kdrlvdxter, mossor, lavar och svam-
par som dr hotade i Sverige. Fiir varje vdxt
anges hur allvarligt hotet iir, frAn vilka ldn
den dr k?ind samt i vilka naturtyper den hu-
vudsakligen finns. Det dr totalt 1434 viixber
som det gdller.

Listorna utgtir resultatet av mAnga bota-
nisters samlade kunskaper, erfarenheter
och arbete under mAnga 6r. Huvudansvaret
att utarbeta dem har dvilat Databanken ftir
hotade arter vid Sveriges lantbruksuniversi-

19

tet i Uppsala. Arbetethar i huvudsak utftirts
inom floravdrdskommitt6erna ftir kdrlviix-
ter, mossor, lavar och svampar. Tbtalt ett par
hundre botanister runt om i landet har med-
verkat med lokalangivelser och andra upp-
gifter.

fubetet vid Databanken och i kommitt6-
erna har i huvirdsak finansierats av Natur-
vArdsverket SNV och Vdrldsnaturfonden
WWT'. Listorna har tillkommit pd uppdrag
av Natuwirdsverket och har officiellt fast-
stdllts av verket att giilla tills vidare.

Riidlistan dr pA 48 sidor och kostar 30 kr +
frakt. Du far den enklast genom att betala in
40 kr till Suensk Botnnisk TIdskrift, postgiro-
konto 446 5072-9. Det gAr ocksA bra att
skriva till SBt O. Vallgatan 18, 223 6l
Lund. Eller ring 046-10 89 65!

E1SKEROOO

E1SKER TKKEOOO
Barn tror kanskje at prestekravene gir
dem svaret. Hvem onsker ikke i blant
A vere barn! Gleden over pappas
seljefloyte, de selvlagde kongledyrene,
blomsterkransen, barnereg lene,
prestekravene . . .

Ver barn med barna dine i helgen!
Alt du vil vite om tradisjonsrike leker,
rim og regler basert pa naturens
vekster. finner du i boka "BarkebAt
og kongleku".

Spsr etter boka cBarkeblt
og konglekur i bokhandelen! Kun kr 145r-



20

SMASTYKKE

Hovedekskursjon 1992
Norsk Botanisk Forening planlegger en
5-dagers ekskursjon til Sunnhordland-Har-
danger pi forsommeren 1992. T\rren vil
spenne over en gradient fra ytre kyststrok til
midtre fiordstrok med start pA Bomlo og av-
slutning i Norheimsund. Ruten folger et
strsk med rik berggrunn langs nordsiden av
Hardanger$orden, og byr pd et variert og
spennende botanisk innhold. Det blir lagt
vekt pA i vise distriktets flora, bla. med lo-
kaliteter for sjeldne arter som havburkne,
hjortetunge, kongsbregne og storak. Vegeta-
sjonstSryer med oseanisk setpreg blir belyst
innenfor lynghei, kalkfuruskog svartor-
skog, edellovskog, rikmyr, strandeng,
strandklipper, ferskvann og fiellvegetasjon.

Ingen kjenner dette omrAdet bedre enn
Knut Fagri som har sagt seg villig til 6 vrere
faglig guide de forste 3 dagene av ekskursjo-
nen.

Det blir overnatting i internat pA folke-
hogskoler (Olavskolen og Framnes) og larer-
hogskole (Rommetveit). Prisen er forelopig
beregnet til kr. 1100,- (4 netter) inklusiv mAl-
tider og basert pA medbragt sovepose. T!an-
sportutgifter dekkes av foreningen. Deltak-
erantallet vil avgiore om det blir transport
med privatbiler eller leid buss.

En av ekskursjonens lokaliteter er kalkoya
Storsoy.
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Tidsrommet er satt til onsdag24. - sondag
28. juni.

Et mer detaljert opplegg for turen vil bli
sendt ut sammen med lokalforeningenes
ekskursjonsprogrammer viiren 1992. Even-
tuelle henvendelser kan skje til ekskursjons-
ansvarlig Bjorn Moe (tlf. 05-21 33 45) eller
formann Anders Lundberg (tlf. 05-95 93 83).

Houedsfiret

Orkid6dagene i Buskerud 1992
Som en oppfolging av fiorarets orkid6dager i
Nordland vil Naturvernforbundet i Buske-
rud arrangere orkid6dager ijuli 1992.

Det blir ekskursjoner, temaforedrag, popu-
lararrangement og diskusjon om framtidig
vern og forvaltning av orkid6er og andre
truete planter.

Sted: Buskerud Folkehogskolg Darbu, Ov-
re Eiker.

Tid: 1.-5. juli 1992.
Pris: 250,- kr. pr. pers. pr. dsgn for helpen-

sjon.
(Hvis man har medbragt sovepose, kan

man fA noe prisavslag!). Deltageravgift 100,-
kr. Det mA paregnes noe utgifter til ekskur-
sjoner.

Kontakt: Even W. Hanssen, 3624Lyngdal
i Numedal, tlf.: 03/76 23 65 (arbeid), eller
$n6 L5 35 (privat) for nrermere informa-
sjon. Detaljert program utsendes til interes-
serte!

N aturu er nfor b u nd,et i B usker u d
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Fonrillete krypende mjolker i Norge

Per Magnus Jorgensen

Jorgensen, P.M. 1992. Forvillete krypende mjolker i Norge. Blyftia 50:
21-22.

New Zealand willowherbs in Norway.

- Two procumbent Epilobium species from New Zealand are recorded
from Norway, both being introduced occasionally with garden plants. E.

brunnescens is now an established weed in Bergen and Stavanger, but
is as yet not known in natural vegetation. E. komarovianum has been col-
lected only once, as a weed in the Botanic Garden, Oslo, but may well be
able to survive, as it is well-established in the Botanic Garden in Uppsala,
Sweden, at the same latitude.

Per Magnus Jargensen, Botanisk institutt, Universitetet i Bergen, All6gt.
41, N-5007 Bergen.
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I var flora blomstrer n{olkeartene pi oppret-
te stengler. Det finnes imidlertid, sarlig pA

New Zealand noen smd arter som blomstrer
fra krypende stengler som minner noe om de

utlopere noen av v6re opprette arter produ-
serer. Disse er i noen grad blitt importert til
Europa som steinbedsplanter, og har spredd
seg dels med fro, dels som stengelbiter, ikke
minst sammen med planteskolemateriale.
PA De britiske oyer har srerlig to arter
spredd seg ikke bare som ugras, men ogsi til
naturlig vegetasjon, gjerne fuktige myr- og
strandkanter. Systematikk og navnsetting
har vrert uklar inntil Raven & Raven (1976)

reviderte slekten i Australasia. Av de tre ar-
tene som er kjent forvillet i Europa, er to fun-
net i Norge, men tidligere ikke angitt herfra.
De skilles lettest pA folgende mAte (se ogsi
figur 1).

Blad uten monstre, runde. Fra 0,8-1,2
mm lange . . . 7. Epilnbium brunnescens
Blad tydelig marmorerte, avlange. Fro
0,5-0,9 mm lange . 2. E. homarouianum

Disse ble tidligere gjerne kal| E. nerterinid.es

ffr. Flora Europaea 1968), en beslektet art
som ikke med sikkerhet er pAvist i Europa.
Den tredje arten E. pedunculare kjennes pi
sine tydelig tannete blad.
L Epilabium brunnescens A. Cunnh. (Fig. 2)

Lav krypende, flerArig plante som danner

E brunnescenr
tubsp Drunnescen5

Fig. 1. Blad ogfuo av E. brunnescern og E. homa-
rouianum. Av sistnevnte bare nedre blad. De ovre
kan vere betydelig smalere og mere tilspisset.
(Fra Raven & Raven 1976).

E komatovto^rn

Leo"er L -" I

5..3, o5mn,



22 Per Magnus Jorgensen

Fig. 2. Krypmjslke (8. brunnescens), habitus oe
detalj av blomst (Fra Raven & Raven 1976)

matter med brunlige, nesten glatte stengler
som sler rot ved de parvis motsatte bladene.
Bladene narmest sittende, runde, oftest hel-
randete, glatte, morkegronne, ofte rodbrune.
Blomster hvite til svakt rosa, smA, ca. B mm
i diameter, pA 1-5 cm lange skaft. Kronbla-
dene tydelig innskAret. Ar"r klubbeformet.
Kapsler svakt hArete, 14 cm lange. Fro
svakt vortete, brune, avlange 0.8-1.2 mm
lange, 0.2-0.4 mm brede.

Funnet som ugress pA to steder pA Vestlan-
det der den er blitt importert med plantema-
teriale fra Storbritannia, og der den holder
seg uten hittil e ha spredd seg ut i naturlig
vegetasjon. Funnet fra Akershus er i slik ve-
getasjon, av ukjent opprinnelse, og der har
arten ikke overlevd. Antakelig er den best
tilpasset oceaniske forhold.

Siden denne ser ut til 6 holde seg og anta-
kelig ogsA vil spre seg viderq foreslArjeg at
den fir det norske navnet Krypmjolke.

Norske funn:
Akershus, Barum, mellom KolsAstoppen og
Ringeriksveien, 18. juli 1981, Liv Krogsbol
(o).
Rogaland, Stavanger, Madla, Hafrsfiord,
ugras i staudegartneri, 1976 I. Lima (BG).
Hordaland, Bergen, ugras i alpebedet Bota-
nisk hage, 1974 & 1991 P.M. Jorgensen (MO,
det P Raven;BG).

2. Epilnbium homarouianum H. L6v.
Likner mye pA ovennevnte, og kjennes let-
test pd sine smalere, tydelig marmorerbe
blad. Den har frs som er 0.5-0.9 mm lange
og 0.3-0.4 mm brede (se frg. 1).
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Det eneste norske funnet er som tilfeldig
ugras i Botanisk hage i Oslq der den ikke er
gienfunnet. Den ser imidlertid ut til ri klare
seg bra og spre seg bdde i Holland, Danmark
(Raven & Raven 1976) foruten pi De britiske
aryer, ogjeghar selv sett den som ugras i Upp-
sala i Sverige. Den har pi New Zealand en
videre okologisk amplitude enn.E brunnes-
cens, og grir heryere til fiells. Det er derfor
grunn til A tro at den vil kunne fA fotfeste i
vAr flora. Forelopig serjeg ingen grunn til at
den bsr fA et eget norsk navn.

Norsk funn:
Oslq Tbyen, ugras i Botanisk hage, J.J. 1970
K. Hsiland (O)

Litteratur
Flora Europaea vol. 2 1968.
Raven, PH. & T.E. 1976: The genus Epitnbium in Au-

stralasia. N.Z. Dept. S.I.R. Bull.216.32l pp.
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Nunatakkteori. IV. Hvor fantes isfrie omrf,der
og hva slags planter kunne leve pir dem?

Eilif Dahl

Dahl, E. 1992. Nunatakkteori. lV. Hvor fantes isfrie omrAder og hva slags
planter kunne leve pA dem? Blyttia 50:23-35.

The nunatac theory lV. Which areas remained unglaciated during the
Pleistocene glacial ages and which plants were able to survive?

- Geologists have generally been sceptical about the nunatac theory'
They have been unable to confirm by stratigraphic methods the existen-
ce of unglaciated nunatacs. Figure 1 gives a picture of how some geolo-
gists believe the glaciation was at the late Weichselian maximum 18.000

years ago. No unglaciated areas are mapped for the coasts of the North
Atlantic Ocean.

Such a picture is intrinsically improbable. In the Antarctic, with climatic
conditions much colder than anything experienced in Europe during the
Pleistocene, about 4olo is unglaciated. In an area where high mountains
are close to a deep ocean, the plasticity of the ice permits no total glacia-

tion (Fig. 2). This is the case for areas in South Greenland, South lce-
land, and Jan Mayen. The Lofoten lslands in North Norway have been an

area of local glaciation and no erratic from the mainland has been found
(Dahl 1986).

Fossiliferous sediments 19.000-18.500 years old found at Andoya in
North Norway (Vorren et al. 1988) show that plants survived the late

Weichselian maximum 18.000 years ago.
An easily observable phenomenon is the autochthonous block fields

covering the summits of flat-topped high mountains in South Norway'
lsohypses of the lower limit of such block fields (Fig. 3) describe the sur-
face of an inland ice which removed similar deposits from areas covered
by the ice.

The autochthonous boulder fields in the coastal mountains grade im-
perceptibly into a more fine grained mountain top detritus at lower levels
along the coast. The mountain top detritus is associated with deep che-
mical weathering with formation i.a. of the laterite mineral gibbsite' lt is

concluded that the weathering is of a Tertiary age. The autochthonous
boulder fields could be explained as remnants of a Tertiary weathering
profile where the fine-grained fractions had been removed by solifluction
during the glacial ages. lt is possible that the areas covered by mountain
top detritus and autochthonous boulder fields remained unglaciated du-
ring maximum Pleistocene glaciation and served as refuges for plants.

Comparison with the flora on nunatacs in Greenland (Gjerevoll & Ryvar-
den 1977) in combination with the reconstruction of climatic conditions
18.000 years ago (Manabe & Hahn 1977) suggest that climatic conditions
on the refuges were favourable for survival of alpine plants.

New dating methods such as amino acid assay of shells have shown
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Innledning
Ut fra en rekke biogeografrske analyser
kommer vi til at var fiellflora md ha hatt en
annen historie enn vAr lavlandsflora. Vir
fiellflora domineres av amfratlantiske og
nordlige arter som mangler i Alpene og som
neppe kan vrere vandret innsorfra,mens vAr
lavlandsflora har klart europeisk karakter.
Vir felUlora er rikere pi endemismer enn
lavlandsfloraen, noe som tyder pA at den er
eldre enn lavlandsfloraen i Norge. Dette for-
klares ved hjelp av en hypotese om at vAre

fiellplanter, som kan klare seg i et kaldt kli-
ma, overlevet den siste istid, og muligens tid-
ligere istider pd isfrie refugier langs den
skandinaviske kyst. Forst og fremst er kyst-
strskene av More og det nordlige Nordland
utpekt som sannsynlige refugieomrAder. V6-
re mer varmekjrere lavlandsarter hadde ik-
ke livsvilkdr pd refugiene og mA ha overlevet
sor og sst for det nordeuropeiske isskjold og
har vandret inn sorfra da isen smeltet. En
rekke detaljer faller pA plass hvis denne for-
klaring er holdbar. Plantegeografene sitter
igien med en betenkelig samling av ufor-
klarlige utbredelsesmsnstre hvis h5rpotesen
md forkastes.

Det er klart at refugiehypotesen, hvis den
er riktig md kunne bekreftes ved geologiske
undersskelser. Da hypotesen fsrst ble frem-
satt, fikk den stort sett en positiv mottakelse
av geologer. Reusch (1910 s. 160) mente at de
ytre strok ved Romsdalsforden kunne ha
vart et refugium. Vogt (1913) mente A kun-
ne slutte at Lofoten ikke hadde vart totalt
nediset. Men etter hvert frkk overvintrings-
hypotesen motbor blandt geologer, bl.a. fordi
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man med giengse kvartrergeologiske meto-
der har sA vanskelig for ri pivise sikkert is-
frie omrAder. Stort sett har de mest innflytel-
sesrike geologene i senere tid klart tatt av-
stand fra tanken om at det i det hele fantes
isfritt land i Skandinavia under siste istid
(Thnner 1937, O. Holtedahl 1955, O. Holte-
dahl & Rosenqvist 1958, Hoppe 1959, 1963,
H. Holtedahl 1955, Mangerud 1973). Figur 1

gir en rekonstruksjon av nedisningen ved si-
ste istids maksimum for 18 000 ar siden ifsl-
ge Denton & Hughes (1981, se ogsA Lund-
qvist 1986). Ikke sA mye som en eneste svart
stein stikker opp over isodet pA Gronland, Is-
land og i Nordvest-Europa.

Jeg vil forsske 6 bedsmme sporsmdlet,
dels ut fla glasiologiske vurderinger, dels ut
fra det fossiler, bla. pollen, forteller oss, og
dels ut fra studier over forvitring i vare fiell-
strok. Jeg vil ogsA vurdere om det kan ha
vart isfrie refugier der planter kunne over-
leve, ikke bare gjennom den siste istid, men
ogsA gjennom hele kvartrertiden.

Glasiolo giske vurderinger
Den rekonstruksjon som er grtt i frg. 1 er lite
troverdig. I Antarktis, der klimaforholdene
er betydelig kaldere enn de noensinne har
vart i Nord-Europa i kvartartid., er 4Vo av
arealet fiell. O. Holtedahl (1929) pekte pA at
man ikke kunne fA total nedisning i omrA-
der med betydelige topografrske kontraster.
Dahl (1946) pekte pA at det frns heye fiell
nar dyphavskanten pA More ogved Lofoten.
NAr isen nAr ut til dyphavet, berynner den i
flybe til havs, derfor er hcryden av iskanten i
Antarktis ikke stort mer enn 50 m. Det sam-

that shore terraces in Spitsbergen remained unglaciated during most,
and perhaps allthe Pleistocene (Miller 1982, Forman & Miller 1984). Also
thermoluminescence is a promising method for dating Pleistocene sedi-
ments. But so far no such evidence for refuges along the Scandinavian
coastal areas has been found. The position of the ice front during maxi-
mum Weichselian glaciation is quite unknown.

Eilit Dahl, lnstitutt for biologi og naturforvaltning, Norges landbrukshog-
skole, Postboks 14, 1$2 As.
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og pe Jan Mayen, umulig kan bli heldekket
av en isbre slik topografren er idag (Dahl
1987).

Foretar vi en liknende beregning for profr-
let fra den heiyeste topp pd Moskenesoy i Lo-
foten, Hermansdalstind, til kanten av dyp-
havet, finner vi at det sdvidt er mulig at top-
pen kan bli dekket av en isbre Men da er det

Fig 2. Skjematisk profil av en innlandsis fra dyp-
havet mot fiellene. Nederst ligger fiellene nar
dyphavskanten. Fjell stikker opp som nunatak-
ker. Overst ligger fiellene langt fra dyphavet.
Her kan isen dekke de hoyeste fiell (Dahl 1946).

Schematic profiles of an inland ice from the deep
ocean to high mounlains. In the lower profile high
mountains are close to the ocean and mountains
protrude above the ice as nunatacs. Above the high
mountains are far from the ocean and are overrun
by the ice.

Fig. 1. Rekonstruksjon av nedisningen i Nord-
Amerika og Europa under sen-Weichsel maksi-
mumfor 18.000 6r siden(etter Denton & Hughes
1981).

Reconstruction of glaciation in Europe and North
America during the late Weichselian maximum
18.000 years ago (after Denton & Hughes 1981).

me mA ha vart tilfellet rundt kysten av
Nordatlanteren under istiden. Det vises bl.a.
ved at Lien (1983) ikke fant pleiyemerker et-
ter isfiell pd kontinentalsokkelen under 500
m havdyp. Dette forteller at isfiellene ikke
stakk dypere og det vil si at iskanten ikke
kan ha vert svert hcry. Is er plastisk, og blir
helningen pA isoverflaten for stor, berynner
isen A flybe som en seig masse. Det medfsrer
at helningen pA isoverflaten mA vare be-
grenset. Er det kort avstand fra dyphavet til
hcye fell far ikke isen distanse til A bli tykk,
og topper mA stikke opp gjennom inlands-
isen (fig. 2). Derimot kan like heiye topper
fiernt fra iskanten bli dekket av isen.

Dette kan kvantifiseres. Det finnes en
maksimal helning av isoverflaten som av-
henger av overflatens helningsvinkel og
isens tykkelse. Kvantitative beregninger vi-
ser at noen omrAder der herye fell ligger nrer
dyphavet, bl.a. pA Syd-Gronland, pA Island
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ikke tatt hensyn til at mellom Lofoten og
Nordlandskysben ligger den breie og dype
Vestfiorden som under istiden utvilsomt har
vrert en dreneringskanal for is fra fastlan-
det. Moskenesary er full av botner som mA
vare gravet ut av lokale breer, mens tegn pi
at innlandsisen er gAtt ut over omrAdet
mangler. Det er ikke funnet flyttblokker
som tyder pi at is fra Nordlandskysten noen
gang har nAdd ytre deler av Lofoten, det
samme gjelder ogsA nordre del av Andoya. I
lokalnedisete omrAder vil det alltid vare
bart fiell og isfrie omrAder der planter kan
leve.

Noen kvartergeolo giske
resultater
Kvartrergeologien bygger forst og fremst pi
stratigrafrske metoder. Dette vil si at man
studerer snitt i sedimentlag der yngre lag
ligger oppA eldre. Fossiler som finnes i lage-
ne forteller noe om miljoforholdene da lage-
ne ble avsatt, og fossilene kan brukes til A si
noe om alderen pA lagene. I nyere tid er det
kommet til dateringsmuligheter ved hjelp
av radioaktivitet og andre fysiske metoder.

Sedimentenes karakter forteller mye om
hvordan lagene ble avsatt, man kan f.eks.
skille mellom morener avsatt under et is-
skjold fra lag avsatt fra breelver eller i inn-
sjoer. Det man krever som .bevis" for at et
omrAde var isllitt under en istid er at man
finner lag som er eldre enn istiden, og at det
blant lagene som ligger opp6 ikke er noen
som er avsatt under en isbre.

Den siste mellomistid kalles Eem-tiden.
Den hadde klimaforhold omtrent som tiden
etter siste istid. Etter den folger Weichsel-
istiden, som er den siste istid. Den var lang-
varig, fra Iitt mindre enn 100.000 Ar til etter-
istiden som begynte for ca. 10.000 6r siden.
Under Weichseltiden var det en rekke bre-
fremstot, fulgt av tilbaketrekninger (inter-
stadialer), men klimaet var hele tiden kalde-
re enn idag. Den kaldeste periode under siste
istid er datert til 18.000 dr for nAtid, da bree-
ne hadde sin storste utbredelse de fleste ste-
der.

Mange har forsskt A finne lag langs Nor-
ges kyst eldre enn 18.000 ir. En del har vrert
funnet bla. ved uosanger ved Bergen (Man-
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gerud et al. 1981) og pd More (Alesundinter-
stadialen, Mangerud et al. 1981, Landvik &
Mangerud 1985, Jungner et al. 1989), men
her mener geologene at det finnes lag oppA
som er avsatt fra en isbre. Grunnen til at
kvartrergeologene har vrert sA skeptiske til
nunatakkh5ryotesen er manglen pA geologi-
ske bevis; de mener at hvis de eksistertg vil-
le de allerede ha vart funnet.

Men i det aller siste har man funnet lag pA
Andeiya som er eldre enn 18.000 ar uten tegn
pA at omrAdet senere er blitt nediset (Vorren
et al. 1988). I lag som er ca 19.000 Ar gamle
er det funnet pollen av dvergbjork (Betuln
nana) og krekling (Empetrum) samt gras
som tyder pA et klima omtrent som i fiordene
pA Vest-Spitsbergen idag. Under den kald-
este perioden dominerte gras og korsbloms-
trede planter som tyder pA et noe kaldere
klima.

Forvitring i fellet.
Blokkhavsproblemet
Ni er den stratigrafrske metode ikke den
eneste som kan brukes i kvarbrergeologien.
Ut fra landskapsformene (geomorfologiske
studier) kan man ogsi trekke slutninger, og
studier av forvitring og forvitringsprodukter
kan ogsi brukes.

Et fenomen som er lett A observerg er at vi
i toppomrAdene av v6re heyfiell kan finne
store samlinger av blokker. De er stort sett
autoktone, dvs. forvitret ut fra det underlig-
gende berg selv om steinene kan ha flyttet
litt pA seg ved solifluksjon. Mens man i litt
lavere hoyder finner fast og skuret fell, dan-
ner blokkhavene ofte et dekke slik at strsk
og fall av underliggende bergart ikke kan
observeres pA overflaten. Under bygging av
anlegg i heyfiellet finner man at det ofte er
dypt til fast fiell. Hvordan skal dette forkla-
res?

Hvis man a prinri gdr ut fra at toppene ble
blankskurt under siste eller tidligere istider,
mA jo blokkhavene vrere blitt dannet etter
nedisningen. Gitt dette tidsperspektiv, mA
man kunne slutte at oppsprekningen av det
faste fiell mA ha foregAtt raskt. Den fysiske
prosess som kan forklare dette, er frost-
sprengningen. Man antar da at vannet fry-
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ser til en betydelig dybde og raskt sprenger
blokkene lss.

Det er en mulig hypotese. Men skal den tas
alvorlig, mi den verifiseres. Man kan ikke
av blokkhavenes eksistens slutte at frostfor-
vitringen er intens og sA etterpd ved hjelp av
den postulerte intense frostforvitring forkla-
re blokkhavenes oppkomst. Hvis det er slik
at de nedbrytende kreftene virker sterkere i
hffiellet enn i lavere nivd, da mA dette kun-
ne observeres og mdles. I det minste mA man
kunne beskrive en fysisk prosess for frost-
virkningen som kan bekreltes ved geofysis-
ke mAlinger.

Imidlertid har alle forssk pA A finne en fy-
sisk prosess som kan forklare blokkhavenes
dannelse ved frostforvitring gitt lite overbe-
visende resultater. Det md forutsettes at
frosten trenger dypt ned i undergrunnen, og
det vil si at det er temperaturskiftningene
mellom sommer og vinter som er drivkraf-
ten. Men slike temperaturskiftninger er det
like mange av i lavlandet som i heryrfiellet. I
alminnelighet vil vinterfrosten trenge dype-
re ned i bakkenjo mindre snsdekket er, ogjo
kaldere vinteren er. Det er derfor i de mest
vinterkalde ogsnobare distriktene man skal
vente den dypeste frost i bakken. Men blokk-
hav kan man ogsA finne i snsrike omrAder
der vinteren slett ikke er srerlig kald.

French (1987) har vurdert de foreliggende
amerikanske forskningsresultater over for-
vitring i kalde strok (cryogenic weathering)
og kommer til at det er lite som er utredet,
men at frostskift i bakken ikke spiller storre
rolle.

Ellers tyder all erfaring pA at erosjonskref-
tene slett ikke er sarlig virksomme i hoyfiel-
let. Vi har solifluksjonen som et fenomen.
Men der man ikke har solifluksjon, tyder alt
pi stabilitet. Vare fiellplanter er typiske K-
tilpassete planter, dvs. slike som er tilpasset
et liv under stabile forhold; de vokser lang-
somt og blir gamle. Man kan med sikkerhet
si at lav som vokser pA steinene pA fielltoppe-
ne mA v&re mer enn 1000 Ar gamle. All erfa-
ring sier at bakken og steinene i hoySellet er
stabile ogrorer lite pA seg bortsett fra i om-
rdder med solifluksjon.

Hvis vi ikke kan tilskrive dannelsen av
blokkhavene en rask postglasial forvitring,
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er det narliggende 6 tro at blokkhavene re-
presenterer en eldre forvitring enn den vi
finner lavere ned der vi har mye bart fiell og
skuringsstriper. Det er mulig at de topper
som brerer blokkhav var nunatakker under
en eller annen istid og har bevart et forvit-
ringsmateriale som er gammelt, men som
isen fiernet fra lavereliggende nivAer.

Hvis dette er riktig bsr det vrere mulig A

karblegge isens heiyde ved A etterspore
blokkhavenes nedre grense, som da skal ha
en form som kan svare til over{laten av en
innlandsis. Skal man gjore slike observasjo-
ner, mA man ta en del forsiktighetsregler.

For det fsrste finnes det blokksamlinger i
fiellet som er av annen, allokton opprinnel-
se, men som har vart inkludert i blokkhavs-
begrepet bla. av Hoppe (1959). Nesje et al.
(1987) defrnerer blokkhavene som autoktone
dannelser, og det er i orden for meg bare vi er
enige om begrepene.

For det annet kan forvitringsintensiteten i
vdre dager ogsd avhenge av lokale forhold,
f.eks. dreneringsforhold, om det er et snsdek-
ke o.s.v. Man bsr derfor ta observasjonene pd
steder der de ytre forhold er mest mulig like.
Jeg har valgt 6 ta observasjonene pi vind-
eksponerte steder der snsen bldser vekk om
vinteren og der det ikke er tegn pA ddrlig
drenering. Slike lokaliteter kjennes lett
igien ved at steinene er bevokset med morke
lavarter.

For det tredje er det mulig at gamle forvit-
ringsmaterialer er bevart pi beskybtete lo-
kaliteter ogsA pd steder som ble overrent av
isen. Man bor derfor ta observasjonene pA en
mite som gjor denne feilkilde minst mulig.
Nesje et al. (1988) innskrenker sine observa-
sjonspunkter til fielltopper, i tillegg harjeg
brukt observasjoner pA rygger som ligger pA

tvers av den bevegelsesretning isen har hatt,
og som man kan utlede bla. av topografien
og av skuringsmerker i lavere heyde.

Med dette som utgangspunkt har jeg be-
steget en rekke fiell i Norge og andre steder
og har funnet det lett i registrere en nedre
grense for blokkhavene. En del erfaring er
nodvendig. Klarest ser man grensene der
breen har beveget seg raskt, f.eks. i de midtre
og ytre fiordstrok pi Vestlandet; der kan
man ofte fastsette grensen til narmeste ti-
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Fig. 3. Kart over isohypser av en isoverflate un-
der en istid, sannsynligvis maksimum kvartar
nedisning, i det nordvestlige Sor-Norge, bestemt
ved de nedre glenser for blokkhav og toppgrus i
fiellene.

lsohypse map of the surface of an inland ice, proba-
bly Pleistocene maximum glaciation, in northwest
South Norway, as determined by measurements of
the lower limit of block fields and mountain top detri-
tus.

meter i heryde. Grensene blir vanskeligere i
fastsette i de sentrale fiellomrAdene der isen
lA mer eller mindre stille og fastfrosset til
berget. Blokkhavene danner arealer som
mange steder er Iette i kartfeste. I fig. 3 gien-
gir jeg de blokkhavsgrenser som jeg har regi-
strert i det nordvestlige Sor-Norge (Dahl
1961 med noen nye observasjoner). Antatt at
blokkhavenes nedre grense markerer over-
flaten av et isskjold under en istid, harjeg ut
fra observasjonene tegnet isohypser for is-
over{laten. Mine observasjoner stemmer bra
med liknende som er gitt av Sollid & Ssrbel
(1979), Sollid & Reite (1983), Sollid & Tholl-
vik (1991) og av Nesje et al. (1987, 1988). For-
men stemmer bra med det en kan vente seg
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av en innlandsis. Isoverflaten nddde sin stsr-
ste hoyde pA 1900 m i Snshettaomridet, og
faller derfra mot nord og vest ned til nar
havnivAet pA Bremangerland, Stadt, Runde,
Stemshesten og T\rstna. Lengre ssr i Jotun-
heimen, Hemsedalsfiella, Hallingskarvet og
Gausta 16 isoverflaten mer flatt litt over
1700 m. Alle omrAder som ligger over iso-
hypsenivAet, mi ha vart isfrie bortsett fra
enkelte lokale breer.

Gdr vi ut fra at vi fra observasjoner over
blokkhav kan fastsette formen pA en isbre
under en nedisning, dukker sporsmAlet opp:
Hvilken nedisining? Er det sen-Weichsel
som antatt av Nesje et al. (1987). Eller er det
Weichsel maksimum? Eller kan det kans$e
vare maksimum for de kvartere istider?

Ingen har hittil funnet sikre spor etter
nedisning i omrdder dekket av blokkhav.
Hvis vi forkaster hypotesen om at forvitrin-
gen er rask i vAre fiellstrok, peker mangelen
pA nedisningsspor i retning av at omrAdene
var isfrie selv under maksimal kvartar ned-
isning. Dette kan underbygges ogsA av andre
observasjoner.

I hoyfiellet er materialet i blokkhavene
storsteinet. Etter hvert som man forfalger
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grensen mot vest og kommer pA lavere nivA,
blir materialet mer finkornet og glir helt
kontinuerlig over i noe som engelske forske-
re kaller (mountain top detritus", pA norsk
vil jeg foresli uttrykket tnppgrus Det er et
autoktont materiale, ofte bestAende av stein,
grus og sand og som dekker toppflatene
mange steder, bl.a. pA toppflatene av Cairn-
gorm i Skottland. Det likner materialet man
kan finne pA heiyereliggende lokaliteter
utenfor den kvartare nedisningsgrense i
Sor-England.

Kommer man til slike omrAder i Vest-
Norge, bla. Stadt eller Runde finner man
samtidig spor etter en kraftig kjemisk forvit-
ring. Vifrnnerheren morfologi med etplatri-
landskap (fig. a) der toppflaten er dekket av
toppgrus, delvis av torv, begrenset mot havet
av hoye skrenter dannet ved havets arbeide
(abrasjon). Dette er en morfologi som Klems-
dal & Sjulsen (1988) kaller nreringer. Narin-
ger finner vi ogsi ved Norges nordkyst og
minner om de landskapsformer man kan fin-
ne ved havet utenfor de kvartere nedis-
ningsgrenser i Devon og Cornwall i England
og i Bretagne i Frankrike.

Gdr man langs abrasjonskanten, vil man
se at fiellet er dypt forvitret; sauene liker A

grave seg ned i materialet. uellet er "rAt-
1gnfn, den opprinnelige lagdeling av bergar-
ten er bevart men fiellet er si lsst at det kan
skjreres med en spade. Oppe pi toppflatene
kan man ogsA finne slike forvitringsmateri-
aler ved graving. Jeg har fAtt laget en groft'
pd Kjerringa pA Stadt over 20 m lengde og 5
m dybde der materialet kunne tas opp med
en gravemaskin. Det dreiet seg om in situ
forvitret materiale, men der var atskillige
runde stein (core-stones) som hadde motstAtt
forvitringen.

Dette viser en kjemisk forvitring slik man
ofte finner utenfor de kvartare nedisningers
omrAde. Ved den kjemiske forvitring blir mi
neraler opplost og nye mineraler dannet, si-
kalte leirmineraler. De kan identifiseres
bla. ved rontgenanalyse. Leirmineralene
forteller en hel del om den kjemiske forvit-
ring.

Jeg har undersokt hundrevis av prsver av
toppmateriale og tilhenende forekomster av
dypforvitret materiale (Dahl 1954, 1961 og
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Fig.4. Flyfoto fra Stadt. Det heiyeste parti er Mo-
sekleivhornet. Hoddevik i stranden innenfor. Et
platAlandskap med abrasjonsskrenter mot havet
(nreringer). Det hoyeste parti er dekket av topp-
gtus og torv, i forgrunnen er lssmateriale fiernet
ved at is er gdtt over. Halvoya vest for Hoddevik
har vart skuret.

Air photograph from the Stadt Peninsula. A plateau
landscape covered by mountain top detritus and
peat and with high abrasion clitfs towards the sea.
In the foreground the mountain top detritus has be-
en removed and the underlying rock exposed due
to ice scouring.

upublisert materiale). Det foreligger en me-
get karakteristisk kombinasjon av leirmine-
raler. Biotitt er forvitret ved at kalium er

fiernet og det er oppstAtt et mineral, vermi-
culitt, ofte som et blandsjiktmineral med bi
otitt (hydrobiotitt). I tillegg opptrer montmo-
rellionitt eller smectitt, antakelig oppstAtt
ved forvitring av feltspat. Derimot ser det ut
til at alminnelige leirmineraler som kaolin
mangler eller illitt er sjeldne.

I tillegg til vermiculitt og smectitt finner
vi gibbsitt (Dahl 1961). Det er et mineral av
laterittgruppen som man vanligvis antar
bare dannes under tropiske forhold. Det fore-
kommer en rekke steder pd Stadt og inng6r
ogsi i toppgrusen. Andre har kontrollert mi-
ne identifikasjoner (Roaldset et al. 1982,
Longva et al. 1983). Wilson (1969) fant gibb-
sitt som forvitringsmateriale pi toppen av
erya Rhum i Vest-Skottland, og Mellor & Wil-
son (1989) fant gibbsitt i toppgrus pi Cairn-
gorm i Skottland. La Salle et al. (1985) fant
gibbsitt i dypforvitret bergart pi Cape Bre-
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ton Island i Nova Scotia. Alle kommer til den
konklusjon at gibbsitten mi vrere et resultat
av en tertiar forvitring og at vi stAr overfor
en rest av den tertiere forvitringsoverflate.
Jeg har ogsA funnet gibbsitt i forvitret
gneiss under toppgrus pA Stemshesten pA
Nordmsre og i toppgrus som dekker de hoy-
este fiell pi Hadseleiy i Vester6len.

Forvitringsmaterialer pA Gjevilvasskam-
mene i T[ollheimen er blitt beskrevet av Ss-
rensen (1949) og Gronlie (1950, 1963), som
mener at de er rester av en gammel forvit-
ring. Imidlertid kunne H. Holtedahl (1953)
ikke frnne mye av en leirfraksjon (fraksjon
under 2 mikron) i forvitringsmaterialet og
mente derfor at det neppe kunne vrere gam-
melt. Materialet er rikt pA glimmer og lig-
ger delvis som et sandlag som eroderes av
vinden. Holmsen (1951) mente at glimme-
ren m6tte vere bldst dit.

Jeg har undersokt materialene pA Gjevil-
vasskammene, og de har samme mineral-
sammensetning som forvitringsmaterialene
andre steder. Glimmeren er ikke biotitt. som
Holmsen troddg men vermiculitt og kan
umulig vrere tilfort, idet man knapt finner
vermiculitt i lavere nivi. Derimot opptrer
vermiculitt i in situ forvitret materiale un-
der sandlaget. I tillegg finner vi smectitt.

Et srerlig interessant profil har jeg gravet
like ssr for varden pA Midtre Gjevilvasskam-
men. Der gir det ut en rygg, og ved 6 grave i
denne, finner vi sverst et usortert materiale,
og derunder et forvitret materiale der berg-
artens lagdeling er bevart, med vermiculitt.
Ved rontgenanalyse av materialet i ca 50 cm
dybde dukket det plutselig opp refleksjoner
etter calcitt eller kalkspatt. Dette lot seg
raskt bekrefte idet materialet bruste for
saltsyre.

Det forhold at biotitten har mistet alt kali-
um og blitt til vermiculitt viser en sterk ut-
vasking. Men ved utvasking vil kalken vare
noe av det forste som forsvinner. Hvordan
skal da kalkspatten forklares?

Ryggen ligger sterkt utsatt til for vind, det
legger seg neppe mye sno om vinteren. IJn-
der slike forhold kan fordampningen av
vann bli kraftig og storre enn det som tilfg-
res med nedbsren. Da vil vann trekkes opp
gjennom jordlagene og kalk felles ut. Under
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nivrerende betingelser kan vermiculitten
ikke dannes, og den mA da vrere en relikt fra
en forvitring som er foregAtt under helt an-
dre topografiske ogleller klimatiske forhold
enn de som rAder i dag.

Vi er dermed i stand til a gi en forklaring
pi hvordan de autoktone blokkhavene er
dannet. Forst foregikk en kjemisk forvitring
i tertiar tid. Den gikk dypt, sarlig etter
sprekker og andre svakhetssoner. Slike pro-
filer er alminnelige utenfor de kvartare
nedisninger. I de nedre deler av profrlet fin-
nes atskillige stsrre eller mindre stein om-
grtt av forvitringsmateriale.

SA kommer istidene, breene vokser ogfeier
bort det meste av det gamle forvitringsmate-
riale i lavlandet, men noe st6r ofte tilbake pi
lokaliteter beskyttet mot isens gravende
virkning, og sarlig mot yttergrensene for
nedisningene. Slike lommer av forvitret
stein er alminnelige f.eks. pd Msre eller i
Nordland.

Pn fiell som stakk opp over isskjoldet, kun-
ne isen ikke ferne forvitringsmaterialet.
Men her gjor solifluksjonen seg gieldende.
Den fernet det mest finkornige materialet,
men etterlot de store steinene som utgjor
blokkhavene. Allikevel kan man ogsA her
finne bevart lommer av forvitret berg opp til
1700 m i Jotunheimen. I omrdder med noe
mildere klima som pA Stadt og Stemshesten,
i Skottland ogflere andre stederble ogsA noe
av det finkornige materialet bevart som
toppgrus.

Foruten i det nordvestlige Sor-Norge fin-
ner vi blokkhav og toppgrus i Lofoten og
langs kysten av T[oms og Finnmark. Tbppen
avYreroy i Lofoten er dekket av toppgrus. PA

Hadseleiy i Vesterilen er Storheia dekket av
toppgrus ned til ca 300 m heryde. De hoyere-
liggende omridene pi den nordre del av
Anderya er dekket av forvitringsmateriale
(Flakstad et al. 1985, egne observasjoner).
De fenomer som Nordhagen (1940) beskrev
fraSoroyahorer utvilsomt hit. Og selve topp-
platiet ved Nordkapp samt enkelte omrAder
sst for Nordkapp har dekke av toppgrus,
mens Vestfiord-fiellet og Knivskjellodden ble
overrent av is. Fra andre land kjenner man
liknende avsetninger i sterkt nedisete omrA-
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der, bla. fra de Britiske Aye4fra New Found-
land (Grant 1977a, t977b) og toppen av det
heiyeste fellet, Mont Jaques Cartier pd Gas-
p6halverya i det ostlige Canada, er dekket av
et typisk blokkhav.

Hvor gikk grensen for siste istid
i Norge?
Det bilde jeg kommer frem til er at de autok-
tone blokkhav og omr6der med toppgrus
uten at det ligger flyttblokker eller morener
opp6, er omrider som var isfrie under storste
kvartrere nedisning. De dekker omrAder pA
tallrike kvadratkilometre og har utvilsomt
vrert refugier for planteliv. Men hvor gikk
grensen for maksimal nedisning under siste
istid, og fantes det den gang storue omrAder
der planter kunne leve?

Det er selvfolgelig mulig at nedisningen
under siste istid hadde stsrst omfang av alle
kvartrere nedisninger. Men andre steder, der
man har sikrere grunnlag for i fastsette
istidsgrenser, hadde isen under siste istid
mindre utstrekning enn under tidligere isti
der. Det er derfor nrerliggende i tro at det
samme var tilfelle i Norge. Det vil si at det
antakelig finnes omrider av Norge som var
nediset under en tidligere istid, men som var
isfrie under siste istid. I slike omrdder mi
man vente 6 finne skuringsmerker og flytt-
blokker fra en tidligere istid. Blybt (1876 s.

70) skriver:

"The most recent geological researches se-

em to point to the possibility of ice periods
being recurring phenomena. We cannot the-
refore by any means be sure that all the scou-
ring marks scratched on our mountains date
from the last ice period. We do not know
what relation existed between land and sea
when our country was for the last time enti-
rely buried in ice and snow.D

Da Reusch (1910) hevdet at den ytre kyst
utenfor Romsdal var et refugium under siste
istid, bygget han pA at berget der var sterke-
re forvitret enn lengre inne i fiordene, noe
som ogA Bjorlykke (1927) observerte. Jeg har
selv observert en liknende grense (Dahl
1948 og upublisert materiale), grensen faller
sammen med indre grense for Alesundinter-
stadialen. Men geologene Mangerud et al.
1981, Landvik & Mangerud 1985) mener at
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omrAdet ble dekket av is under senweichsel
maksimum. Sporsmilet er enda uavklaret.

Ni foreligger det nye resultater fra Skott-
land. Man er kommet til at ganske store om-
rdder rundt Aberdeen pd den skotske ost-
kyst, et omr6de omkring Caithness ved
nordkysten av landet, den nordligste del av
Lewis i Hebridene samt Orkneryene var is-
frie under siste istids maksimum (Suther-
land 1984, Bowen & Sykes 1988). Man frn-
ner der en leirrik morene med muslingskall

"shelly boulder clay" s,6rn er en marin avlei-
ring avsatt etter nest siste istid men som ik-
ke er dekket av senere istidsavleiringer. Et-
ter beskrivelsene stemmer "shelly boulder
clay" svrert godt med den sAkalte Skager-
rakmorene pA Jreren som Andersen (1964)

tolker som en glasial avleiring avsatt i havet
under avslutningen av nest siste istid. Har
vi, av alle steder, hatt et isfritt omr6de pA

Jreren under siste istid?
En mulig hypotese er at vAre fiellplanter

overlevet siste istid pA et refugium ute i
Nordsjoen (Nordal 1985). Da skulle man ven-
te A finne det stsrste antall disjunkter og re-
likter i fiellomridene nrer Nordsjoen, f.eks. i
Skottland eller pi Hardangervidda. De stsr-
ste konsentrasjoner av slike arter finner vi
imidlerbid pA Dowe og i Nord-Norge. Det fin-
nes bare 6n amfiatlantisk fiellplante i Skott-
land som mangler i Norge (So*ifroga rosa-
ceo), mens Skandinavia har mange arter
som mangler i Skottland. De bisentriske ut-
bredelsene er ogsd vanskelige ri forklare ut
fra hypotesen om et Nordsjorefugium.

Nye dateringsmetoder
En vanskelighet for geologene har vart at
det ikke har eksistert metoder til A bestem-
me alderen pA avleiringer eldre enn ca
50.000 (grense for C-14-metoden), men yngre
enn ca. 1 million dr (kalium - argon-meto-
den). Her har det dukket opp nye metoder.

Skjell (muslinger) som vokser, inneholder
aminosyrer som er beskyttet mot nedbryt-
ning av bakterier o.l. ved at de er innesluttet
i kalk. NAr aminosyrene dannes, er de optisk
aktive. Men etterhvert vil de omdannes (ra-
cemiseres) og blir med tiden ikke lenger op-
tisk aktive. Denne prosessen foregir sA lang-
somt at graden av racemisering kan brukes
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til A bestemme alderen pA skjell opp til 1 mil-
lion drr. Hastigheten av racemiseringen av-
henger litt av temperaturen, nir temperatu-
ren heves 10 grader gAr prosessen 2,5 ganger
fortere. Har man en rekke terrasser i et om-
rAde er det i det minste mulig med en relativ
aldersbestemmelse, og vet man noe om kli
maforholdene, kan tilnermete aldre bereg-
nes.

Denne metoden har vart brukt pi skjell
som ligger i strandterasser pi Svalbard
(Miller 1982, Forman & Miller 1984). Tbrras-
sene ligger i forskjellige niv6.er. Nederst lig-
ger terrasser som ble datert til 9000-12.000
6r, en datering som lar segbekrefte ved C-14
metoden. En gruppe hoyereliggende terras-
ser ble datert til 40.000-130.000 ir, en enda
heyereliggende gruppe til 170.000-480.000
ar og de eldste terrasser kom ut med aldre pA
300.000-1 million Ar. Tbrrassene ligger der i
terrenget og kan ikke ha vert overrent av en
is uten A bli odelagt. Dette vil si at det har
vrert isfritt land giennom det aller meste av
kvartrertiden. Dette md ha vrert et gledelig
resultat for Ronning (1963) som hevdet at
det meste av Svalbards flora mA ha overlevet
i det minste siste istid pi sya.

En annen lovende metode grunner seg pa
termoluminisens (Wintle & Huntley 1982).
Hvis kvarts eller feltspat utsettes for radio-
aktiv strAling vil noen atomer i gitteret bli
slAtt ut av posisjon. Hvis mineralet opphe-
tes, vil atomene springe tilbake i posisjon, og
avgir et lyskvant som kan fanges opp og tel-
les. Heldigvis, hvis krystallene blir utsatt for
lys, hopper atomene tilbake til opprinnelig
posisjon, dvs. at krystallene nullstilles. Hvis
et sediment med korn av feltspat eller kvarts
er avsatt i lys og deretter begravet, og i be-
gravet tilstand blir utsatt for radioaktiv
strAling kan man bestemme strdledosen
som har rammet kvartskornene ved 6 m6le
termoluminisensen. Ved A bestemme radio-
aktiviteten i sedimentet kan den tid det tar
6 oppni den observerte strAledose beregnes,
d.v.s. alderen pA sedimentet. Metoden har
med hell vrerb brukt pi lossavleiringer og
dessuten pi potteskar som har vart brent.
Det arbeides med d utvikle den for datering
av andre sedimenter som f.eks. strandterras-
ser. Denne metode har vart brukt til A date-
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re sedimenter pA Svalbard pi 50.000 ir
(Mangerud & Salvigsen 1984).

For Skandinavias vedkommende har de
nye metodene vart brukt til6 datere inter-
glasiale avleiringer pA Karmoy og ved Ber-
gen (Mangerud et al. 1981) og interstadiale
ogleller interglasiale avleiringer pd More
(Jungner et al. 1989). Men noen sikre refu-
gier er ikke dukket opp enn6.

Kunne planter overleve pe
nunatakkene?
Men, kan det innvendes, la oss anta at Gje-
vilvasskammene og andre fiell dekket av
blokkhav eller toppgrus var nunatakker un-
der siste eller tidligere istider, kunne plan-
ter overleve pA dem? Det mA jo ha vart mye
kaldere den gang enn nA, og hvis klimaet
blir for strengt, sA hjelper det ikke med is-
fritt land, noe vi kan se i Antarktis.

Her kommer igjen klimarekonstruksjone-
ne til hjelp. Vi regner som tidligere at som-
mertemperaturen var 6-8'C lavere under
istiden enn nA, og at heydesonene forflyttet
seg nedover ca. 1000 m. Den klimatiske
skoggrense ved Gjevilvatnet ligger pA ca.
1000 m. Under istiden mA da toppen av Gje-
vilvasskammen ligget ca. 1400 m over den
klimatiske skoggrense. La oss se om vi i dag
kan finne nunatakker med slike klimafor-
hold.

Et godt eksempel til sammenlikning har
vi i Jensens Nunatakker pA Vest-Gronland.
Omridet ligger like nord for de nordligste
forkomster av bjorkeskog pri Vest-Gronland,
folgelig ligger den klimatiske skoggrense
omtrent i havniv6et. Jensens Nunatakker
ligger 75 km fra iskanten. Innlandsisens
overflate ligger pd 1400 m, mens foten av nu-
natakken ligger ca. 150 m lavere. Gjevilvass-
kammene ligger pA ca. 1400 m og ca. 80 km
fra T\rstna der innlandsisen gikk i havet (se

fig.3).
Jensens Nunatakker er undersskt av Gjre-

revoll & Ryvarden (L977). PA avstand sA nu-
natakkene noksA vegetasjonslose ut, men
ved noyere undersskelse fant de en rik og va-
riert flora pA i alt 62 arter heryere planter,
foruten mange moser og lav. Av floraen er 17
arter amfiatlanter, deriblant en rekke som
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vi har regnet som istidsovervintrerg f.eks.
hsgfellsklokke (C q.mpa.nuln uniflnra), #an-
landsstarr (Cares, scirpoi.dea), kvitstarr (C.

bicolnr), svartbakkestj erne (Errgeron humi-
lrs), mjukrapp (ha fl.ennsa) og fiellvalmue
(Papauer). Hvis vrir rekonstruksjon av nedis-
ning og klima under istiden er riktig er det
all grunn til d tro at vdre endemiske, relikte
og disjunkte fiellplanter kunne overleve pA
de isfrie omrdder.

Tllbakeblikk og perspektiver
Nunatakkteorien har vrert et stormsentrum
i norsk og nordisk naturforskning. Diskusjo-
nen har snart pdg6tt i hundre 6r, og den ser
heller ikke ut til A slutte sd brdtt. Den har
pdkalt forskernes engasjement; det er ikke
galt hvis fslelsene holdes under kontroll av
vitenskapelig selvdisiplin. Diskusjonen har
noen ganger vrerb heftig men den har vert
fruktbar. Den har fAtt forskere til A reise til
de fierneste avkroker av landet for d under-
sske om det gikk an i finne nye biter som
kan fd et puslespill til A gA opp. Det har gitt
oss en stadig dypere innsikt i vArt lands bio-
geografi og kvartrergeologi.

Nunatakkteorien knytter seg til sporsmdl
av allmen vitenskapelig interesse. Hvor
raskt og hvordan foreg6r den biologiske evo-
lusjonen i omrAder med et kaldt klima? Hvil-
ken historie ligger bak det msnster av plan-
ters og dyrs utbredelse som vi ser idag? Hvil-
ken rolle har Nord-Atlanteren spilt som van-
dringsvei mellom vest og sst:l Er alle vAre
planteslag opprinnelig kommet fra omrAder
i Asia og Nord-Amerika ssr for nedisnings-
grensen, eller kan en del av vAr flora ha opp-
stAtt og overlevet i de nord-atlantiske omrA-
dene?

Pi geologi-siden kommer sporsm6l om
hvilke kriterier en geolog kan bruke for A

gjenkjenne og kartlegge isfrie refugier un-
der maksimal kvarber nedisning eller un-
der siste istid. Hvordan og hvor raskt foregdr
forvitringen i slike omrdder?

Problemene gjelder ogsd omfattende geo-
grafrske omr6der. Et fremskritt pi den ene
siden av Atlanterhavet far straks konse-
kvenser pA den andre siden. En losning som
byr seg pd ett sted mA kunne brukes pi ana-
loge problemer andre steder.
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Den vesentligste innvendig mot nuna-
takkteorien har vart at det har vart sd van-
skelig A bekrefte den ved hjelp av vanlige ge-

ologiske metoder. Det ligger delvis i proble-
mets natur. Kvartargeologer er primert
stratigrafer. Deres viktigste materiale er
lagfolger der ulike lag ligger oppi hverandre
og kan dateres. For at slike lagfolger skal
kunne dannes, mA det vare betingelser for
sedimentasjon. Hvis refugieomrAdene har
vart smi i et sterktkupert terreng er sjanse-
ne for A finne slike lagfolger atskillig mindre
enn langs innlandsisens rand i flate omr6-
der slik vi finner f.eks. i Mellom-Europa.
Kanskje mdvifinne nye metoder, merbasert
pA forvitring enn pi sedimentasjon. Men
holdningen blandt vdre kvartargeologer
har ofte vrert at hvis vi ikke kan pAvise isfrie
omrAder med vAre standard metoder, da md
tabula rasa-teorien vrere den riktige.

N6 er det gjorb en del fremskritt. Debatten
om isfrie omr6der pA Svalbard md sies 6 vre-
re avsluttet etter de nye dateringer av
strandterrasser ved hjelp av aminosyreana-
lyse. Der har det vrert isfritt land der planter
og dyr kunne leve, iallfall gjennom siste istid
og kanskje giennom hele kvartrertiden.
Kanskje har det gdtt rein pA Reinsdyrflya
under hele istiden.

Avleiringene pd Andeiya viser at det vok-
ste planter der for mer enn 18.000 Ar siden
som vanligvis ansees A vare maksimum for
siste istid. Tilsvarende avleiringer lengre
ssr er enda ikke kommet for dagen, men det
er enighet om at det har vrert refugier i
Skottland. Kanskje har vi ikke lrert A se et-
ter pA de riktige stedene for A finne lagfalger
tilbake til siste mellomistid og enda lengre.

Det ser ogs6 ut til i vare enighet om at de
gibbsittforende forvitringsmaterialene vi
finner pA topplat6er i Norge og Skottland er
dannet ved en tertiar forvitring. Det som en-
da kan diskuteres er om de kan ha vart dek-
ket av is i lopet av de kvartare nedisningene
uten A bli odelagt.

PA biologisiden er det kommet til nye me-
toder med genanalyse. De planter som har
vert trukket frem i diskusjonen har vrert
amfratlanter, endemismer og disjunkte re-
likter. Det er stort sett sjeldne planter. Men
ingen tror vel at refugiene var en slags bota-
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niske hager der det bare var sjeldne planter.
De fleste artene var nok forholdsvis vanlige
fiellplanter som idag har en vid utbredelse.
For slike arter har det vart vanskelig ri slut-
te noe srerlig om deres historie og innvan-
dringsveier. Genanalysen gir oss mulighet
til 6 angripe slike problemer. De bor ogsA
kunne gi oss muligheter til i mdle hvor fort
evolusjonens klokke gdr og bedomme om
genforskjellen mellom populasjoner pA beg-
ge sider av Atlanterhavet er forenlig med at
de har vrert isolert fra hverandre kanskje sA
lenge som 1 million Ar.
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ketter skrevet i WordPerfect-format. Tbkster
skrevet i andre formater bor leveres som
ASCII-filer.

Forste side i manus
Forste side i manus skal bare inneholde titler
pd norsk og engelsk, forfatterens navn, insti-
tusjonsadresse, evt. annen adresse for dem
som ikke er tilknyttet til et botanisk institutt.
Latinske navn
I tittel skal latinske navn plasseres mellom
komma og understrekes for kursivering. I lop-
ende tekst skal latinske arts- og slektsnavn
understrekes for kursivering. NAr norsk arts-
navn finnes, skal dette brukes forste gang ar-
ten omtales,for det latinske navnet.

Summary
Artikler som inneholder botanisk nyhetsstoff
skal ha summary pd engelsk. Summary pA
inntil 120 ord skal skrives pA eget ark med ar-
tikkeltittel pA norsk og engelsk og forfatte-
rens navn og adresse.

Smfrstykke
SmAstykke bsr ikke vrere lengre enn 3.000
tegn, dvs. maksimalt 2 A4-sider med dobbel
linjeavstand og god marg.

Litteratur
Litteraturlista skrives pA egne ark. Tids-
skriftnavn bsr fortrinnsvis forkortes i sam-
svar med B-P-H (Botanico-Rriodicum-Hun-
tianum).
Eksempler pA hvordan litteraturreferanser
skal settes opp:
Bok:
Lid, J. 1985. Nors&, srsensk, finsh flora.5. utg.

ved O. Gjerevoll. Det norske samlaget, Oslo.

Antol,ogibidrag:
Nilsen, J. 1985. Light climate in northern

areas. I Kaurin, A, Juttila, O & Nilsen,
J. red. Plnnt productian in th.e rnrth, 62-72.

Universitetsforlaget (Norwegian University
Press), Oslo.

Ilouednppgaue al.:
Asen, PA. 1978. Marinc bentfutsalger i Vest-

Agd.er. Hovedfagsoppg. i marinbiologi, Univ.
i Bergen.

Bidrog i ti.dsskrift og skriftseric:
Sretra, H. 1987. Svartkurle (NiSriteUa nigra) i

Nordreisa - ein underestimert forekomst.
Bbttin4593-94.

Munda, I.M. & Ltining K.1977. Growth per-
formance of Alaria esculenta of Helgoland.
Helgol. Meeresunters" 29: 3Ll-3I4.

Illustrasjoner
Svart-hvitt strektegninger og gode fargebil-

der er snsket. Bruk av fargeillustrasjoner
avgiores av redaksjonen ut fra en samlet
vurdering av okonomi, bildekvalitet og illu-
strasjonsbehov. Gode svart-hvitt fotografier
er ogsA akseptable. Diagrammer mA vrere
enkle og instruktive med tekst tilpasset evt.
forminskning.

Figurtekst
Figurtekst skal skrives pd nor"sk og engelsk

for hver figur og samles pA eget ark til slutt
i manuskriptet. I den norske teksten skal
det latinske navnet understrekes. I den en-
gelske versjonen skal all tekst unntatt de la-
tinske navn understrekes.

Plassering av frgurer og tabeller
Forfatterne bsr avmerke med blyant i venstre

marg hvor figurer og tabeller skal std, men
dette kan bare bli retningsgivende for re-
daksjonen og trykkeriet og kan ikke alltid
bli like neyaktig etterkommet.

Korrektur
Forfatterne fAr bare forstekorrektur. Korrek-

turlesingen mA vrere noyaktig. Rettelser ut-
fores etter vanlige korrekturprinsipper.
Unodige endringer bor unngAs, og endrin-
ger mot manus belastes forfatterne.

Sertrykk
Srertrykk kan bestilles pA egen bestillings-

seddel, som sendes forfatterne sammen med
fsrstekor"rekturen. kisen oppgts av forla-
get. Det gis ingen gratis srerbrykk. Normalt
lages det ikke srertrykk av smistykker, an-
meldelser, floristiske notiser o.l.



Forsidebildet:
Marisko (Cypripedium

calceolus) fotagrafert i
rasmark ssr i Bods hon -
rnune. Se srndstykke inne
i bladet. Foto: Are Rogler
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