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Norske legeplanter

Av
OVE ARBO HAEG

Folkemedisin er all den kunnskap og rro om legerid som blir over-
levert fra slektledd til slektledd gjennom muntlig tradisjon. Innen-
for dette felt kan vi skille ut ro str/mninger, den egentlige folke-
medisin og trolldomsmedisinen. De fletter seg inn i hverandre, er
stundom umulige i holde fra hverandre, men ofte kan vi ganske
skarpt skjelne mellom disse to elementene, pi den ene siden det
rasjonelle, n@kterne, praktiske element, og pa den andre siden det
magiske.

Den egentlige folhemedisin
Naturfolk har en forunderlig evne til i. nytte ut alle hjelpemidler.

i kampen for tilvaret. Denne evnen finner vi i virkeligheten i behold
sfr. lenge folk lever i naturalhusholdning, selv om samfundet ellers er
h/yt utviklet.

Det er sliLende at si. i. si alle planter med stoffer som er virksomme
pi en eller annen spesiell mflte, er blitt tatt i bruk opprinnelig av
naturfolk. Det gjelder for eksempel de plantene som inneholder
koffein, - det er ikke si mange av dem rundt i verden, og moderne
vitenskap har ikke kunnet f/ye noen brukbare til dem som naturfolk
alt har kjent til. Dette gjelder ogsi nesten uten unntak alle nytelses-
midler fra planteriket, og vekster som kunne brukes til mat, til klar
og emner for alt annet som skulle lages til. NALr en blir kjent med alt
det som fremdeles sitter igjen av slik gammel praktisk kunnskap,
ogs5. hos oss, kan en ikke unngi i bli imponert. Folk kjente de plan-
tene som kunne brukes til mat i trange tider, til krydder og farge,
de beste f6r- og beiteplantene, de giftige plantene, og barn visste hva
som var godt i spise, eller til i lage leker av.

I lys av dette er det ikke 6. undres over at de ogsi har funnet frem
til vekster som kunne brukes som legemidler. Opprinnelig har dette
ganske sikkert ofte vart en helt n/ktern erfaring,.uten mer magi enn
det var i bruken av planter til mat for folk og fe. Derfor viser det
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seg jo ogse at forunderlig mange av de gamle folkemedisinske lege-
plantene har en virkning som gj/r det forsti.elig at de er blitt tatt
i bruk.

Trolldomsmedisin
Ved siden av denne n/kterne, praktiske erfaring finner vi alt det

som skyldes den magiske, eller animistiske, tankegang, som tydelig-
vis mer eller mindre har dominert menneskets innstilling til om-
verdenen siden de tidligste tider, og som det er atskillig igjen av
og'sfl hos oss, selv den dag idag.

Etter den animistiske tankegang blir alt som skjer i naturen, styrt
av usynlig krefter. Kunne en pivirke dem, si kunne en ogsfl lede
hendelsene i den retning en /nsket. Sykdommer, og ulykker med,
skyltes ikke bare materielle krefter som vi kan iaktta med vire vanlige
sanser; men bakenfor virket de usynlige kreftene. Sykdommen skyltes
onde makter som en mitte drive ut, legemidler virket f/rst og fremst
gjennom sin usynlige kraft, som en kunne /ke gjennom de rikitige
handlinger. Slike makter var like reelle som elektrisiteten er det
for oss.

Dette er grunnlaget for trolldomsmedisinen. Den har gitt seg
utallige utslag ogsi i virt land opp igjennom tidene.

Trolldomsmedisinen har sine egne kurer, som til dels mfl vere
urgamle. Der var smyging av syke barn under en jordfestet torv,
st@ping og mflling og signing, og trylleformularer som ofte inneholdt
brokker av forvanskete religi/se ritualer. Og i svartebpkene stod all
slags rid, ogsi legerid. Til dels brakte de oppskrifter pi midler som
var sammensatt av ingredienser som tydeligvis var valgt fordi de var
de rareste og sjeldneste og uhyggeligste ting en kunne tenke seg. For
oss ster det som si t/vet at det er utrolig at en kunne finne pi slikt.
For en stor del mi disse oppskriftene ha vart rene skrivebordsproduk-
ter, fordi det som skulle til, i alminnelighet ikke lot seg skaffe.

Denne trolldomsmedisinen blander seg med den empiriske folke-
medisin og kommer ofte til i dekke over den, si at det kan bli van-
skelig i finne kjernen av det fornuftige bakenfor alt dette med tre
torsdagskvelder pi rad, voksende mine, nordrennende vann, rang-
s/les og meds@les, osv. og mumling av besvergelser og signeformularer.

Karakteristisk er det ogsi at mens den virkelige folkemedisinen
mer eller mindre er allemanns eie, omgir trolldomsmedisinen seg
mest mulig med hemmelighetskremmeri.

Skolemedisin
Merkelig nok mi en si at skolemedisinen opp gjennom tidene slett

ikke alltid har hjulpet til i rense ut alt dette merkverdige sludderet,
i virkeligheten tvertom.



117

Skolernedisinen, det er de lrrdes rnedisin, meddelt ved systematisk
undervisning og knyttet til en b€stcr&t profesjon eller klasse. Opprin-
nelig bygde nok skolemedisinen i stor grad pi folkemedisinens er[a-
ringer, men den fikk etter hvert ogsiL sine egne kunnskaper og teorier.
Skolemedisinen har eksistert i det gamle Kina og India og EgyPt,
men for oss har den greske stt rst interesse, fordi det fra den er direkte
kontinuitet frem til vire dager. Araberne bevarte den klassiske arven
og utviklet den videre, Europas lrerde i senmiddelalderen og renes-
sansen lrrte av araberne og grep selv tilbake til de gamle romerske
og greske forfattere. En mfl si at med ganske fi unntak ble det i
denne tiden skapt merkelig lite nytt. Lerdommen bestod i n skrive
av etter de gamle forfatterne, i samle og kommentere mest mulig
av det som hadde vart sagt f/r. Trolldom og andre vonde makter
ble regnet med som vanlige sykdomsirsaker, og magiske midler ble
anbefalt til helbredelse. De kurene som ble foreskrevet av de lrerdeste
forfattere, kunne tildels konkurrere med de senere svartebl4kenes oPP-
skrifter i tipelighet (og uappetittelighet), og i virkeligheten er det
ikke alltid noen grense mellom dem.

I senmiddelalderen og de f/lgende irhundreder fikk skolemedisin-
en en stor innflytelse pi folkemedisinen, og det ikke alltid til det
gode. Hva skolemedisinen larte, trengte ut til folkemedisinen gjen-
nom muntlige kilder, gjennom hindskrifter og avskrifter, og senere
gjennom trykte b/ker. Enda kan en i norske bygder treffe pi avskrif-
ter med legerid som mi ha sine r/tter langt tilbake.

Neppe noen retning innen skolemedisinen har hatt sfl stor inn-
flytelse pi folkemedisinen sorn signaturlrren.

Signaturlaren grunder seg pi den tro at naturen si i si har satt
merkelapper, signaturer, pi plantene, siL at en av deres utseende kan
vite hvordan en skal bruke dem som legemidler. Enten ligner de det
syke organ, eller de viser likhet med symptomene pi vedkommende
sykdom. ul-ikt virker mot likt,. Denne ideen er gammel. NIen den ble
frem for alt satt i system av sveitseren Theophrast von Hohenheim,
mer kjent under navnet Paracelsus, t. 1493, d. 1541. Det er me€iet
godt i si om denne mannen, men ikke med hensyn til signaturleren,
som fra hans tid i en lang periode ble dominerende i skolemedisinen;
derfra spredte den seg til folkemedisinen, som trofast har bevart den
frem til vflr tid. Gul vegglav skulle brukes mot gulsott, r|d farge pi
en plantedel tydet pi at den kunne brukes mot sykdommer sonl
hadde med blod 2" gj{re, osv. Rirkuler pi trrr har vrert brukt mot
svulster, planter med hjerteformete blad mot hjertesykdommer. Nir
bide kattelabb og linnea har vrrt brukt mot helvedesild, si kommer
det sannsynligvis av at begge disse plantene gror med nedliggende,
krypende skudd, som likesom strS.ler utover, pi samme miten som
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Fig. 1. Legeveronika,
Veronica officinalis.
Denne vanlige, bH-
blornstrede planten
har vart brukt mot
hudsykdom (f risma,
derfor frismegras). Li-
kesom linnea og katte-
labb har den nedlig-
gende skudd som kry-
per langs bakken i alle

retninger.

utslettet kan bre seg rundt livet pi patienten' Linnea har vrert kalt
ndrislegras (i mange avvikende uttaleformer). Nirisle er det gamle
navneape denne sykdommen (nti : lik), og linnea har vart brukt
mot den like frem til vire dager i norsk folkemedisin, som regel ved
r/king, og da gjerne sammen med en lav sotn kalles alvenever (det er
mest I{eihl"oia arcticurn, rrlrerr ogsil Peltigera aphtosa, o.a.). Jeg har
truffet fblk som etter egen erfaring kan forsikre at kuren hjelp91.
Det er vanskelig i benekie muligheten, men jeg tror nok,at en kritisk
unders/kelse ville vere n/dvendig fr$ en skulle stole pi den. - Katte-
labb har bl. a. vart kalt antuellgras (Aurland). Navnet sikter til St.

Anton som skulle vrere den som hjalp mot forskjellige svkdommer
rned mer eller mindre lignende symPtomer, som en ikke holdt skarpt
fra hverandre. Pi den andre siden peker navnet tursagres (Vosse-

strand) kanskje tilbake mot en enda eldre, men taPt tradisjon om
clenne plantett. - Dett bruken som folkemedisinen h-ar gjort au lege-

ueroniEa (fig. t), kan iallfall delvis ogsfl skyldes at den gror likesom
linnea og kattelabb med krypende skudd som streler ut til alle kanter.

Som micller til i vekke biunst hos husdyr har folk ofte tatt i bruk
plantedeler som minner om testikler. It typisk eksempel et l|pekuler'
bgsi kalt buflog (hjortetr/ffel, Elaphomyces), en underjordisk sopp

m1d k.rleformeie fruktlegemer, 2-3 cm i diameter. De er ikke helt
sjeldne hos oss, men folk som ville bruke dem, har oftest kjfl-Ft dem

pi apoteket (hvor de ble kalt Boletus ceruinus). -Det 
har aldri vrrt

irauiJt ar de ;kulle inneholcle noen sroffer som kunne forklare den

,ri.knittg"tt en har tillagt dem. Det samme motivet finner en-o-gsi

bak en tel av de planterie som har vert brukt som kjrerlighetsmidler,
afrodisiaka. slike som mikkelsbar hos oss.

g'
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_ 
Nir en fors/ker i gj/re seg opp en mening om hvorfor en bestemt

plante er blitt brukt i folkemedisinen, l/nier det seg altsi f/rst i
tenke etter om det er noe ved planten 

-som 
minner om"sykdomssymp-

tomene eller det syke organ. Er det tilfelle, cla er det stor sannsynli^g-
het for at det er signaturleren og ikke virksomme innhold.sstoffer
som betinger bruken.

r denne forbindelse mi vi gjlre en avstikker og nevne den makten
som ordet, navnet, har over tanken. Noen eksem6ler:
, Reinfann blir kalt tannsi i Nord-Norge. Naviret kommer av det
latinske Tanacetum (pi engelsk: tansy), o"g rtu. ikke noe med. tenner
\t.-gjfue. Men folk i Nord-Norge hai'brJkt planten mot tannverk,
sikkert p.g.a. lydlikheten. -pir-Qrlandet trafi jeg en gang pi at en
skjermplante som gror pi strandkantene, og ro-"fi"oruen-kailer strancl-
kjeks (Flaloscias scoticum), der ble kalt IQpstihke, og der ble den brukt
til i gi kuene for e fa dem til-i l/pe. xa er lppstifke, eller l/vstikke,
en h_elt annen skjermplante (Leaisiicttm officiiate) som h/rer til vire
gamle landsens hageplanter. Det har vrert knyttet mangen slags over-
tro til- de11e planten, men sfl vidt jeg. vet har den' aldri vari brukt
som afrodisiakum. Men her pi @rlandet var navner altsi blitt flyttet
over til denne strandplanten, og det var sikkert navnet som si fprte
til bruken i dette tilfelle, - den- skulle fi kuene til i ldpe.

For i. sammenfatte denne lange innledningeri om bai.grunnen for
bruken av norske legeplanter, si. ser vi alts{ at folkeme"disinen har
fitt tilf.ang fra mange fo,rskjellige kanter, - den bygger pi. natur-
rnenneskets solide erfaring om hvilke planter som dugli til-noe, den
er overdekket og forkludret av magi, den har fitt tilskudd fra en lrercl
botanikk og legekunst med langt flere misforstielser enn riktige fakta,
er blitt 

-vill9d91 gjgnnom ordets makt over tanken, og den Lar gitt
fra slektledd til slektledd og fra land til land gjennom-muntlig tridi-
sjon, hvor mulighetene for feil og mistydnirqger stadig har vrert til
stede.

Etter alt dette er det nesten ikke i vente at det skal vrre noe igjen
av verdi. Men det er det. Nir en fir skrellet bort alt det sekundire,
blir en gang pi gang slitt av at folk merkelig ofte har funnet frem
til planter som virkelig dudde til noe.

Bruhen aa norshe legeplanter i eldre tid
La oss nf," se.litt pi hva vi vet om bruken av bestemte legeplanter

opp gjennom tidene.

^ 
I den gamle norr/ne litteratur blir det nevnt ganske fi plantenavn.

om vi ser bort fra et par fremmede som er kom"rnet med i oversettel-
ser eller bearbeidelsef av skrifter utenfra, mest av religi/st innhold,
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Fig. 2. Kvann, Archangelica olficinalis (sml' fig. 5). Planten stir i Jlere ir
-ed bu.e blad. Nir den si er blitt kraftig nok, skyter den opp stengler, sorn

kan bli mannsh/ye, med runde blomsterskjermer. NiLr de har satt fr@,

d/r Planten. - Fot. Svein Manum'

siL har vi, av hjemlige vekster, en del treslag og noen fiL urter, og

blant dem forekommer ogse legeplanter'
Bide i sagaene og loverie h/rifvi om k'Jann, denne store duftende

fjellplantenl so- 'toi vet ble plantet inn i in-nhegnede.hager (kvann-
g-d, - noen fX slike holdt-seg pi Vestlandet frem til vire dager)'
ben ble brukt som nytelsesmiddbl, vi kan vel kanskje ogsn si mat-

plante, og sikkert ogsi'som legeplante, som den-ogsi har gjort senere'

i'a ruutt."duuens tid var det 5 ,ygg. kvannrot bide forebygg.-ende og

helbredende middel, likesom s/teiot. Kvannrot og kvannstilker var
ogsi middel mot skj/rbuk.

" 
Groblad blir ikke uttrykkelig nevnt i sagatidens litteratur, men det
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9l Srunn til 6. tro at den ble brukt til i legge pliL siLr, noe som ogsf,. var
kjent av oldtidens forfattere, og som har"h"oldt seg frem til ida'g.I Eldre Edda fins dct noen legerid. Reichbori_Ki"rrrr.rud mener
at ett av dem sikter til r/king mtd einer ,rrot **oirykeu. ga111* .,
dette svrerr rimelig, men stedJt har ogsi vart tydet anderledes. Eikblir ogsi nevnt.

, I Hellig olavs Saga fortelles ar erter slaget pfl stiklestad var det en
kvinne som var svarr^ legeky_ndig, og som gikk omkring blant de
sirede, unders/kte og forbandt d6m. 

"om heine fortelles"at hun lot
de som hadde buksiLr, spise grlt med. tQk i, for 6. fi vite om sirer. var
trengt-inn i tarmene, fordi hun da ville fi kjenne l/klukten ut gjen-
nom.sflret. Hva slags l/k dette kan ha varr, 

-vet 
vi ikke. Ellers vet vi

at lpk har stitt h4yt i kurs, men spesielt hvitl/ken, og da som trol-
domsmiddel.

Et annet sted av interesse er beretningen om den gang rnga fra
varteig sk_ulle brere jernbyrd i Bergen omliring ir l200."Deistflr'ar en
utenlandsk legekyndig mann, som da var i Eergen, riLdet henne tili sm/re hendene inn med saften av en tahlauA,"som vokste pi hver
manns tak i Rergen. som professor Rolf Nordhagen har vist, tie d.tt"
ha vrrt den planten som i-floraene vire idag hete"r rosenrot 

'(Rhoitiola

rosea), men som har mange andre navn utover land.et. Den iroen som
ligger bak dette ridet, er sikkert blitt overf/rt fra sempe*ivurn, en
plante som her i landet er noks5. sjelden og bare fins pi @stlandet,
men som i Mellom-Eyropa har varr vanlif pfl takene] og som d.er
hadde ord pi seg for 6. vcrne mot brand. D-en samme troei o- o.rr,
mot ildebrand har her i landet v-rt knyttet til rosenrot. Det var
vanlig i. plan-te denne inn pi t_aket, noe ro- e' fremdeles en sjelden
gang kan treffe_ pf. ?ersonlig kjenner jeg dette best fra Tr/ndelag,
hvor planten ble kalt tahhrins,- ohsfot-o| a. Men i sagaen sier altsa
taklauk.

Dette er noen fi eksempler pi det lille vi kjenner med noenlunde
sikterhet fra sagaene og annen samtidig litteiatur om dette emner.
- Dg! er-ganske tydelig ar selv f/r Noige ble kristnet, var en ikke
her i landet^pi. noen 

-mite uten impulser rra legekunsten i andre land.
og dermed fra den klassiske oldtid (foruten at-folkemedisinen mi. ha
vrert mer eller mindre,av et indelig felleseie i Europa). Men en kraf-
tigere kontakt sydfra kom f@rst med klostervesenet] bet er ikke tvil
om at ved klostrene er det blitt dyrket planter som h/rte med til den
tids legeplanter, og heller ikke kan dit vare tvil om at munkene.
tross alt indelig forfall i norske klostre, har sittet inne med mer
kjennskap til legekunst enn folk flest. Uten 6 kunne bevise noe er
jeg for min del overbevist om at en del av plantene fra klostrene
kom ut til bondehagene, hvor de holdt seg frbm til vir tid, - slike



Fig. 3. Groblad, Plantago
major. Planten gror si I
si pi hvert tun i Norge,
og i det hele tatt over alt
i gressbakke som det bl'ir

trikket i.

l'r2

deilige duftende stauder som abrodd ag

malirt, balsam og reinfann, salaie, I|pstik'
he og spanshkiQrel.I stor utstrekning er de

blitt brukt til legerfld; i virkeligheten har
de h/rt til de viktigste folkelige legeplan-
tene til frem mot vire dager.

Derimot kan det vel vare tvilsomt om
munkene her i landet egentlig i noen nevne-
verdig grad har interessert seg for i bruke
opprinnelig viltvoksende norske planter
som legeplanter. Jeg kjenner ikke noe som
tyder pi det.' De eldste nordiske legeb@kene skyldes,

eller iallfall tilskrives, den danske kannik
Henrik Harpestreng, d'. 1244. Den viktigste
av hans b/ker, en urtebok, ble meget ut-
bredt i Norden og fins i flere, mer eller
mindre ufullstendige avskrifter bide i Sve-

rige, Norge og pi Island. Til dels er disse

avikrifter noe omarbeidet. Henrik Harpe-
streng hadde studert i tidens viktigste- me-

disinJke lardomssentrum, Salerno, og hans
bok bygger, som det den gang var vanlig,
mest pfl eldre forfattere. De aller fleste av
de plantene han nevner, er enten sydeuro-
peiJke eller orientalske og miL ha -vmt
uklente for forfatteren selv og- for- hans
leslre. NIen han nevner ogsi en del planter
som mi ha vart dyrket eller viltvoksende i
Danmark og til dels ogsi Norge pfl hans

tid. Av en srerlig interesse er det at han et
sted nevner An'gelica, haann. Kvann blir
ellers aldri omtalt i samtidig eller tidligere
utenlandsk medisinsk litteratur.

Ellers vet vi i grunnen lite om hva som kan vrre blitt brukt av lege-

planter i Norge utover i l3-, 14- og 1500-tallene.
Det er f/rst*si smitt med 1600-Allet, men fremfor alt med 1700-

tallet, at vi flr nye opplysninger om hva folk har brukt av legeplanter'
Spesielt er den tit" i"p"grufiike og naturhistoriske litteraturen i opp-

lysningstiden en gullgru"be 6. /se iv. Fra da av og frem.mot vir tid
ei det-kontinuitet] en"utvikling som vel egentlig mest er karakterisert
av at de gamle legerndene ett6r hvert kommer ut av bruk, folk trlir
mindre tJtuttlrrtpi", de stoler mindre pi gammel tradisjon enn pfl
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moderne farmasi - og vi kan vel ogsi si: moderne reklame. Likevel
er det merkelig hvor meget av de gamle kunnskapene en har kunnet
treffe pi rundt i bygdene ogsi i vire dager.

Jeg skal ni ta frem ett eksempel pi legeplanrer som har varr i bruk
og som kan illustrere en del av det som er sagt foran.

-Tepperot (Potentilla erecta, f/r ogsi kalt-P. torntentilla) er en
plante som de aller fleste har sett, og som ganske mange ogsn kjenner
navnet piL. Den gror over hele landet, p5. torvmark og annen narings-
fattig jord. Oftest 10*30 cm hgy, med gule blomsier som har fire
kronblad i kors og en kraftig rotstokk (eller <rot, som vi ville si i van-
lig dagligtale), som er r/d inni. Rotstokken har verr brukt atskillig
som middel mor diarr6, og at den kan vrere virksom er det neppe tvil
om. Den inneholder ganske meget garvesyre (ca. 15 /o) som-har en
bindende virkning, dessuten et glykosid. Oftest ble det bare laget et
utkok av rotstokken med vann. Men pi sine steder laget de den til
med melk, sikkert en rasjonell mi.te: Garvestoffene ville-bli bundet til
eggehvitestoffene i melken, si at en ikke kjente den vonde smaken;
men forbindelsen ville bli l/st igjen i tannen, si ar garvesyren der
kunne gjlre sin gjerning.

Navnet tepperot sikter til denne virkningen. Det kommer av verbet
i teppe, stoppe igjen. Andre navn som silter til samme bruken, er
slike som shjetrot og shjutturot (i Tr@ndelag).

Men planten har ogsi vert kalt munnskdldril (pA, Vestlandet). Det
sikter til en annen virkning av garvestoffene: Folk har brukt den mor
munnsk6.ld. Likesi har den vart brukt pi sir, hvor garvesroffene nok
kan ha virket blodstillende.

Si langt har vi vrert pi sikker rasjonell grund. Men rotstokken er
r/d inni, derfor har den vrrt kalt blodrot ogsi (Trflndelag, NI/re),
og den er blitt brukt ikke bare pi sfl.r, men ogsi. i andre tilfelle som
hadde med blod Lgj{re, bl.a. som nblodrensendeu middel. Til og med
mot r/de hunder har den vrrt brukt, og mot raudsott hos kreaturer
og mot blod i melken. Her var det signaturlreren som var pi ferde,
troen pi ulikt mot liktr.

I denne forbindelse kan vi ogsi nevne en annen bruk av denne
planten, selv om det ikke egentlig er som legemiddel: Det at blom-
stene er korsformet, og at de har en fin gul farge, har gjort at folk
har ment at de mette ha en heldig virkning pi melken. Mange sreder
pi Vestlandet, fra Rogaland og nordover, har de kalt denne blom-
sten smQrblom, sm@rsoleia, smQrholla (dette navnet ble t.d. ogsi. brukt
om andre gule blomster), dessuten kjinnekross i V. Agder. Noen
steder pleide de i kaste en blomst av tepperot i bunnen av b/tten
fprste gang de melket ute om vnren. Det skulle bringe held for resten
av sommeren. Skikken opptrer i litt forskjellige former. Det var f.eks.
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Fig. 4. Teppetot, Potentille erecta. Vanlig over hele landet, pi
torvmark (€ annen n'aringsfattig jord. Rotstokken er r/d inni,
og dette, rikeson * 

I:;:rffXT;,iil1**Jr. 
blornsrene har gitt
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en som 
-fortalte ^meg 

en gang at da han var barn, var det selvsagt
strengt forbudt i kaste noe oppi et melkespann, men det gjorcte ik[e
noe om han kastet en slik blomst oppi.

-Endelig.kan det nevnes at et av de navnene som fins pi" denne
planten, gir et morsomt bevis pi innflytelsen fra gammel sicolemedi-
sin, sannsynligvis_ gjennom avskrifter av legeb/[er, muligens inn-
flytelse fra embedsmenn. Det gamle latinske navnet pi" plinten var
Tormentilla (av det latinske ordet tormentum, smerteJ. dette navnet
finner en igjen hist og her i bygdene, gjerne pi temmelig avsides
steder, i mer eller mindre forvansket form, - tbrmentilla,luriman,
tortno tillerot, tellerot, tellegras, tolamannsrot osv.

Tepperotplanten gir altsi eksempler pi meger av det som her er
nevnt innledningsvis, - den rasjonelle bruk av rotstokken pi. grunn
av bestemte virksomme innholdsstoff'er, bruk som skyldes 

-signatur-

lreren, annen overrro pi. grunn av blomstens form og farge, og inn-
flytelse fra gammel skolemedisin.

Norske legeplanter i larmasien idag
Med droger mener vi plantedeler eller andre naturprodukter som

er t/_rket 
-eller p6. annen mite preparert si. at de kan oppbevares, og

som kan brukes til i. fremstille legemidler av.
Farmahopi er en bok som er urgitr pe offentlig foranstaltning, og

som inneholder fortegnelse over droger og andre stoffer som apote-
kene skal vare forplikter til e holde lager av. Slike sroffer som stir
i farmakopien kaller vi offisinelle.

Norge fikk sin f/rste farmakope i 1854. En ny utgave kom i 187g,
3dje utgave i 1895, 4de i l9l3 og 5te i 1939. Senere er det kommet
noen tillegg. Den neste utgave vil bli en skandinavisk farmakopd, som
det arbeides med.

I tabell I er gitt en oversikt over de drogene fra norske stamplanter
sorn har vrert offisinelle i Norge. Som det vil sees, er tallet stadig gitt
tilbake.

Her skal f/rst omtales er utvalg av norske legeplanter, enten de har
funnet plass i farmakopdene eller ikke. De kan ordnes etter de vik-
tigste innholdsstoffene, selv om slik inndeling ikke er helt tilfreds-
stillende.

Vitaminer
Til det en kunne kalle vitaminplanrer, kan en regne mangt og

meget som barn har pleid i. spise, srrlig om viren, - unge skudd av
gran og nypetorn og alm, unge blad av b/k og andre treslag, gj@ksyre
og annen syre, knoller av ikersnelle, knollerteknapp og jordnj4tt,
r{tter av mure (gisemure) og bliklokke, unge srengler av gople (stor-
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Tab. l. Oversikt over droger hvis stamplanter vokser i Norge, og som har
vart officinelle etter en eller flere utgaver av den norske farmakopd.

Produkter som eterisk olje, stivelse, olje, saft, harpiks, tjare, bek og trekull er
ikke tatt med. I siste kolonne betyr ( ) at drogen var Iatt opp i Ph. N. V., men
er blitt sloyfet senere. <Add.) betyr at drogen fins i et tillegg til Ph. N. V. Av
planter som bare forekommer dyrket, er det tatt med noen ganske fi; de er
merket med ( foran navnet.

IIIIIIIVV
1854 lB79 1895 1913 1939

Alger, sopper, lauer

Gigartina mamillosa, Chondrus
crispus ...... Carragen x x

Clavicepspurpurea,meldroye .. Sekale x x x x
Fomes fomentarius, knuskkjuke Knusk x
Cetraria islandica. islandslav .... x x
Karsporeplantn
Lycopodium clavatum & anno-

tinum,krikefot...... Sporer x x x x x
Dryopterisfilix-mas,ormetelg... Rotstokk x x x x x
Nakenfroete

Juniperuscommunisreiner ..,., Einerbrr x x
Dekkfroete

Alisma plantago-aquatica, vassgro Blad
Agropyrum repens, kveke ...... Rotstokk
Carex arenaria, sandstarr ...... (
Veratrum album, nyserot ...... <

Acorus calamus, kalmusrot ..,.. <(

Orchis spp., marihind, o. a. . . . . Knoll

x
x
x
x
x
x

X

x
x
x

x
x

Salixspp.,pil ... ...... Bark x
Ulmus <<campestris>>, alm. (ogsi

U. montana) ( x
Quercus spp., eik << x x x x

<< < ...,,. Fro x x x x
Urticadioica & urens,nesle..... Urt x
Humulus lupulus, humle .,..... Fruktstand x x

(< <( (< ....... Kjertelhir x
Chelidoniummajus,svaleurt.... Urt x
Cochlearia officinalis, skjorbuksurt << x
Rosaspp,,n1)erose .... Frukt
Geum urbanum, kratthumleblomst Rotstokk x
Potentillaerecta,tepperot ...... <( x
Melilotus officinalis, steinklover IJrt x x

Add.

(")
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(Linum usitatissimum, lin.. . . . . .
Rhamnus frangula, trollhegg . . .

(Althaea officinalis, stokkrose . ..
Malva silvestris o. a., kattost . . . .

Hypericum spp., perikum ......
Viola tricolor, stedmorsblomst . .
Daphne mezereurn, tysbast. . . . . .

Carum carvi, karve
Archangelica officinalis, kvann ..
Pimpinella saxifraga (& major),

gjeldkarve
Arctostaphylos uva-ursi, melber .

Vaccinium myrtillus, blibar ....
Primula officinalis, marianokle-

bind, P. vulgaris, kusymre, og
P. elatior

Gentiana purpurea, soterot .....
Menyanthes trifoliata, bukkeblad
Cynoglossum officinale, hunde-

tunge .

Origanumvulgare, kung .......
(Salvia officinalis, salvie .

Ifyoscyamus niger, bulmeurt . . .

Fro
Bark
Rot
Urt
Blomst
Urt
Bark
Frukt
Rot

(
Blad
Frukt

III
tB54 lB79

xx
x

xx
xx

III IV
1895 1913

xx
xx
xx
xx

x
x
x

x
x
x

V
1939

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

Add.
xxRot

Blad

Rot
Urt
Blad

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

<( <( <( ,.. Fro
Solanum dulcamara, sotvider.... Stengel
Verbascum thapsus, kongslys ... Blomst
Digitalispurpurea, revebjelle ... Blad
(Sambucus nigra, svarthyll ...... Blomst
( ( <( < ...... Frukt
Valeriana officinalis, vendelrot . . Rotstokk
Arctiumspp,,borre .... Rot
Arnicamontana, solblom ...... Blomst
Artemisia absinthium, malurt . . Urt

<< vulgarer burot ...,,.. Rot
Matricaria chamomilla, kamille-

blomst Blomst
Tanacetum vulgare, reinfann ... (
Taraxacum officinale, lovetann Rot
Tussilago farfara, hestehov ..... Blad

x
x

x
x
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klokke, - det kjenner vi bare fra litteraturen), og ikke minst kvann,
som det har stitt en egen glans om pi Vestlandet, i fjelldalene og
nordpi. De spiste slike ting fordi de syntes de smakte godt, men tro
om det ikke ogsi var et ubevisst vitaminbehov som ble dekket pi
denne miten.

For at det har vert lnangel pi vitamin C her i landet, det har vi
mange rystende vitnesbyrd om.

Skj/rbuk er nevnt tidlig i sagatiden, og stadig fremover hprer vi
om den. Det ser nesten ut som om det sarlig var i l5-, 16- og 1700-

tallet at skj/rbuk var en virkelig folkesykdom, kanskje den verste av
alle. Noen klar forstielse av irsakssammenhengen hadde hverken
lreg eller lrerd, men blant de midlene som folk fant frem til, og som
foi resten ogsi ble anbefalt av de vitenskapelige forfattere pi den
tid, er det atskillige som mi ha gjort sin gode nytte.

Den planten som har fitt navnet shi[rbuhsurt (Cochlearia offici-
nalis), er vel kanskje den mest kjente av dem. Den gror piL strand-
kanter rundt hele kysten, og under fuglefjell. At den ble brukt mot
skj/rbuk er nevnt alt av Peder Clausspn Friis (omkring ir 16O0). Fra
Hllgeland fins beretninger om hvordan folk reiste ut og- sanket hele
bittister av den. Den ble spist frisk, eller kokt bort med melk, eller
konservert pi andre mlter for vinterbruk.

Fra sluttCn av sagatiden vet vi at det fl spise rptter €ller stilker av

haann skulle vffelt middel mot skj/rbul. Noetr rik vitaminkilcle
er dette ikke, srrlig ikke roten, men noen nytte har den sikkert gjort'
Samtidig var kvannrot ogse middel mot andre syldommer hvor vi
tror miidre pfl den, f.eki. mot pest. Senere ble kvannrot, likesom
sdterot, en utf6rselsartikkel fra Norge. Den var ogsi med i viLre to
fprste farmakop6er.

Garuestoff

En annen grupPe av droger som har en viss egenskap til felles, er

de som inneliolder garvestoff. Ovenfor er nevnt tepperot, som hprer
hit. Her kunne en ogra nevne eihebarA. Eikebark var med blant lege-

ridene i eldre Eddai f/lge Reichborn-Kjennerud som et middel mot
dysenteri; til slikt bruk- var den ogsi anbefalt av Dioskurides og

Piinirrs, sfl Reichborn-Kjennerud tar dette som et bevis pi at tradi-

sjonen fra disse klassiske folfatterne hadde nidd frem til forfatteren
a'v H6vamdl. Ellers later det ikke til at eikebark har funnet anvendelse

i norsk folkemedisin. Men drogen er opptatt i de norske farmakopder.

Som en kuriositet kan vi neine or i-d1nne forbindelse. Or har hatt
sin plass i folkemedisinen, men da vesentlig i trolldomsmedisinen'
Men en bruk som kan ha sin reelle bakgrunn, er den fr. legge oreblad

i skoene for i slippe i bli sirtrent. Dei er noe som ikke si helt fi



Fig. 5. Kvann, Archangelica officinalis (sml. fig. 2). Den kraftige roten av
denn€ aromatiske planten har vart et ikattet Iegehiddet i folliemedisinen

og i eld,re tiders skotrernedisin.
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rekrutter har gjort piL moen, i den tid da de virkelig marsjerte. En
skulle tro at det ville vrere noe vemmelig spl, men det ble hevdet
at det hjalp, og forklaringen mi vrre den at de ganske store mengder
av garvestoff som orebladene inneholder, nedsetter svettsekresjonen.

Bldbar inneholder noe slikt som 7 lo garvestoff, si de kan ogsi
regnes hit. At de virker stoppende ved diarre har vrrt kjent og nyttet
over hele landet. De har ogsiL hatt sin plass i vire tre siste farma-
kopeer.

Eterisk olie
f)en viktigste av alle legeplanter i norsk folkemedisin har kanskje

valrt eineren, - bresh eller brisk som den heter i Buskerud og Vest-
f,old,, bruse pi Rornerike og Hedmarken, brahie og sprakie pi. Vest-
lanclet. Selv-om eineren pn mange miLter er et ugras i marken, 

-er 
det

ogsiL noe hellig ved den. Uttrykket ueinebrra bli som Jesus sj@l satte
korset sitt pi.n er kanskje blitt spredt pfl litterrer vis, men tanken som

ligger bakom, har vrert lkte nok-. En som er vokst opP i-Viga, fortalte
trrlg ut den gang hun var smipike, sa bestemor til henne at hun
gjeine kunnJhinoen einerber med seg ute, som vern mot under-

forcliske. .Jeg kjente meg si trygg nir jeg visste jeg hadde einerbara
i forklelommen, fortalte hun meg.

Men eineren er full av eterisk olje ogsfl, og andre stoffer som kan
virke pi organismen. Med en slik busk blir det en blanding av overtro
og t"ilir-e-, si det er vanskelig i skille fra hverandre hva er troll-
domsmedisin og hva er n/ktern erfaring.

Den har ttoit .y som vern mot smitie. Ofte r/kte de med den i
stuene bare for i gi godlukt, men ofte gjorde de det ogsifor i desinfi
sere. Ellers ble clenlaget til pi forskjellig vis, - som lig_av kvister
mecl brer pi, som te la[et pi 6rerene, eller-brennevin med brerene 

-pi,
som salve', kokt av fll'te bg einerbrr, og ikke minst som einerolie.
Einerolje ble laget i ganske stor stil i Hedmark, Oppland l8 

'fele-

mark vid tdrrdeitillasJot 
"u 

veden, gjerne med bar og brer pi' Srerlig

i Gudbrandsdal ble clenne oljen lagil, og de solgte den ut over hele

@stlandet.
Treak b/r ogsi nevnes, denne lakrislignende massen som de kokte

av einerbrr, ded eller uten litt sukker og fl/te tilsatt, - -f@rst 
og

fremst et nytelsesmiddel, godteri, men ogsi skattet som middel mot
forkjplelse o. a. Det var i fistlandsdalene at dette ble laget' Vi husker

det kanskje fra Aanruds fortellinger.
l-aget til piL en eller annen arr"dir.e mitene, var eineren si i si et

unive"rsalmidd.l. Ut t.ttdig og innvendig ble den brukt, og det mot

omtrent alle slags sykdoilm"er. Ofte hir den nok hjulpet' og det

skyltes ikke bare troen.
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Fig. 6. R/llik, Achillea mille-
folium. Den,ne planten, med
findelte blad og hvite eller
svakt r/dlige blomster, er van-
lig over alt pi tprre steder.

Fig. 7. Bukkeblad, Menyanthes trifoliata. Denne sump- eller
vannplanten er b,ide vakker og nyrlig. Garborg ga sin',.Haug-
tussaD. <til deg du hei og bleiki myr,"med bukiceblad,. I folke_
mecltsln har den vErt meget brukt, og i apotekene har bladene

fremdeles sin plass.
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En annen plante som hadde godt ord p5. seg, var rQllik, velkjent
som den har vrrt over hele landet. Her kan det egentlig ikke ha vert
si svart meget trolldom med i spillet. R/llik inneholder en eterisk
olje, som gir den en aromatisk duft; det er derfor den har vert brukt
meget som krydder i p/lse, sildesuppe, potetkaker, /l m. m. rundt om
i landet og derfor var den ogsi en popular tobakkserstatning for
mange under siste krig. Som te har den vert brukt meget, dels som
vanlig drikk (likesom folk har brukt salviete i Vestfold og langs
S/rlandet, og karvete andre steder). Men rpllikteen ble ogsi brukt
mot forkj/lelsessykdommer, i videste forstand, og den ble regnet som
god for magen. Dessuten ble r/llik brukt som gr/tomslag pi betent
hud. Det er meget sannsynlig at den har hatt en heldig virkning i slike
tilfelle.

Perihum, denne vanlige Planten med de fine gule blomstene, har
vart like godt kjent som r/llik. Hvis en gnir blomsterknoppene av
perikum mellom-fingrene, blir huden farget fiolett av saften. Perikum
Er rik pi eterisk olje, garvestoff m.m. Dette forklarer at den har vrert
brukt iom sirmiddel bg mot diarre og andre innvendige besvrerlig-
heter, srerlig som perikum-brennevin. Til dels har nok dens ry vart
st/rre enn den {ortjente, men i ikke liten grad har den sikkert vrert
virksom.

Bitterstoff
En bitterstoffdroge er bukheblad, eller geitklauv som de kaller den

i Tr/ndelag. Den -gror pi vite steder, ofte helt ute i vannet, slik
at bare bladene, som ligner litt store klpverblad, stikker !Pp, sammen

med de fine blomsterkllasene med kronblad som er r/de utenpe og

hvite og frynsete inni. Bladene har vcrt h/yt verdsatt u.tover, landet
ro* *ige*iddel, blodrensende m.m. At denne bruken ikke bare er

gtrrtrnet-pe overtro, kan en vel si gir frem allerede av det faktum at

6l"detr. iar vrert med i alle vire firmakop6er. Pi latin heter planten
Menyanthes trif oliata, i eldre tid ogsi Trif olium. Dette siste navnet
gir srrart langt tilbake, og fra gamle tiders skolemedisin er det kom-

it.t ,rt i folkimedisinen. Trifile og triforiu??z er noen av de navne-

formene en kan stpte pa, hist og hei, helst pi litt avsides steder'

Ogs6. sQterot (Gentiina purpirea),er en bitterdroge' Tidligere stod

den lpyt i kurs og ble brukt mot en lang rekte sykdommer, men etter

hvert er anvendilsesomridet blitt steikt innskrenket. Som Radix
Gentianae fordret vire f/rste farmakopder bare roten av den norske

arren, men senere er det ogsfl blitt tillatt i bruke noen storre arter
fra Mellom-Europa.
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Uilndriaende, saettdriaende og
andre midler

Urindrivende midler mi det
dyensynlig ha vert bruk for
mangen en gang i eldre tider, fl
d@mme etter hvor ofte folk har
lagt merke til at en plante har
slik virkning, eller iallfall har
de ment at den hadde d.et. Krek-
I.ing, krQkjebar, har ord pi seg
for i virke slik, noe som tll de[
er kommer til uttrykk i ipen-
ljertigc- og likefremme navn pi
d_em, bl. a. i Sprtrpndelag bg
Nordrn/re. Men ogsi andre plan--
ter ble regnet som urindrivende
og ble drukket som te av den
grynn. Blant dem er hjerring-
rokk, som ogsi ble regnet som
svart god bl. a. mot blrereka-
tarr, en virkning som kan for-
klares ut fra de-ns innhold av
kiselsyre. Det ser for resten ut
til at den idag er like popula
som noensinne nesten som et
universalmiddel.

Ogs6. einer ble regnet som
urindrivende.

F!S. 8. S/terot, Gentiana purpurea. Som svettdrivende middel blePlanren har en kraftiE ror med 
^marlge brukt {orskj.llig. ,i;g; i".r. O.,blad; men, det er ikle-trr,,erl,:1,.g:l 

", ,ilt mulig ar den st/rste delblomstrer. smaken er usedvanrig bitter. iu 
'Jirr..rirrg.n 

skyltes alt det

b t o m s t e r,som h ar var r bruk t pa a.r, 'luffi L ;: ffi :r:i::.o.l rl;#'.';stoff som virker svettdrivendi. tindeblomster, som er si populare
bl. a..i.Frankrike og Tyskland, bi.de som en vanlig aritt "I-ri_ .r,svettd'vende medisin mot forkj0relse o. a., later ikke tit f hu ,r-.tbrukt i norsk folkemedisin. lSalvie- og karvete er nevnt ovenfor.)

Middel mot innvold*r- vu. te av"reinfann og malurt, som begge

:1\y: \y"ne hjelpe. Til vask utvendig- mot lis hadde en lusgras

\i?:!:::iy, u!!So), en. plante s9p plantekjemikerne 6yensyilig
:::,"::""._1l9ratge med. Det er mulig at bruken delvis skyldes signul
turr&ren' torcri sporehusene som en skimter i hj/rnet av bladene i-den
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ytvre delen av stengelen, har vrrt sammenliknet med lus. NIen plan-
ten inneholder ogsi noen stoffer (som ikke er fullstendig kjent), som
kanskje har en viss virkning.

Norske droger i apotekene
NIed den avgrensningen som er brukt i Tabell l, er det 28 offisi-

nelle droger som kommer fra norske stamplanter; av disse er riktig-
nok noen fi bare dyrket. Til disse offisinelle drogene kommer noen
fi som ikke stir i farmakopden, men som det likevel gir atskillig av,
spesielt kjerringrokk.

Mange av de plantene det her gjelder, er ganske vanlige. Hvor
meget av drogene blir da samlet her i landet? NIed to unntak blir
svaret: Praktisk talt intet.

For i ta de to unntakene f@rst:
Bladene av reaebjelle, Digitalis purpurea, inneholder noen glyko-

sider med en helt bestemt virkning pi hjertet. De lar seg vanskelig
erstatte med kunstig fremstilte stoffer, si denne drogen er viktig.
(I parentes: Husk at den er giftig. Det er livsfarlig i fors/ke i bruke
den pfl egen hind.) Revebjellen h/rer til vnre mest rypiske kyst-
planGr, med utbredelse fra Langesundsfjorden til Tr/ndelagskysten,
men sarlig vanlig piL Vestlandet. Farmakopeen bestemmer at drogen
skal stamme fra pLnter viltvoksende i Norge. tsladene, skal -plukkes
av blomstrende pianter, de skal t/rres ved 55-60', og de skal 

"ppb9-
vares m/rkt og i lrrkket beholder. Det er kommet inn atskillig 

-norsk
vare til de fi engrosfirmaene som har omsatt slike droger (ni blir
jo for/vrig o-t.itti.tgett overtatt av Medisina]a-9po-1e0." Den norske
varen har-ikke alltid vrrt helt Pen, men iallfall rik pi virksomme
stoffer. Det har ikke vart nok av den, siL det er blitt gitt dispens fra
kravet om at drogen skal vrre samlet i Norge.

Den andre <hofen som det har vrert god tilgang pi fra Norge, er

barken av trollhegg, Rltamnus frangula, - en stor busk som ogsiL

blir kalt hundhegg,-brakall o.a' Bladene kan kanskje minne litt om

hegg, men busken har ganske uanselige smi kortstilkete blomster, og

ba"'"som fprst er gr6nni, sfl r/de og til slutt svarte. Den er vanlig i
Syd-Norge og opp til sydligst i Nordland.

'Bortse"rr fra ftt bruk som @yensynlig nErmest h/rer til trolldoms-

medisinen, later det ikke til at folkemedisinen har gjort bruk av

denne busken. NIen i virkeligheten er barken ganske kraftig avf@-

rende, og den har da ogsi sin velfortjente plass i vnre farmakopeer

(hvor del lor /vrig er be-stemr ar den skal oppbevares i. ett 6r f@r den

brukes. fordi denlriske barken har noen uheldige bivirkninger).
En ganske vesentlig del av vflrt irlige forbruk blir dekket gjennom

innsafilinger i BamlE, Drangedal, Gjerstad og T/rdal og solgt gjen-
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Fig. 9. Reveb jelle, Digitalis purpurea,
er et karakteristisk innslag i floraen
langs kysten. hvor vinteren er mild
r-rok. Den er toirig, s& f/rste iret

star den bare med blad.

Fig. 10. Trollhegg, Ilhamnus fran-
gula, en stor busk med blanke blad
og smi kortstilkete ber, som f/rst er
er/nne, si r/de, til slutt svarte. Ogsi
kalt brakall. hundabrr. hundhegg.

nom et b^estemt aporek (Kragerya), som i lg4pet av krigsirene fikk inn i
alt ca. 

12.000- 
kg. Etter krigen har samme-apotek fi*tt inn ca. 400 kg

pr. ir, Den eldste av dem som samler, er cu. 90 ir gamrnel (1957), o[
han sier han akter i fbrtsette. Han kaller det for re"sren e flette barkl
Kvaliteten av den norske barken er glimrende, men den faller ikke
billigere enn importerr, tvertirnot.

NIed andre norske droger er det smi"tt bevendt.
Ulder krigen ble det gjort fors/k pi i agitere for i organisere inn-

samling, men det f/rte ikke til meget. Blant annet foripkte man i
fi. skolebarn til i samle kjerringroEh, en droge som riktignok ikke
stir i farmakopden, men sorn d-et blir omsati iallfall noe"n hunclre
tonn av_pr. ir, fordi det er s5. mange som rror pi. dens heldige virk-
ninger. Resultatet av innsamlingen ble magert. Ne etter krigen-brukes
praktisk talt bare importert vart, og den [.ommer for clet irerte oue,
Flamburg, men stammer vesentlig fra @st-Europa.

Malurt kom det f/r siste krig en del av, mest fra Hortenskanten,
men det later til i vare slutt ni.
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SQterot, denne eiendommelige fjellplanten som vi har fra Setes-
dalsheiene til S/rtr/ndelag, var som f/r nevnt en gang en utf/rsels-
artikkel fra Norge. Under krigen kom det iallfall i ett tilfelle et parti
av norsk s/terot, - det skal ha vart et par hundre kilo. Men niL kan en
si at hele behovet blir dekket ved import.

Einerber har det vert samlet ganske meget av til salg tidligere.
Fremdeles blir en del norsk einerbar kj/pt av Vinmonopolet, men
ikke pi langt nrr nok, sn det meste som lVlonopolet bruker, er impor-
tert vare; den er for resten ogsi billigere enn den norske. Apotekenes
behov av t/rkete einerbar blir dekket ved import, sarlig fra Polen.

Karue var i sin tid en eksportvare fra Norge. I 1885 ble det utf/rt
nesten 5000 hl karve til en verdi av kr. 147.000,- (if/lge Schtibeler)'
Det var viltvoksende karve. Denne innsamlingen av vill karve er ni
gitt svrert sterkt tilbake, ikke bare f.otdi folk ikke lenger bryr seg med
denne inntekten, men ogsA fordi mange steder hvor det fpr grodde
masser av karve, ni er oppdyrket eller bebygd. Vinmonopolet, som
bruker opp til 20 tonn karve irlig, fir alt sitt i Norge fra folk som
dyrker karve pi kontrakt, mens nesten alt det som blir brukt i ost,

er importvare, og det gjelder ogsi for det meste av det apotekerne
beh/ver.

Det som omsettes av t/rkete bldbar' kommer utenlands fra, inn-
kjgipt fra Tyskland, men stammer mest lenger pstfra'

" 
Siik er det ogsi med de andre drogene som en kunne si at det ville

vare mulig i samle inn iallfall en del av her i landet. De fleste gir
det for resten ganske smfiL kvanta av.

DYrhing au legePlanter i Norge '
I eldre tider ble det dyrket ikke helt lite av legeplanter her i Norge'

I de smiL hagene pi landet, og til dels i byene ogsi,-grodde det mangt
og meget so* trte tatt vare pi, t/rket eller hatt piL brenne-vin, og som
dEt vai goclt n ta til nflr forkj/lelsen meldte 9eg, niLr gikten herjet'
eller nir det trengtes noe for mageknip eller diarr6.

Apotekerne foripkte ogsi i noen grad fl vrre selvhjulpne' fgtg'
fik sitt f/rste apotek i 1628; det var Svaneapoteket i Oslo, og sn fulgte
flere etterutouer i slutten av 1600-tallet. Om flere av disse vet vi at
de hadde urtehager, noe som varte til annen halvdel av 1800-tallet

(nrrmere opplysiinger om dette sarlig hos Rustung 1918, Sverre

r952).
I dette lrhundre er sp@rsmilet dukket opp igjen om det skulle la

seg gj/re i dyrke iallfall noen av de legeplantene vi trenger- Det er

l""g#'h.tt enlel sak. Det er vanskelig i l.onkurrere i l/nnsomhet med

uilandet. Dessuten - og det er viktlg - krever slik dyrking^en stor

fagkunnskap. Skal det 
"produseres virkelig kvalitetsvare, mi en fir
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iit;
;:i:l:

Fig. 11. Gjeldkarve, Pimpinella saxi-
fraga. Ski'ller seg fra karve bl,. a. ved
formen pl de grunnstilte bladene.
Dessuten, mens karven er tolrig, er
denne flerlrig, med en ganske kraf-
tig rot, som er offisinell. Men etter
farmakopden kan man nl ogsl bruke
roten av den st/rre, sydligere P. mag-
na, og det mest€ av drrogen stammer

ni fra den.

Fig. 12. Bulmeurt, Hyoscyamus niger.
Denne planten, med klebrig-lodne
blad og skittengule blomstef med
fiotrette lrer, er en av de gifti$te
plantene hos oss. Den gror hist og
her pi strandkanter og ved bebodde

steder.

stamsorter som holder mil, innsamlingen mi foregi i rett tid, t/r-
king og_annen behandling mi vare korrekr, og en fagmann b/r kunne
kontrollere mengden av innholdsstoffer blde i rivaren og i den
ferdige drogen.

Det kan nevnes at da det var store importvansker under fprste
verdenskrig, gikk grosserer Tollef Bredal i gang med i" dyrke medi-
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sinske planter pi sin eiendom Feste ved Moss, srrlig Atropa bella-
doyna,_Hygscyanxus niger (brimeurr) og Datura strimoniim (pigg-
eple).-Resultatene ble stort setr bra, og etr ar ble det hpstet inn fi[[-
epleblad nok til fl dekke landets behov i to ir. Dessuren ble det clyrliet
valeriana, kongslys, kamilleblom og peppermynte, og det ble gjort
fors/k med opiumsvalmue. Da freden liom, ble l/nnsomheten-for
liten, og dyrkingen ble oppgitt (se Tollef Bredal A/S, Festskrift 1949).

Senere har apoteker F. Ph. Hopstock i Krager/ gjennom en irrekke
(30 er) eksperimentert med slik dyrking. Etter hvert samler virksom-
heten seg sarlig om piggeple, og pi Torger/d gird i Drangedal pro-
duseres det ni. nok av denne planten til i dekke en vesentlig del av
virt behov for astma-cigaretter.

Det er ogsi godt hip om at kulturer av noen fi andre planter kan
komme i stand her i landet.

A/S Vinmonopolet hadde i en rekke ir et plantefelt i Asker for i.
dyrke forskjellige planter med eteriske oljer og andre smaksstoffer til
bruk i Vinmonopolets varer, til dels planter som ogsfr. er eller har
vart legeplanter. Kvaliteten av det som ble avlet, var god nok, men
l/nnsomheten var det verre med, og ni er virksomheten blitt nedlagt
(se Erstad 1957).

Slutning
Legeplantene er viktige fra et praktisk synspunkt. Det knytter seg

store /konomiske interesser til dem, og noen av dem er helt n@dven-
dige i kampen mot sykdommer. Men de byr ogsi pi et rikt kultur-
historisk sto{f. Den bruken som leger og apotekere idag gjdr av dro-
gene fra planteriket, norske eller utenlandske, er bare den siste rest
av noe som begynte i menneskehetens barndom.

Denne siste rest er brakt frem i det n/kterne, klare lys av moderne
vitenskap, den blir analysert og pr/vet, og den fir bare lov i fort-
sette i de tilfellene da stoffene som virkningen er betinget av, ikke lar
seg fremstille bedre eller billigere i moderne farmas/ytisk industri

- enda.
Men bakenfor ligger irtuseners tradisjon, frykt og lidelse og hip,

erfaringer og kunnskaper.
Folkemedisinen og dens nabo folkebotanikken - det er studiet av

hva folk opp gjennom tidene har visst og trodd og sagt om plantene,
og hva de har brukt dem til, mat til folk og fe, krydder og farge, tek-
stilmateriale og virke av alle slag, spfldom og ordtak, varvarsler og
kalendermerker, og barneleker - alt dette utgj/r et uendelig rikt og
fengslende kulturhistorisk stoff. Enda fins en hel del slikt igjen rundt
i bygdene. Det fortjener i bli skrevet opp si det ikke d/r bort med
de gamle.
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De giftige Senecio-arter i Norge
SENECIOSIS IN NORWAY

Av

ARNE HJELLE

Blant de 760 slektene i korgplantefamilien er Senecio den st/rste
av alle. I f/lge Hegi omfatter den ca. 1300 arter, som vokser over hele
kloden, bortsett fra de koldeste strpk; mange av dem har en svart
lokal utbredelse.

Til tross for sin rikdom pn arter (minst 10.000) er korgplante-
familien relativt fattig med hensyn til alkaloidinnhold. Slekten
Senecio danner en unntakelse, idet det her er pivist en rekke alkaloi-
der med forskjellige virkninger. At det er en virksom substans i plan-
tene var kjent i gammel tid, og i folkemedisinen var slekten tillagt
visse helbredende virkninger.

Den senere tids forskning har vist at de farmakologisk aktive
stoffene dels ut/ver en virkning pi nervesystemet, dels virker de giftig
pi leveren (hepatotoksisk effekt). Ifplge amerikanske kilder kjenner
man (1949) ialt ca. 40 alkaloider fra forskjellige Senecio-arter; dels
forekommer de alene, dels fins de sammen med andre alkaloider i
samme plante.

Kanskje nettopp piL grunn av sitt innhold av hepatotoksiske alka-
loider er plantene blitt gjerstand for omfattende unders/kelser, som
ikke bare har akademisk, men ogsl praktisk interesse, idet de forir-
saker en d/delig forl/pende forgiftning hos husdyr. Seneciosis, d.v.s.
forgiftning med Senecio, ytrer seg ved en leverinsuffisiens, det utvikles
en leverfibrose, skrumplever, som dreper dyret.

Helt fra det 18. irh. har det vart rettet mistanke mot senecionenes
toksiske egenskaper overfor husdyrene. Det berettes om seneciosis
bide hos Jtorfe bg hest fra England, Irland, Holland, Tyskland'
U.S.A., Afrika og New Zealand. Senere har f6ringsfors/k vist at mis-
tanken har vrert berettiget.

De fleste meddelelsef vedr/rende seneciosis har man altsi for det
vesentlige fitt fra andre land, men ogsl her i Norge har_det-vrert
arbeidei med sykdommen. I enkelte deler av landet er nenlig denne
spesielle planteforgiftning en konstant trussel overfor husdyrbruket,
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idet den f,.r orn annet forersaker store /konomiske tap, og den regnes
for i vere den mest tapbringende rene planteforgifrning vi har.

Likevel er det bare fi, Senecio-arter som vokser her i Norge, nemlig
S. aquaticus, S. integrifolius, S. iacobaea, S. siluaticus, S. aiscosus, og
S. vulgaris. Av disse er det bare S. aquaticus og S. jacobaea mar. reg-
ner med har noen betydning som giftplanter.

Senecio jacobaea L., land{yda, er toirig eller fleri.rig, med grov,
m/rkgr/nn, nesten meterh/y stengel og srore finnete blad. Korgene
er stilt i halvskjermer. De har gullgule, 8-10 mm lange kantkroner.
Blomstringstiden er i juli. Planten fins langs kysten, mot nord til
ytre Sogn. Sin stprste utbredelse har den i Rogaland og Hordaland.
Den opptrrr mest som beiteugras, men fins ogsi pi. strandkanter. Pa
@stlandet kan den ogsi fins pi avfallsplasser mot nord til Fiberg.

Det var f/rst pi Haugesundskanten, pi Utsira og FeSya, det fore-
kom forgiftningstilfelle med noe obskur etiologi, og sykdommen fikk
navnet uSirasykenu. Ved i sammenholde sykdommens opptreden med
vegetasjonen kom sii mistanken ril e bli retter mot S. jacobaea-

Konsekvensen av dette ble at distriktsdyrlege Haugen i slutren av
1890-irene sendte inn materiale av planten for i fi utf/rt f6rings-
fors/k med den. Han fikk imidlertid ikke st/rte hverken fra botanisk
eller administrativt hold, idet forspkene falt negativr ut, og saken
ble dermed henlagt.

I l9l5 fremholdt distriktsdyrlege Holmboe, Stavanger, at Haugen
mi.tte ha rett, og mente at planten var i.rsak til uSirasyken) og at
denne var identisk med den sikalte uSenecio diseaseo beskrevet fra
andre land. Han beskrev si. flere forgiftningstilfelle av lignende narur.

I 1929 utf/rte professor Lars Slagsvold ved Statens Veterinrerkli-
nikk, Oslo, f6ringsfors/k pi storfe med S. jacobaea, og disse fors/kene
gjentok han i 1931. I de f/rste fors/k ble det nyttet plantemateriale
samlet inn i og etter blomstring. Fors/ksdyret overlevde, men visre
tegn pi seneciosis ca. 14 dager etter endt f6ring. I de neste fors/k
var planten innh/stet pi et tidligere utviklingstrinn, f/r blomstring,
og f6ringsperioden strakte seg over et lengere tidsrum, 80 dager.
Fors/ksdyret dpde etter ca. 90 dager under symptomer pfl seneciosis.

I denne forbindelse skal nevnes at senecioartenes alkaloidinnhold
skal kunne variere betydelig, avhengig av flere faktorer. Det har bl.a.
betydning hvilke utviklingstrinn planten befinner seg pi. Det er vist
f.or S. Iatif olius at alkaloidinnholdet er st/rre fOr enn etter blomst-
ring, henholdsvis 1,2 /o og 0,4 /o. Yidere varierer innholdet i de for-
skjellige deler av planten. For S. Iongilobus er det vist at bladene er
mer toksiske enn stengelen, og unge blad mer toksiske enn eldre.
Dette siste er ogsi funnet hos andre senecioarter. Alkaloidinnholdet
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veksler ogse fra art til art, videre er det avhengig av voksested, og
endelig synes det i foreligge variasjoner fra ir til ir.

Senecioalkaloidene er kjemisk og toksikologisk nrr beslektet med
alkaloider fra slektene Crotalaria og Heliotrobium. ,Llkaloidene i
S. jacobaea har ffltt betegnelsene jaiobin, jacodin og senecionin, i
S. aquaticus er det pivist jacodin.

I professor Slagsvolds fors/k kommer det ogsi. frern ar sykdommen
synes 3L ha en viss uinkubasjonstid>. Dette er noe man ser ogsi under
praktiske forhold. Sykdommen kan nemlig dukke opp mflneder etrer
at f6ring med senecioholdig h@y er opphprt, og det synes altsi" som
det foreligger en kumulativ effekt. Nettopp dette forhold, det store
interval mellom opptak av planten og symptomer pi forgiftning,
vanskeliggjorde arbeidet med i finne frem til de etiologiske faktorer.
Dette er vel fprst og fremst iLrsaken til at en og samme sykdom har
fitt forskjellige betegnelser i de forskjellige land.

Mens S. jacobaea er utbredt pi den s/rlige del av Vestlandet, holder
dens nrre slektning, S. aquaticus, seg til et mer snevert omride pi
Sunnm/re.

S. aquatictts Huds. (syn.; 5. diaergeris F. Schultz, S. Richteri F.
Schultz, S. iacobaea L. var. aquaticus Neibr., S. .facobaea L. var
hydrophilus Beck, S. aquaticus Huds. subsp. paluster Hermann), dike-
svineblom, er en ca. 40 cm h/y plante med naken r/dlig stengel, store
lysgr/nne snaue rosettblad, og smi stengelblad. Den har fi, men store
korger rned l0 mm lange gule kantkroner. Alle {ruktene er snaue. \red
f/rste /yekast er det ikke stor forskjell ph S. aquaticus og S. jacobaea,
men de avviker fra hverandre i fruktene, bladene og korgene. Alle
fruktene er snaue hos S. aquatlczs, mens laos S. iacobaea er kantfruk-
tene snaue og midtfruktene besatt med korte hflr. Videre er bladene
nrer ovale og ikke si dypt finnet pl S. aquaticus, dette er spesielt
tydelig nede ved roten. Men hensyn til korgene er de store og fi hos
S. aquaticus,tros jacobaea er de svrrt tallrike og stilt i halvskjermer.

S. aquaticus ble lenge ansett som identisk med S. iacobaea. Siledes
forteller Hans Str/m, prest i Borgund prosti, i 1762 i sin uS/ndmgjrs
Beskrivelse" om en plante han kalte Senecio corollis radiantibtrs,
foliis pinnatoJ,yratis, s. lacobaea: "Sviin-Solciye. Voxer overfl/dig paa
Nord/erne og ellers overalt hvor Qvaget opholder sig; ski@nt den
staar ur/rt det hele Aar igiennem og red€s sielden av noget Creaturu.
(Nord/yene c: /yene nord for Alesund.) Senere ble den si oppfattet
som en variant av S. jacobaea iclet den ble kalt S. jacobaea L. var'
aquaticus Neibr. Ni blir den imidlertid stillet oPP som en egen selv-

stendig art.
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S. aquaticus er som navnet antyder en vannelskende plante, og den
vokser da helst pi vit grasmark og i myrlendt terreng.-pi Sunnmpre
gir den under navnet "svineblom,-, usvinsoleieu, det er sjelden hhfre
det navnet den har fitt i floraen: dikesvineblom. Flanten fins i
Sverige vesentlig langs vestkysten, i Danmark er den vanlig, og ellers
er den utbredt i Vest- og Midteuropa, fra Storbritannia, Irlind og
Shetlands/yene til Posen, Schlesia og Nord-Italia.

Her i landet er dens utbredelse svrcrt begrenset, idet dens viktigste
voksesteder er i finne pi en strekning av Sunnm/rskysten. Ifflge
muntlige meddelelser av Johannes Lid ved Botanisk Museum pi
T/yen er vestgrensa for plantens utbredelse }J,atlfya i Ulstein, der
ble i 1952 funnet et eksemplar av arten. Videre vokser den pi Hareid,
Alesund, Giske, Borgund, Vigra, Ilaram, Sand/y, og er overalt i be-
trakte som en ugrasplante pi. beite og i sl8.ttemark. Den finnes dess-
uten tilfeldig pi avfallsplasser i Ons/y, As, Oslo, Aker, Hole i Buske-
rud, Lier, Drammen, Eidanger, Krager{, His/y, Kristiansand, Fana
og Kristiansund, og altsi her uten sammenhengende utbredelse.

Planten er rikt representerr i kulturbeiter. I forbindelse med ned-
lagt seterdrift og st/rre utnytting av kulturbeiter med sterk gjldsling
- planten er N-elskende - har den mange steder tatt overhfi.nd og
overgror hele beitet. Ogsn pi vanlig slittemark er den et meget vanlig
ugras, og den forekommer mange steder i slike mengder at det vil
vare meget vanskelig fi. renske den ut av sli.ttegraset. Pi denne mi.ten
kommer planten til i inngi som en ganske stor del i det vanlige stri-
f6ret, og nettopp i dette forhold ligger faren {or forgiftning.

Det er en vanlig anskuelse at dyrene ikke opptar planten nflr de
gir pi beite. Dette kan man jo ogsi til en viss grad kontrollere, srerlig
i den tid planten er i blomst. Den skiller seg da lett ut fra den /vrige
vegetasjon, og kyrne ser ut til 6L vrake den. Om dette skyldes spesielle
smakstoffer eller om den er lite delikat i. konsumere pi grunn av den
noe harde og trevlerike konsistens, skal vrere usagt. Et annet forhold
vil man tro gjelder for den unge plante i tiden f/r blomstring. Pi
et uinfisert" beite gir den da faktisk i ett med de pvrige vekster og
mi vare vanskelig i unngi.

Den st/rste fare for forgiftning ligger sikkert, som nevnt, i det for-
hold at dyrene spiser strfl.f6r forurenset med t/rket senecio. I denne
form er nemlig smaken helt n/ytral, og vil ikke gi noen grunn til
vraking av f6ret. Noe som ytterligere kan bekrefte dette er at de f/rste
sykdomsutbrudd viser seg mot slutten av innef6ringsperioden og den
f/rste tiden pi beite. Dette passer ogsi med det som tidligere er sagt
om sykdommens "inkubasjonstidu, idet smi mengder gjennom len-
gere tid kan resultere i en manifest intoksikasjon. Det kan ogsi tenkes
at opptak av smi mengder av de helt unge planter i den f/rste beite-
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tiden kan akutisere sykdomsforl@pet. I denne forbindelse kan nevnes
at det i den senere tid er vist at N-oksydene i planrer med pyrrolizidin-
alkaloider, som man ogsi finner bl. a. i senecio, kan variere med
hensyn til mengde i de forskjellige irstider. I unge voksende planter
utgj/r N-oksydene 90 fo av alkaloidmengden men avtar utover hds-
ten. Planter med store mengder N-oksyd smaker bedre enn de med
mindre, og ut fra dette synes det ogsi rimelig ar der skjer en hyppig
opptreden av seneciosis om viren.

Det er vesentlig ku som angripes, men ogsiL hos hest er det sett
forgiftningstilfelle som med god grunn kan sies i vrre seneciosis.

Det f@rste man merker er at dyrene eter lite og blir utrivelige.
Melkemengden synker lra sykdommens utbrudd, og melken har en
karakteristisk lukt og smak. Buken er noe oppknepen, men blir etter-
hvert noe fyldig, det opptrer en stinkende, ofte blodig diarre. Dyrene
kan d@ en mineds tid etter at de kliniske symptomer har vist seg.

Ved obduksjonen er leverforandringene de mest karakteristiske,
med en oftest sterkt utviklet leverfibrose og derav f@lgende sirkula-
sjonsforstyrrelser, ascites, transsudat i hjerteposen, subcutant og sub-
serdst r/dem m. v.

Ved Norges Veterinrrhglgskole, Farmakologisk Institutt (sjef: pro-
fesor Ottar Dybing) er det utf/rt forspk pi rotter og kalv for iL studere
de toksiske virkninger av S. aquaticus. Resultatene ble fremlagt pi
det Nordiske Veterinarm/te i Helsingfors i juli 1958 og vil bli publi-
sert mer detaljert senere.

I konsentrasjoner pe 5 T" og l0 o/o S. aquaticus i f6ret til rotter
utviklet det seg en tilstand som resulterte i at rottene d/de etter ca.
6 ukers tilf/rsel. Dyrene gikk ned i vekt, og var da de d/de betydelig
avmagret.

Ved tilf/rsel av | /o S. aquaticus i f6ret levde dyrene i 7-9 mineder,
og d/de da med store leverforandringer etter at de hadde sett for-
holdsvis normale ut i fors/ksperioden.

Ogsi hos kalv kunne man eksperimentelt fremkalle forgiftning ved
tilf/rsel av S. aquaticus. 100 g pulverisert S. aquaticus tilf{rt daglig
til 5 uker gamle kalver ga d/delig forl/pende forgiftning med diarre
og tvangsbevegelser. Leveren viste her en vel utviklet fibrose.

De omtalte kliniske observasjoner og fors/k med eksperimentell
forgiftning viser at S. aquaticus fremkaller forgiftning av lignende
type som andre toksiske senecioarter. Forgiftningen kan bare behand-
lei profylaktisk; nir sykdommen f/rst er klinisk manifest vil dyrene
gi til grunne. Det er i forskjellige land gjort store bestrebelser pi i
utrydil-e Senecio i beitene, spesielt i de senere ir gjennom de nyere
uhormon,preparater mot ugras, 2, 4, D (2, 4, diklorfenoksyedikksyre)
o. l. Men bekjtmpelsen synes n by pi store vanskeligheter, srrlig fordi
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disse artene av Senecio er toirige eller fleririge planter, slik at det
eventuelt mi spr/ytes flere ganger.

Pi Sunnm@re har man ni. forspksvis gitt i gang med i bekjempe
S. aquaticus, og der er i hipe at arbeider blir kronet med hell.

SUMMARY
In Norwegian argriculture seneciosis causes greater loss than any

other kind of plant poisoning. It is due to two species: (l) Senecio
jacobaea is distributed along the coast of Southern Norway, with its
northern limit on the west coast in Sogn (about 6lo 10, N. Lat.). It is
c-ommon in pastures. A type of poisoning called the Sirasyha (the
disease of Sira, a locality) has been shown experimentally (Slagsvold
1929) to be caused by this species. (2) S. aqiaticzs grows wild in a
very restricted area a little further north on the coast (Sunnm/r, about
62" 30'N. Lat.), where it is increasingly common in pastures. In this
area there are frequently fatal cases of poisoning of cattle and horses.
The most characteristic internal symptom is liver fibrosis. Feeding
experiments carried out in the Veterinary College of Norway in Oslo
showed that 5 or l0 f" of. S. aquaticus in the fodder killed rats in the
course of 6 weeks, while with | /o they might live for 7-9 months;
during this period they looked fairly normal, but then died with
great changes in the liver. 100 g pulverized S. aquaticus dailed added
to the fodder killed 5 weeks old calves in 5-6 weeks; also these ani-
mals had a pronounced liver fibrosis.
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Smistykker
Sphagnum wulfianum found in Slr-Varanger, Northern Norway

Sphagnurn wulfianum funnet i SQr-Varanger

-During a reconnaissance, prior to soil survey in Pasvikdalen,
I happened on July 10, 1958, to find Sphagnum wulfianum Girg., a
species which is of great interesr from a phytogeographical point of
view becanse of its eastern occurrences. This characleristic Sphagnum
species was found in a Betulaforest with a luxuriant hydrophilic
ground vegetation along the river Flusmoseelva, about 4 km upstream
from the bridge on the Svanvik-Skogfoss road. The Betula forest
borders on to an extensive peatland area containing numerous types
of vegetation and peat. Permanently frozen protuberances occur in
this peatland.

The only known occurrence of Sphagnum wulfianurn in Norway
until 1943 was at Snisa in Nord-Tr/ndelag. That year I found the
species in Romedal and soon after in a few other localities in South-
eastern Norway. These finds have been described in a previous
paper (Lig 1946) together with a discussion of phytogeographical and
sociological questions arising in connection with this species.

Sammendrag

Den plantegeografisk interessante arten Sphagnum wulfianum ble
10. 7. 58 funnet ved Husmoseelva i Pasvik, S/r-Varanger. I 1943-1945
fant jeg denne Sphagnum-arten i Romedal og pi enkelte andre steder
pi @stlandet. Tidligere var arten i Norge bare pivist i Snflsa.

Ldg, J., 1946: Sphagnrum
vid. 85: 105-109.

Literature quoted

Wulfianum in No,rway. - Nytt Magasin Natur-

I.Ldg.
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Nytt funn av Cysropteris sudetica A. Br. et Milde
I sornmer botaniserte jeg^ oppover langs en nedskfi.rer, skyggefull

bekkedal pi vestsiden av Ligen i @yer hi'ed. Bekken t etei ierds-
engbekken og kommer ned Cn bratt li omrent 6 km vest fot eyer
stasjon; den renner like forbi girden Birdseng. Det var en frodig
bregnevegetasjon langs bekken iv strutsving, gEittelg, hengeving og
fugletelg, men et.stykke oppe i bekkedalen fintleg en"bregn? som dei
tok meg noen minutters tlnkearbeicl I identifiserE. Det vir cystopte-
t'is sudetica, som f/r bare var lunnet pi en meget sparsom foiekomst
r^en skygggfull bergklpft i Nord-Fron. Den lignEr i iurt"r, atskillig pi
cystop-teris montana, som forgivrig ogsi vok"ste her og der i denne
bekkedalen, men ser man nyiyere p? di nedre hovedfin"nene, er cle to
greie n skille.

D5n 6, augusr fulgte jeg bekken opp hele den bratte clelen av lien,
og det viste seg iL vrre en god del foickomsrer av cystopteris sud,etica
oppover langs bekken, sarlig i den /vre delen av lien.

Pi et sted vokste den i moseteppe pi en stein sammen med, oxalis
acetosella :g Chrysosplenium alternilotium, som ogsi. si ut til i gi
igjen pi flere av voksesredene. r umiddelbar nrerf,et eller sammen
med den vokste videre: Dryopteris phegopteris, D. linnaeana, D.
austriaca, struthiopteris filicastrum, urtici dioica, cinna latifolia,
Circaea alpina. Dessuten fantes i nrerheten bringebar, .ogn og ir.gg.
Nloseteppet bestocl av Hyl o c omium sple n,d.enr, R-ho dob ry"um 

"ros 
e, t^

og en rekke andre moser.
Forekomstene av Cystopteris sudetica finnes pi begge sider av

bekken over en lang strekning i h/yder fra omkring goo riiit omkring
500 m o. h. Det vokser gjerne mange eksemplaier sammen, og di
danner frodige og vakre for.ekomster i nerheien av bekken, olte i
mosetepper pi steiner.

Av andre plantegeografisk interessante
vanlig oppover langs bekken, og /verst
forekornst av Clematis sibirica p? tr4yre
eller clannet rnatter pi marken.

arter fantes Cinna latifolia
i lien var det en sparsom
bredd. Den klatret i gran

Denne bekkedalen danner en revne i lien. Selve bekkefaret er
qeget steinete, og clet er vondt i. ta seg fram. Dalsidene er bratte,
9f_t9s1 

st9i19te og berglendte. Bergartene h/rer til den lagrekke sorn
i Holtedahl: Norges Geologi kalles Br/ttumsparagmitt o[ bestir av
rnjlrk sparagmitt vekslende med m/rk leirskifer.

. -Theodor Kjerulf sier om bergartene i dette srr/ker: uFra fod til top
i hele dette ljeldstykke er sparagmitfjeldet bestaaende af tykke banke
af finkornet r.rr/rk sparagrnit med klare kvartskorn (graavakke) vex-
lende mecl lerskifer (ugraavakkeskifer,)". Lagene ei skrittstilte og
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sprekker ofte opp og forvitrer pi en slik miLte at det clannes innover-
hellende bergpartier. Noen steder i bekkedalen har bergarten spruk-
ket opp i forholdsvis store steiner sorn ligger nedover skriningen og
er deliket av mosetepper. Det er Hylocomium-arter og Ptilium
crista-cash'ensis samt en rekke andre moser som danner disse teppene.
Skiferlagene som finnes av og til, er av en tyPe som forholdsvis lett lar
seg spalte i tynne parallelle plater.

Trevegetasjonen i bekkedalen er Preget av gran med litt l/vtreinn-
slag, srerlig rogn, rnen ogsi noe bj/rk og selje. Or og hegg har jeg
ogsi sett. Flere stecler lifger trar veltet over eller langs bekkefaret.
i|il dets er det to bekkefar, da vannf/ringen ser ut til i vrre stor
nir det er flom.

Det later til at bekkedalene og elvedalene i Gudbrandsdalen byr
pi mye av plantegeografisk interesse:' Athyrium ,rrnotu* er for eksempel funnet Iangs Ula i Sel, og i
Ringe-bu har jeg sett den i en bekkedal. Det er jo for /vrig i vente i
finne bregner i skyggefulle bekkedaler.

Men ogsi en planie som Clematis sibirica har noen av sine vokse-

steder i blkkedaler. I noen tilfelle ser der ut til at det er jordbunns-
forholdene som da er clet avgj/rende. Forekornst av meget le^ttsmuld-

rende, brunlig skifer gir gode jordbunnsforhold, og det er forholds-
vis mange ekimplarei pf aisse stedene. Ellers ligger det nrer iL anta

at plantEn er blitl {ortrengt fra mange tidligere v9k;e9t9d9r, men har

k.,irnet holde seg blant ainet pi enkelte sieder i bekkedalene hvor
jordbunns- og klonkurranseforfioldene ikke er blitt for ugunstige.
torekomsten 

"av 
Clematis sibirica dverst i Birdsengbekken kan tydes

i den retning' 
lo, Fryiordet-

Viola collina, nY for Vestlandet

I juli 1958 fann eg Viola cotlina Bess. i Borgund i indre Sogn' i
nokie turre bergsprelfker rett mot siir omlag-300 * 9' h' pi Spangelo'

Etter clet eg kan-sji, er det fyrste gongen denne Planten er tunnen
pi Vestlandet.' D.rr" indre fjordstroka, og serleg Lardal - ,Borgund,- har som

kjent turre, varme sumrar "g tn11., sn@fattige.vint!:ar,-rnildare enn

i"innlandsstroka aust i landit. Ljfsne, som ligg 10-12 km-lenger
nede i Lrrdals-dalfg4ret enn Spangelo og ornlag I00 m o' h'' skal

vera turraste staclen pi Vestlandet*med 575 trr- nedb/r irle-g for
normalperioden 190111930, og normaltem_peratuf for juli 16,5' og

for ianuar - l,5o C (Klirnatabellen fiir Norwegen)'
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Viola col-lin-a h/yre1-ikkje til dei sers varmekrevjande artene, men
nrrrnast til den sikalla origanttrn-floraen, sorn hlr i landet har siviktigaste utbreiing pi Austlander og oppover dalane der, i indre
rJorcstrok pa Vesrtander. og delvis i Trpndelag og Nordland. Arta er.f6r funnen vesr til Al-i Fuskerud og'i Van[ o[ Dour" i Oppland
(Lid.l952), og det var i venta at ho flr ellerieiriare dukka "ii;;;.om ljellet og.

Av andre arrer sorn er funne i Lrrdals-darf/ret og har ei liknandegeogllfl\ utbreiing, kan eg- nemna Veronica orrni. Lid (19b2) gjev
opp H.afslo 99 Lgs_ter som Cinaste finnestader for den pi Vestlin"<iet,
men wendelbo (1957: 137) fann pranren i Lrrdar b. ^august lg5z i
ein turr bakke ovanfor sjukehuset. Han har velvillig gjevE meg ,rpp_
lysningane om veksesradin. Dianthus d.ertoides, Ra7iiculit plryrh-
,,0,1^yt, Plantago media, Torilis iaponica, Viola mir.nbitX, Uyfrri'r"*
t,rsutum, Poa retnora o-.a. har eg sj16lv sett eller samla i'B'orgund.
Dryopteris Robertiana, silene nutiniog Lonicera xyrosteum si.l ria
opp. m.a. fr6. Lrrdal og Garium trilidui fri Borgund , Myosotii stricta
og.-hisp^ida fri indre sogn. Dei to siste nemnerivendel6o (1957) ser-
skilt fri Lrrdal.

Andre arter sorn ein skulle venta i finna i desse indre fjordstroka,
er t. d..: Viola rupestris, f{r funnen i Dovre, Lom, og i Vda til 1000

1. o... h.; lrggll-Fodiunt_ F,innatum,, fg,tr funnen til "Vestre"slidre 
og

S/r-Fron, i Valdres til b00 m o. h.; Carex pedif ormis, fpr funnen i
Nord-Fron til 650 m o. h.; Fragaria virid.is, f6r funnen iil'Nord-Fron;
2*ryrtt|:l.u,m.ruy.schiana, [6r funnen vest til Hemsed.al og Vang i
pppto.tO (L_id I952). Til no kjenner eg ikkje til at nokon urr"d.rr. e.funnen pl Vestlandet.
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Bokmeldinger

Anton Siirlin; Viixterna och miinniskan' Lars Htiker-
berg, Stockholm 1957. 274 s. Sv. kr. 26'-, innrb' 32'-.

Denne boken avviker atskillig fra andre som fins om samme emnet
pi svensk og dansk. Den er mer Personlig formet, noe som bide
gir styrke og svakhet. Noen produliter som har interessert forf., fflr
forhoidsvis mer plass enn andre som kunne synes viktigere:_ Purpur
(fra dyreriket) l5 linjer, gulrot ll linjer. Kil knapt I side, humle 3

sider tekst og illustrasjon, betel 3t/2 side. Men verdien av det Person-
lige innslaget viser seg i slikt som skildringen av en ung europeers liv
i en kaffeplantasje p5 Ceylon. Forf. kjenner sitt stoff, svart meget av

det ved tllutytt, 
-ogs? 

tot de tropiske kulturvekstenes vedkommende;
han har bratt aetit;ene up to dlte, og han har fremstilt det hele pi
en behagelig mite.

Illustrisjo"nsmaterialet bestir av fortrinlige fotografie-r. Om en kan
savne en del bilder av mer tradisjonell type, fir en til gjengjeld en

mengde vakre og fengslende bildir fra forskjellige sider av det rike
samspillet mellom menneskene og planteverdenen. 

O. A. H.

Systematics of to-day. Edited by Ofov Hedb€Ig'
dppsafa Unriversiteis Arsskrift'1958 nr' 6, 243 s'

UpPsaIa 1958.

I mai 1957 ble 25Oi-irs dagen for Linni's f/dsel feiret av hans gamle

universitet, blant annet mfo et symlrcsium over emnet <Systematik-

ken idag,. Der var innbudte deltikere fra alle kanter av vbrden' fra
Norge professor Rolf Nordhaget

DEt ioreliggende bind inne-holder en tankevekkende 6pningstale

som ble holdt" av m/tets president, professor J' A' 
-Nannfeldt,.og 

de

foredrag som ble troiat av botanikert 9q ?ologer:-Mange av de em-

nerre soio ble behandlet, er sentrale i biologien. Det er av interesse

fl se bide hvilke emner det var sorn ble utvalgt, og hva som ble sagt

om dem av de fremstiLende autoriteter som deltok'
o. A. H.
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Otto Schmeil, Jost Fitschen: Flora aon Deutschland,.
67/68. opplag, bearbeider av Heinz Voerkel og Gerd
Nliiller. VEB Gustav Fischer, .|ena 195g. XII,'515 s.,
698 tekstfig. Innb. DM. 9.70.

En h-endig liten bok for bestemmerse av de villtvoksende og vanlig-
ste dyrkede planter i Tyskland. N/kler og beskrivelser virkEr greiE.
rllustrasjonene besti.r i.enkle smi tegnin{er. under hver figur- stir
bare numrner; det ville ha vrert en for-clel o-* -"n haclde funriet plass
ogsi til plantenavnet.

o. A. H.

Die Chent.ie der pflanzenzelluand. Herausgegeben von
Erich Treiber. Springer Verlag. Berlin l95i kV, ;tt s.
Innb. DM. 98,-.

. ?e jgrs\jellige kapitlene i denne boken er forfa*et av spesialisrer,i alt 14, de fleste svenske. Hovedforfatter og utgiver er docent, clr.
Erich rreiber, cellulosaindustriens centrallalboritorium, stockholm.

Det heter i forordet at en cellulosekjemiker i vire dager m& be_
skjeftige 

.seg med mange slags botanisk-morfologiske, plintefysiolo-
giske, fysikalske og andre sp/ismil, hvis han skai forsti og beherske
si heterogene og viktige ristoffer som tre og cellulose. om"vendt kan
-e-1 

ffyg! si at cellulosekjemikerens resultatei er av botanisk interesse,
ikke minst fordi han ofte kan benytte unders/kelsesmetoder som de
v.a|-ige,botanikere bare sjelden har forursetninger for i bruke og
sjelden har adgang til.
- Den foreliggende bok kan tjene som en helt moderne hindbok
for enhver som har bruk-for opplysninger om hva man idag vet om
cellevegger, 

-fibrer 99 veg,- deres opprinnelse, mikroskopiske" og sub_
mikroskopiske struktu-r, kjemi, pralitiske egenskaper oi meget" mer.

|:lt."i si pass spesiell sak som kutikula og spoie- og"pollinvegger
blir behandlet pi seks tette og innholdsrike-sidler.

Bokteknisk ei verket fremrakende.
O, A. H.

Hans W:son Ahl,rnann: Norge, natut og naringsliu.
Norsk utg. vcd Fridtjov Isachsen og Hallstein Myklebost.
Universitetsforlaget, Os[o lgb7. Z\b s. pris heftet i<r. lg,_.

. ."At p.of..l.9r^og senere ambassadpr Ahlmanns bok om Norge utkom
i 

-Sygrig9 i 1943 var et av de gledeligste regn pi svensk ,rentrikap ,o-
vi fikk i den tiden. Nren clet viste seg ai ogsfl. rent praktisk iradde
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boken en oppgave; deler av clen ble brukt som larebok orn Norge i
geografistudiet ved universiteter bicle i Sverige (son'r den var bereg-
net pi) og senere i Norge. Etter at den ni har vart utsolgt i noen ir,
kommer den her i ny, noe omarbeidet og ajourfl4rt utgave. Ifplge
forordet har en garanti fra Norges Ahnenvitenskapelige Forsknings-
rid gjort det rnulig for Univer-sitetsforlaget i pita seg utgivelsen, og
i oveiensstemnelse med Forskningsr8dets praksis mfrL da bicle forfat-
teren og bearbeiderne gi avkall pi enhver mulig inntekt av salget.
Gocl samvittigl-ret for at man rglkter sitt embede bedre enn strengt
tatt n/dvendry, oS den personlige tilfredsstillelse ved i ofre sin tid
og sin vitenskapelige arbeidskraft til fordel for folkeopplysning og
uidannelse, blii av de bevilgende myndigheter taksert si h/yt at en

/konomisk vinning ikke kan komme pi tale.
Boken er en fengslende syntese, hvor landets naturlige beskaffenhet

gir grunnlaget foi folkets historiske utvikling og _grkonorni. Her er

[jori rede for geologi, klima, plantedekke, jordbruk og skogb^ruk, og
d-et gjensidige lu.otpitt mellom naturlige og menneskelige faktorer
pfl en mite sont ogsi botanikeren har utbytte av.' 

Skal clet pirkes pa noe, fir det vare kartet s. 152 som er lite tydelig'
og bernerkninger s. 99 orn at granplantningene setter (frukt) Pe
Vistlandet. Deisuten syns jeg den bli vignetten pi ornslaget rned stor
fordel kunne ha vrrt slpyfet. 

O. A. H.

Nlicl.rael/Hennig: Handbutlt liir Pil*'eunde' L Die
zoiclttigsien rtnd hiittf igsten Pilze ' \/EB G' Fischer'

;ena i95S. 260 s.' 120 fargeplansjer med bilder ar' 200

arter. Innb. DNI 36'50.
Nlichaels uFthrer fiir Pilzfreunde, var en av de mest kjente sopP-

bilker, men utsolgt for lenge siden. Ni kommer en ny utgave, be-

arbeidet av Brun-o Hennigi Det blir fire bind. Det f/rste, som ni
foreligger, inneholcler et utvalg av de vanligste og -viktigste artene,

*ea #rtig vekt pi giftsoppenel dette bindet, som blir solgt- srerskilt,

er clet ,ori ,n.rt itttel.eseiet de fleste amatttrer. Bind II vil behanclle

ikke-skivesoppene, III og IV skivesoPPene' ogsi de samme artene sonr

i Bind I, men dertil mange flere.
De fg4rste 128 sidene er*en innleclning om soPPene fra alle mulige

synspunkter, til og mecl .Stammbauni tler Pilzeu (som etter rnin

-.rirrg viser at fyiogeni innenfor en g.lppe--*teIr fossile rePresen-

tanter"kan fremstille"s rned aclskillig st/ne tilslnelatende sikkerhet

enn virkelig pnliteligheQ. Det er ellers atskillig av interesse i deune

delen.
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De latinske soppnavnene er stort sert de som vanligvis brukes n&,
men no€n litt uvante. nyheter er ikke til I unngt
_ , lt,nyttig hjelpemiddel er to sider med i alt 5Olfargeprpver som skal
vrse trva som menes qed $e fonkjellige fargebetegneisene. Noen av
dem virker litt overraskende. Hellei.ikle synE_s;eg it f-g€"e pt *pp-
plansjene alltid er helt heldige, mrsr tonii ae 6tr r.rrZ i dzttigrte
laget. Men srort sen er bildlne fortreffelige. De viser atttid flere
eksemplarer av hver art, unge og gamle.

.O-gsf for norske soppvenner vil Ebken vare er kjarkomment hjelpe-
middel.

o. a. H.
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