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Viol-kampen - kun i Norge, Nordamerika og Osten

V. J. Brgndegaard

Pueblo Competa,
Malaga, Spania

Rolf Nordhagen omtaler i sin store af-
handling om nordisk e A conitum-synony-
mer (1951) nogle bomelege, blandt dem
en tvekamp kendt i adskillige norske
landsdele. Blomstens to fiskekrog- eller
pilformede nektarier hregtes ind i hin-
anden, hvorefter to bom trrekker til
hver side; den part, hvis krog ikke gir
itu, har vundet (fig. l). Legen kaldes i
Telemark "i dra kjempekrok" og kan
v&re inspireret af styrkeproven "dra
fingerkrok". Nordhagen fandt ikke legen
beskrevet i udenlandsk litteratur -- den
"syns i veere en ekte norsk oppfinnel-
sgtt.

Norske born leger imidlertid pA prak-
tisk taget samme mAde med violblom-
ster (inklusive Viola ticolor), kaldt
kiemp i Rindal og krsykjar i Overhalla.
"Vi pleide ofte 6 'kjempe' med disse
blomster ved at vi krokte dem sammen
og trakk i, sA at den ene mistet hodet"
(Hoee 1974). Og denne kampleg prak-
tiseres ejendommeligt nok to andre
steder i verden pi geografisk si vidt ad-
skilte omrAder som Nordamerika og det
fierne Osten. Der kan neppe va,re tale
om traditionsvandringer; den ensartede
leg mA veere opstAet spontant.

Viol-navnene chicken-ftghters'hone-
krempere' og ftghting cocks'kamphaner'
blev for 1900 optegnet i North Carolina,
Maryland og New Brunswick. Born
hagtede to langstilkede blomsters nek-

Blyttia 38: l-2; 1980

tarsporer sammen og trak til hver sin
side indtil det ene "hoved" brrekkede
af. Den tabende part tog gerne en frisk
blomst, og kampen fortsatte. "En af
soldaterne kan undertiden vare st tap-

Fig. l' Styrkeproven med to
Teping af Helga Lid
(19s 1).

Aconitum-nektatrcr.
Hjort i Nordhagen

Fig. 2. Kamphanefod med metalspore.



per og heldig, at han frelder hundrede
eller to hundrede af fiendens blomster"
(Bergen 1895, 1896, 1898). I England
galder det tilsvarende navn cock-fighters
eller ftghting-cocks kun Plantago, hvis
runde blomsterstande ph langt skaft
bruges til en duelligende fregteleg (Brit-
ten & Holland 1886, Grigson 1955).
Hanekampe var, til de 1849 blev for-
budt, en meget popular folkeforlystelse
i England. Hanerne kunne vaere forsynet
med store skarptslebne metalsporer (fig.
2); ameikanske nybyggerborn har vel
efterlignet disse drabelige tvekampe.

Men legen praktiseres ogsi af india-
nerborn. Iroquois-stammen kalder violen
takeah-noon-wi-tahs'to sammenfiltrede
hoveder' (Beauchamps 1896), og legen
beskrives sAledes: om forAret samler en
gruppe born mange violblomster og deler
sig derefter i to lige store hold repr&sen-
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I. Kubjelle @ulsatilla pratensis)

Rare and threatened plant species in South Norway. I. Pulsatilla pratensis

Sjeldne og sirbare plantearter i S6r-Norge.

Rune Halvorsen

Botanisk hage og museum
Universitetet i Oslo

I miljoverndepartementets regi ble det i
1978 og 1979 foretatt en undenokelse
for i fi klarlagt status av Sor-Norges an-
tatt mest sjeldne hoyere planter. De ste-
der der artene er funnet, ble registrert
ved hjelp av herbariematerialet ved uni-
versitetsherbariet i Oslo, litteratur og
opplysninger fra en rekke enkeltperso-
ner. Se mange lokaliteter som tiden
tillot ble oppsokt somrene 1978 og
1979. For mange arters vedkommende
foreligger det i litteraturen fi opplys-
ninger om autokologi (artenes krav til
voksestedet), og noen av artene er ikke,
eller bare fA ganger sett av nilevende
botanikere. Mangelen pA kunnskap om
hvordan en art vokser, $or at det er
vanskelig i peke ut potensielle vokse-
steder og dermed lete bevisst etter den.

Denne serien er ikke ment som en
inngangsport til allerede kjente lokali-
teter (lokalitetsliste), men som en nok-
kel til i finne nye voksesteder. Det mA
imidlertid sterkt presiseres at en rekke
av artene er svart sArbare, og at det er
viktig i spare bestandene for plukking,
trAkk og annen slitasje. I flere tilfeller
har nettopp botanikere vrert Arsak til
tilbakegang for sjeldne arter.

Foruten voksested og utbredelse, vil
artikkelserien ogsA ta opp andre emner
som knytter seg til de enkelte artene:
Tradisjon, pollinerings- og sprednings-
okologi samt feltkjennetegn der det er
nodvendig. Opplysninger om utbredelse

Blyttia 38:3-8; 1980

Kari Elisabeth Fagernes

Lerkeveien 29
Oslo l0

bygger i en rekke tilfeller pi raske felt-
undersokelser, og vil sikkert ikke vere
fullstendige. Det er langt igjen for vi i
Norge vil ni opp pe det kunnskapsnivA
om sjeldne plantearter som Sverige har
klart gjennom prosjekt Linn6 (Nilsson
& Gustafsson 1976\. Der har amator-
botanikere over hele landet blitt trukket
med i et omfattende registreringsarbeid.
Vi er svert takknemlige for opplysninger
om de omtalte artene. Hvis artiklene kan
lede til funn av nye lokaliteter og til vem
om de vi kjenner i dag, er hensikten opp-
nidd.

Innledning

Kubjella (Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
= Anemone pratensis L.) er en av de
best kjente av vAre sjeldne plantearter.
Det skyldes forst og fremst at den er
ioynefallende, sivel under blomstring
(fig. 1) som i frukt (fie.2). Utbredelsen
er konsentrert til de mest sommervarrne
strok pi Ostlandet; omrider som er rela-
tivt grundig undersokt botanisk sett.
Det har imidlertid ikke forhindret at
stadig nye lokaliteter er blitt oppdaget.

PA grunn av enkelte masseforekoms-
ter, har kubjella ogst blitt lagt merke til
av andre enn de spesielt planteinteresser-
te. Hoeg (1976) skriver at "homle",
"homleblomst" og "puser" er lokale
navn pA planten i Tjome-omridet. Det
siste navnet henspeiler trolig pi de myk.



Fig. l. Kubjelle (Pukatilln pratensis). Tegnet etter
herbarieeksemplar.

Pulsatilla pratensis. Drawn from herbarium
specimen.

hirete griflene som gir planten et lod-
dent utseende i fruktstadiet (fie.2).

Systematisk plassering og karakteristiske
kjennetegn

Kubjella horer til soleiefamilien (Ranun-
culaceae), n&rmere bestemt til gruppen
(tribus) Ranunculeae som karakteriseres
av enfroete n@tter som sitter pA en hvel-
vet blomsterbunn (Dahlgren et al. 1975).
Det har vert delte meninger om plas-
sering av arten til slekt. Nordhagen
(1940), Dahlgren et al. (1975) og Tutin
et al. (1964) skiller ut arter med herete
og forlenget griffel, oftest ogsA med
honningblader (nektarier) utenfor stov-
bareme som Pulsatilla MilL Lid (1974')
oppfatter symreslekta (Anemone) i vid
forstand og forer kubjella dit, idet han
mener at disse skillekarakterene ikke er
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nok til h gi Pulsatilla status som egen
slekt.

I Norge forekommer kun to arter
av slekten Pulsatilla; foruten kubjelle
har vi ogsA mogop (P. vernalis (L.)
Mill.), som finnes i fiellstrok. Lenger
sor- og ostover i Europa forekommer
en rekke andre arter. som til dels er
vanskelige A holde fra hverandre. En
monografi over slekten er utarbeidet
av Aichele & Schwegler (1957).

Pulsatilla-artene er generelt torrbunns-
planter. Fagri (1958) skriver at kubjella
kan ha over I 12 m langt rotsystem, en
nyttig tilpasning til torre voksesteder.
Bladene er 3-4 ganger delt og stilt i
rosett ved grunnen. Fra hver rosett
kommer oftest ett blomsterbrerende
skudd. Under den enslige blomsten
sitter dypt flikete svopblad med trAd-
formete fliker. Blomsten har enkelt,
kronbladliknende blomsterdekke besti-
ende av oftest 6 rodlilla - svartfiolette,
hirete blomsterdekkblad. Utseendet min-
ner om ei klokke. Fargen pA innsiden
av blomsterdekkbladene varierer fra
skittengul til mork fiolett, og er grunn-
laget for en oppdeling av arten i fire

Fig. 2. Kubjelle (Pulsatilla prutensis). Fruktstadium.

Pulsatilla pratensis. Fruiting stage.



varieteter (Aichele & Schwegler 1957)
eller tre underarter (Tutin et al. 1964\.
VAr kubjelle har morkfarget innside av
blomsterdekkbladene og tilhorer derfor
var. nigicans (Storck) Aichele & Schweg-
ler.

Blomsten er nikkende, men stilken
fortsetter i vokse etter at blomstringen
er avsluttet slik at fruktskaftet til slutt
blir helt opprett. Den barberkostliknen-
de fruktsamlingen er meget karakteris-
tisk (fie. 2).

Reproduksjonsokologi

Forstielse av sivel pollinering- som
spredningsokologi krever en noe n&r-
mere innsikt i blomstens bygninC. Ai-
chele & Schwegler (1957) og Eichler
(1878) gir en grundig beskrivelse av
denne.

Innenfor blomsterdekkbladene sitter
noen honninggjemmer (nektarier), som
egentlig er sterile st@vbarere som utskil-
ler nektar i stedet for i produsere pollen.
Ytterst pi den hvelvete blomsterbunnen,
sitter over hundre gule stovberere; in-
nerst tallrike frie fruktblad (apokarpi),
hvert med ett frgemne. Blomsten hos
kubjelle er forsthunnlig, det vil si at arret
kan bestoves for plantens eget pollen
slippes ut. Dessuten ipnes de ytterste
stovknappene forst, og dermed vil i de
fleste tilfeller fremmedbestovning sikres.
Bestovningen skjer vesentlig ved hjelp
av bier (Proctor & Yeo 1972) som til-
trekkes av nektaren og den rikelige
pollenproduksjonen; men en rekke andre
insekter besoker ogs6 blomsten. Dersom
blomsten ikke bestsves for de innerste
stovbrererne er utviklet, skjer gierne
selvbestovning som en siste utvei.

Etter befruktningen utvikles frukt-
emnene til smi, enfroete notter. Grif-
felen fortsetter A vokse, og utvikler seg
til et langt og hArete flygeredskap som
glsr planten tilpasset vindspredning
(Ridley 1930). Til samme tid vokser

fruktstilken, og gir fruktene et hoyere
startpunkt for flyturen. Kubjella er der-
for vel tilpasset de ipne, vindeksponerte
lokalitetene der den finnes i Noree.

Utbredelse

Den norske utbredelsen av kubjelle fram-
ghr av fig. 3. De 16 steder arten er fun-
net, fordeler seg som folger pi ulike
fylker og sogn (Pi grunn av den stadige
forandringen av kommuneinndelingen,
vil det her bli brukt inndeling i sogn. De
tidligere byer deles ikke videre opp. For
de sogn som har annet navn enn'kom-
munen de ligger i, oppfores kommunens
navn i parentes):

Ostfold: Onsoy I lokalitet. Ride 4
lok., hvorav en utgitt. Meget rikelig
forekomst pi Nordre Sletter. Rygge 3
lok. Jeloy (Moss) I lok., sist sett i 1892,

Fig.3. Utbredelsen av kubjelle (Pulsatilla pratensis)
i Norge. Apne ringer angir lokaliteter der ar-
ten trolig er utgitt.

The distribution o/ Pulsatilla pratensis rn
Norway. OWn ings indicate stations where
Pulsatilla pratensis probably is extinct.



ikke gienfunnet i 1978.
Oslo: I lokalitet.
Vestfold: Borre 2 lok., hvorav en sist

sett i 1908 og en med rikelig forekomst.
Sondre Slagen (Sem) I lok. utgAtt ved
bygging av oljeraffineri. 1-ome 3 lok.,
masseforekomst pi Vasser.

Tyngdepunktet i utbredelsen ligger
altst pA begge sider av ytre og midtre
Oslofjord, narrnere bestemt omkring
ytre Tjome og rundt Larkollen, med

spredte forekomster innover. Den nord-
ligste lokaliteten (pi Hovedoya utenfor
Oslo), er samtidig den nordvestligste i
Skandinavia. Kun noen fi steder nord-
vest for Leningrad forekommer arten
lenger mot nord (Hult6n 197l).

Utbredelsen i Norge er markert ssr-
ostlig. De norske lokalitetene utgor ar-
tens nordvestligste utpost. Arten har
hovedtyngden av sin utbredelse i Ost-
Europa sorost til Svartehavet, og fore-

0

il<)-

Fig. 4. Totalutbredelsen av kubjelle (Pulsatilla pratensr's). Modifisert etter Aichele & Schwegler (f 957).

Total distribution o/Pulsatilla pratensis Modified after Aichele & Schewegler (1957).
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kommer relativt vanlig nord- og vestover
til Danmark og sorostre deler av Sverige
(fig. 4). Den foretrekker altsA omrAder
med tgrt og sommervarmt klima, noe
som forklarer dens utbredelse i Norge.
Lavlandet rundt Oslofiorden har en kom-
binasjon av lang vekstsesong og hoy som-
mertemperatur som er gunstigere enn
noe annet sted i landet.

Til dette varmekjrere, sorostlige ele-
ment i Norges flora horer en rekke ar-
ter. De fleste av dem har en kontinuer-
lig utbredelse giennom Sor-Sverige og nir
Oslofiord-omridet eller gir et stykke
oppover i dalene ostafiells. Men noen fi
mangler i et bredt belte mellom Viinem
og Oslofiorden. Foruten hos kubjelle
finner vi dette disjunkte (usammenheng-
ende) utbredelsesmonsteret hos blant an-
net:

dvergtistel (Cirsium acaule), fantes for
pi Ulvoya utenfor Oslo, nA utgAtt,

aksveronika (Ve ronic a spic ata),
b akkeklove r (Trifo lium mo n t anum),
svalerot ( Vince toxium hirundinaria).

Okologi

Kubjella synes ikke i stille helt bestemte
krav til berggrunnen, pA tross av at den i
blant angis som kalkindikator (f.eks.
Fregri 1958). Av de norske lokalitetene,
er det bare pA Hovedoya vi finner kam-
brosiluriske bergarter. De rikelige fore-
komstene av kubjelle p[ oyene utenfor
Ostfold, ligger pi rombeporfyrkonglome-
rat, mens Vestfoldlokalitetene har erup-
tiver (Holtedahl 1960). Fastlandslokali-
teten pi Larkollen og forekomsten pA

Danmarksoya like utenfor har grunn-

fiell. Spesielt pi sistnevnte lokalitet, der
kubjella vokser pA grunt jordsmonn over
rullesteinsdominert underlag, er det liten
sannsynlighet for pAvirkning av skjell-
sand. Det underbygger pAstanden om at
arten ikke er direkte kalkavhengig. Dette
bildet stemmer ogsA bra overens med
forekomsten i Europa forovrig. Ellen-

berg (1974) angir den fra svakt surt til
svakt basisk underlag i Mellom-Europa,
mens den skyr de sureste omrAdene.

Sivel i Norge som sorover i Europa er
arten typisk for ipne og torrc vokseste-
der som er relativt fattige pi humus i
jorda (Ellenberg 1979). Naturlig ipne
voksesteder er langt vanligere i Sorost-
Europa (stepper) enn hos oss. Utlopere
av vegetasjon med steppepreg nAr s6vidt
Skandinavia (f.eks. alvaret pfl Oland).
Naturlige enger er vanlige hos oss pA

@yene i ytre og midtre Oslofiord. Dette
er nok den lokalitetstypen her i Norge
som har storst likhet med steppene, og
det er pA disse at kubjella har sine rikeste
forekomster. Kubjella er typisk for san-
dige enger i en sone innenfor stranden,
og synes ikke A tile sarlig stor saltholdig-
het i jorda. Typisk selskap er: ryllik
(Achillea millefolium), smAsyre (Rumex
acetosella), gulmaure (Galium verum),
nyresildre (Saxifraga granulata), strand-
nellik (Armeria maritima), lovetann (Ta-
raxacum spp.), sauesvingel (Festuca
ovina), solvmure (Potentilla argentea),
gjeldkarve (Pimpinella saxifraga), sand-
starr (Carex arenaria), stemorsblomst
(Viola tricolor) og markrnalurt (Arte-
misia campestris).

Awik fra dette monsteret finnes, men
er ikke vanlig. Det mest bemerkelsesver-
dige voksestedet er pA Larkollen, der ku-
bjella blomstret rikelig i utkanten av ei
eng som tydelig var for hardt beitet i
1978. Pe Vasser er arten vanligst i eng-
vegetasjon som beskrevet ovenfor, men
den har ogsi spredd seg til sandige vei-
kanter, parkeringsplasser og torre plener.
Lokaliteten pi Hovedoya utenfor Oslo
ligger pA kalkgrus. Her vokser kubjella
sammen med blant annet knoppurt
(Centaurea jacea), fagerknoppurt (C.

s c abio sa), solvmure (Po t ent illa argent e a),
markmalurt (Artemisia campestris) og
rundbelg (Anthy llis vulneraria).

At arten hos oss forekommer i relativt
strandnare omrider, skyldes helst at



ikke-kulturbetinget engvegetasjon i lav-
landet er konsentrert til oyene og til en
sone innenfor stranda. At den sorover
i Europa er en innlandsart, gir fram av
fig.4.

Konklusjon

Kubjella har i Norge et begrenset ut-
bredelsesomr6de med fA lokaliteter. Av
de l6 stedene planten er funnet, finnes
den fremdeles pA 12. De 4 ovige er en-
ten odelagt av utbygging eller av slitasje

SUMMARY

As the first part in a series dealing with
rare and threatened vascular plants in
South Norway, Pulsatilla pratensis is
described with respect to pollination,
dispersal, distribution, and autecology.
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(trikk etc.). Arten er likevel ikke pi
noen mAte truet i Norge ettersom den
har flere masseforekomster pA lokaliteter
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Fastsittende diatomeer pfl grpnnalger i Norge og
phFargyene

Benthic diatoms on green algae in Norway and Faeroe Isles

Gunnar Holt

Boryja Terrasse l0
3800 Bo i Telemark

Innledning

Fnroyene omfatter klippefylte oyer
nord i Atlanterhavet, midt mellom Is-
land og Skottland ute i Golfstrommen,
fiernt fra kontinentenes eutrofierte kyst-
farvann.

Smi elver fra storre og mindre inn-
sj@er renner ut i fiordarmer og havbuk-
ter, men pA grunn av oyenes form og
kraftige tidevannsstrommer er store
brakkvannsomrider sjeldne. Mange ste-
der preges forholdene av sterke salini-
tetssvingninger i likhet med elvemunn-
ingene i Nederland og Tyskland. Pi slike
steder domineres vegetasjonen av marine
arter som tiler stresset fra omgivelsene
(Russel & Bolton 1975).

I brakkvannsomridene mstes fersk-
vanns- og saltvannsarter. For ferskvanns-
organismene vil deres hoyere eller lavere
toleranse overfor saltholdighet avgtrore
hvor stor del av estuaret som kan bevok-
ses. Okende fortynning setter en indre
grense for de rene saltvannsforrnene
(Widdowson 1965). Mange okologiske
parametre av betydning for plantelivet
endres fra ferskvann til brakk- og salt-
vann, f.eks. ionesammensetning og styr-
ke, omsetning av naringssalter og pH.

I storre brakkvannsomrider som Os-
tersjoen og i norske terskelfiorder be-
tinger de topografiske forhold en beskyt-
tet vannmasse med karakteristisk hydro-
grafi og en utpreget sjiktning. Tidevanns-

Blyttia 38:9-17; l98O

strommene bidrar i liten grad til A for-
andre dette. Slike forhold finner vi i
Frierfiorden i Norge og i Saksun-pollen
pi Faroyene.

I motsetning til norske elver og fior-
der som benyttes som resipienter for
kloakk og industriavfall, er Faroyenes
elver nar sagt upivirket av narings-
salter og miljogifter. Dette gjor dem
godt egnet som referanseomrAder.

PA en relativt kort strekning av 2-300
meter, mot 2-3 km i Norge, kan man
iaktta hvorledes organismesamfunnene
skifter fra ferskt til marint miljo.

Avtakende saltholdighet favoriserer
gronnalgevekst, som igien gir grunnlag
for individrike samfunn av mikrosko-
piske pivekstalger.

Materiale

Hensikten med denne undersokelsen har
vr.fi A sammenligne strukturen i samfun-
nene av fastsittende diatomeer pA gronn-
alger i elveutlopene ved Saksun pA Frer-
oyene med Skienselvens utlop i Frier-
fiorden i Norge.

Undersokelsen begrenser seg til de
oligohaline vannmasser for, og de meso-
haline vannmasser umiddelbart utenfor
elvemunningen. Den Hartog setter indre
grense for mesohalint vann ved 1,8 o/oo
og ytre grense ved l0 o/oo.



Materialet er hentet fra littoralsonen
si langt ut hvor gronnalger er eneriden-
de, inntil ogsA brun- og r@dalger opp-
trer, og indikerer polyhaline vannmasser.

Bentiske diatomeer er tidligere vist
liten oppmerksomhet av systematikere
og okologer, og fra Norge kjennes bare
et fAtall observasjoner (Holt 1977 a).
Fra Fnroyene har man undersokelser
fra ferskvann (Ostrup l90l a) og fra
marine forhold (Ostrup l90lb, Tiede-
mann Nielsen 1972). Mitt materiale
fra brakkvannsomridet Saksun ble sam-
let i juni 1975 under en stipendiereise
finansiert av Det Faroyiske Lands-
styret, og i august 1979 under Nordisk
Kollegiums okologi-kurs. Materialet fra
Frierfiorden er samlet i tiden 1974 til
1977.

Skienselven og Frierfi orden

I de stromrike partiene ved Hjellevannet,
for Telemarksvassdraget tommer seg ut i
Skienselven, vokser I m lange eksempla-
rer av elvemosen Fontinalis antipyretica
subsp. kindbergi ned til 2 m dyp. Mosen
bar l0 cm lange dusker av ferskvanns-
gronnalgene Draparnaldia, Mougeotia og
Spirogyra og et mylder av diatomeer,
hvorav de viktigste var Achnanthes
coarctata, Ceratoneis arcus, Diatoma
elongatum, Gomphonema exiguum og
Tabellaria flocculosa. Den sterke vann-
strommen fi erner akkumulerte biproduk-
ter fra metabolismen og tilforer samfun-
net nye naringskonsentrasjoner. Odum
& Hoskin (1958) har vist eksperimentelt
at metabolismen i perifytonsamfunn til-
tar ved okende stromhastigheter.

Ofte kan graden av tilgjengelig sub-
strat vare begrensende for epifyttenes
opptreden. Skienselven hadde en fattig
strandvegetasjon, og fastsittende diato-
meer fantes bare sparsomt pi stein og
sandkorn pA bunnen. I ovre del av Ski-
enselven vokste Cymbella-arter pA fiell
fra20 til 100 cm dypt.

l0

Den midtre delen av elven manglet
bevoksning av sAvel benthosalger som
siv og moser. Vekstforsok i vann fra
Skienselven har ogsi vist seg A gi lavt
celleutbytte (NIVA 1973). Diatomeene
kledte her den steinete bunnen som et
rustbrunt lag. Vanligst var Diatoma
elongatum og Brebissonia boeckii. Disse
fantes ogsA lenger nedover i vassdraget,
men da etterhvert som epifytter pi
benthosalgene, karplanter og littorale
snegler.

Ved elvemunningen og i Frierfiorden
tildekkes bunnen av mudder og mange
arter mister sitt voksegrunnlag. Som en
folge av omrAdets hydrokjemiske for-
hold kompenseres dette ved at den litto-
rale benthosalgeflora tiltar. Bortsett fra
lokale bestander av enkelte neddykkete
akvatiske karplanter (Holt 1977b) er
gronnalger enerAdende i littoralsonen
gjennom hele Frierfiorden til Brevik
(Holt 1979). Gronnalgebeltet sker i
vertikal utstrekning, og dermed forokes
den tilgiengelige overflate for epifyttisme
kolossalt.

I grenverket av gronnalgene ble det
funnet Achnanthes- og Nitzschia-arter
som regnes som bunnformer. Disse er
sannsynligvis epilithiske former som fin-
ner grobunn pi sandkorn, og som er
virvlet opp fra bunnen. Enkelte arter
fantes bide epifyttisk og planktonisk.
Disse kalles fakultative epifytter og om-
fattet 8 arter. Tabell I viser forovrig
forskjellige srertrekk ved diatomeene.

Gronnalgene bar tette bevoksninger
av diatomeer som ga benthosalgene en
brunsvart farge. Cocconeis placentula
og C. scutellum dekket grenene av
Cladophora sericea som et tett hylster,
og bare de yngste skuddene unngikk
overvoksning, jfr. fig. l.

I Frierfjorden dominertes pAveksten
av diatomeer som Brebissonia boeckii,
Diatoma elongatum og Rhoicosphenia
curvata. Disse artene ble ogsA pivist et
stykke utenfor fiorden der de kjemiske



Fig.l. Pivekst av Cocconeis phcentula pi grener
av C'ladophora sericea frz Frierforden.

Epiphytic gtowth of Cocconeis placentula
on filaments o/ Cladophora *icna from
Frierfiorden.

forholdene etterhvert blir annerledes,
men de fantes utenfor fiorden i langt
mindre antall enn inne i fiorden. Mange
arter var utbredt langs hele fiorden
med storst individtall i lokale avsnitt.
Brebissonia dominerte nar elvemunnin-
gen, Diatoma elongatum og Nitzschia
palea i midtre del, og Cocconeis placen-
tula og Rhoicosphenia curvata i ytre del
av fiorden.

Langs en saltgradient kan en fra hoy
til lav saltholdighet i mange tilfeller pA-
vise en storrelsesreduksjon hos organis-
mene, jfr. Remane & Schlieper (1958)
og Heerebout (1970). Av diatomeene
omfattet 26 arter organismer med celle-
storrelse mindre enn 40 pm, og kan be-
tegnes som diatomeer med smA dimen-
sjoner. De var representert med storst
artsantall i Frierfiorden, der de forekom
som enkeltceller som satt tiltrykket
underlaget. I mineral- og naringsrikt
miljo er det en fordel for autotrofe
organismer A ha liten storrelse (Odum
l97l). De fleste artene var av middels
storrelse med apikal-lengde varierende
fra 40 til 100 rrm.

Brakkvannet muliggjorde en variert
sammensatt mikroflora. Estuariene ka-
rakteriseres gierne ved okning i begro-
ingsintensiteten av mikro-organismer.
Denne forArsakes av et relativt lite an-
tall arter ifolge Persoone (1971). Hver

enkelt er derimot tilstede i stort antall.
Forholdet forsterkes ytterligere ved
forurensning. Enkelte arter favoriseres av
eutrofieringen og opptridte i stort an-
tall. Cocconeis placentula, Diatoma
elongatum, Nitzschia frustulum, N. kut-
zingiana, N. palea, Rhoicosphenia cur-
vata, Surirella ovata er alle forurens-
ningsindikatorer i brakkvann. Hendey
(pers. med.) holder Nitzschia-artene som
indikatorer for organiske forurensninger.

Diatomefloraen var rikest sammensatt
i brakkvannet innenfor Brevik. Materia-
let omfatter l5 ferskvannsarter, 27
brakkvannsarter, og utenfor Brevik er
funnet 22 maine arter. Artsvariasjonen
er lavest i ferskvannet i Skienselven og
har en markert topp i brakkvannet nrer
elvemunningen. Utover mot saltere vann
synes artsantallet 6 vrere relativt kon-
stant, selv om de enkelte artene varierer.
Arts- og individtall reduseres pA over-
gangen fra Frierfiorden til skjrergirden,
altsi fra mesohalint til polyhalint vann.
I saltere vann var det sarlig tridformede
rod- og brunalger som ble sterkest be-
grodd.

Diatomeenes horisontale fordeling er
ikke bare et svar pA de ytre forholdene
i vannmiljoet, men ogsA et resultat av
hvilke gronnalger som representerer
vertsplanter.

I ferskvannet i elven finner vi fersk-
vannsgronnalgene Draparnaldia, Oedogo-
nium og i elvemunningen Mougeotia
og Spirogyro sammen med. Cladophora
sericea, Uothrix subflaccida og Rhizo-
clonium implexum, alle monosifone
enkle eller grenede trider. Ogsh, Entero-
morpha ahlneriana, E. proltftra og
E. flexuosa er smale og rorformede.
De har sin hovedutbredelse i elvemun-
ningen, der diatomeene har sin opti-
male opptreden. Det synes derfor A

v@re n&r sammenheng mellom enkle
sylindriske algetrider og sterk pivekst
av mikro-organismer, jfr. fig. 2. Utove.r
i fiorden blir Enteromorpha intestinalis

ll



Tabell I. @kologiske sartrekk ved bentiske diatomeer i et norsk brakkvannsomride, Frierfiorden.

Notes on epiphytic gtowth for benthic diatoms from a Norwegian estuary, Frierfiorden.
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Achnanthes brevipes
Achnanthes clevei
Achnanthes coarctatus
Achnanthes hauckiana
Achnanthes kryophila
Achnanthes longipes
Achaanthes minutissima
Amphora exigua
Anomoeoneis exilis
Berkeleya rutilans
Biddulphia aurita
Brebissonia boeckii
Cerataulina pelagica
Ceratoneis arcus
Cocconeis fluminensis
Cocconeis placentula
C. placentufa var. euglypta
Cocconeis scutellum
C. scutellum var. stburoneiformis
Cymbella sp.
Diatoma elongatum
Diploneis didyma
Eunotia arcus
Fragilaria capucina var. mesolepta
Fragilaria intermedia
Fragilaria pinnata
Frrgtlaria virescrns var. subsalina
Gomphonema exiguum
Grammatophora marina
Gyrosigma sp.

I*ptocylindrus danicus
Ucmophora gracilis
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Melosira moniliformis
Melosira nummuloides
Navicula acceptata
Navicula cryptocephala
Navicula grevillei
Navicula halophila
Navicula lineolata
Navicula parva
Navicula rostellata
Navicula salinarum
Navicula seminulum var. intennedia
Navicula seminuloides
Nitzschia frustulum var. perminuta
N. ffustulum var. perpusilla
Nitzschia kutzingiana
Nitzschia microcephala
Nitzschia palea
Opephora martyi
Rhabdonema minutum
Rhoicosphenia curvata
Stenopterobia interrnedia
Striatella unipunctata
Surirella ovata
Synedra investiens
Synedra pulchella
Synedra nrmlrens
Synedra tabulata var. tabulata
Synedra tabulata var. affinis
Synedra tabulata var. fasciculata
Synedra vaucheriae
Tabellaria fenestrata
Tabellaria flocculosa
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Fig. 2. Antatl arter diatomeer og gronnalger som
funksjon av saltholdighet pi 12 utvalgte
stasjoner langs Frier{orden.

Number of species of diotoms and green
algae conelated to slinity at 12 selected
loulities along the estuary Frierfiorden.

vanlig sammen med Cladophora sericea.
Mange av de nevnte monosifone artene
mangler, og diatomeenes artstall reduse-
res. Det virker som om den okte sub-
stratoverflate som E. intestinalis repre-
senterer, ikke kan yte de samme vekst-
betingelser som enkle, sylindriske alge-
trAder. En ser da ogsA at det er plantene
av Cladophora sertcea som berer hoved-
mengden av diatomeer ut gjenrtom fjor-
den. Algetridene bevokses av blAgronn-
alger og enkle celler av diatomeer som
sitter tiltrykket underlaget i et nedre

t4

sjikt, mens stilkede diatomeer danner
et midtre og et ytre pivekstlag, jfr.
Holt (1977a). Fig. 2 fremstiller de ben-
tiske diatomeenes opptreden som folge
av saltholdighet og vertsplanter.

Saksun-pollen pi Feroyene

Bygden Saksun med 34 innbyggere lig-
ger ved en smal fiord eller vik pi nord-
ostkysten av Streymoy, omgitt av steile

fiellsider. Viken er i tidenes lop delvis
sandet til, og den innerste delen, som er
et par hundre meter bred og 20 meter
dyp, er nA en brakkvannssjs. Fersk-
vannstilforselen skjer med elven fra Sak-
sunvannet, jfr. fig. 3.

Pi sandbanken narmest elvemunnin-
gen er Enteromorpha intestinalls asso-
siasjonsdannende overst i littoralsonen.
Denne representerer det mesohaline om-
rAdet. Lenger ut mot polyhaline vann-
masser folger Ascophyllum nodosum
og Fucus distichus subsp. edentatus
med sine epifytter av tridformede rod-
alger og brunalger. I likhet med Breviks-
omrAdet utgjores disse av Spongonema
tomentosum, Elachista fucicola, Pilay-
ella littoralis og Ceramium rubrum.

Ved utlopet av elven vokser Rhizo-
clonium implexum. Denne har lysbrune
bevoksninger av diatomeer. Disse fore-
kom i storst antall i selve elveutlopet og
de vanligste var Amphora proteus, Cym-
bella prostrata, Diatoma elongatum,
Didymosphaenia geminatum, Eunotia-
og Gomphonema-arter, Rhoicosphenia
curvata og Surirella ovata.

Inn med saltvannet trenger Berkeleya
rutilans og Melosira moniliformls nesten
helt inn til elveutlopet, jfr. tabell II.
Synedra tabulata synes i ha videst salt-
toleranse. Den vokser gjennom hele
pollen, men er sterkest utviklet i bekken.

Diatomeene varierer i storrelse avhen-
gig av voksestedet. De marine formene i
pollen var middels store, dvs. av storrelse
40 til 100 pm. Alle var pennate former

St. no.
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Fig.3. Kart over Saksun-pollen pl Faroyene. Sta-
sjonene der materialet er hentet fra er av-
merket.

Map of Saksun<stuary on Faeroe Isles,
showing the localities ftom where the material
is collected.

festet til underlaget med korte slimstil-
ker eller slimputer.
I elveutlopet var mesteparten av diato-
meene meget sme. Mange var opprinne-
lige epilithiske former.
Typisk for ferskvannslokalitetene var et
par store diatomeformer, Didymosphae-
nid geminatum og Ceratoneis arcus.

I likhet med Ostersjoen og Frierfjor-
den har Saksun-pollen relativt stabile

st.no. I 2 3 tl 5 6 7
Fig.4. Anta[ arter diatomeer som funksjon av antall

arter vertsplanter i Saksun-pollen pA Fer-
oyene. For stasjon 4-7 utgiores vertsplantene
av gronnalger alene, mens det for st. 1-3 ogst
omfatter trAdformede rod- og brunalger.

Number of dittom species coneloted to
benthic ttuctoalgae at slected stations in
Saksun-estuary, Faeroe Isles. At st, 4-7 the
rruterial is collected from green algae only,
while st. 1-3 ako include red and brown
algae.
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Tabell II. Utbredelse av bentiske diatomeer i faroyisk brakkvannsomride, Saksun.

The local distibution of benthic diatoms in Saksun, a Faeroese estuary.

Stasjonsnummer
(Station number) I

Achnanthes coarctatus
Achnanthes longipes x
Amphiprora sp.
Amphora proteus
Berkeleya rutilans
Caloneis sp.
Ceratoneis arcus
Cocconeis scutellum
Cymbella prostrata
Diatoma elongatum
Didymosphaenia geminatum
Diploneis sp.
Eunotia sp.
Gomphonema exiguum
Gyrosigma sp.
Licmophora gracilis
Melosira moniliformis
Melosira nummuloides
Rhoicosphenia curvata
Surirella ovata
Synedra rumpens
Synedra tabulata
Tabellaria flocculosa

saltholdighetsforhold, og grensene for
artenes horisontale utbredelse faller nrer
sammen med deres absolutte salttole-
ranse.

Artssammensetningen, artsvariasjonen
og strukturen i pAvekstsamfunnene viser
de samme trekk som fra Frierfiorden.
Det viser at de hydrografiske forhold er
sammenlignbare pA de to lokalitetene og
at tidevannet ikke frembringer store og
sjokkartede svingninger.

Elven fra Saksunvannet hadde en spar-
som vegetasjon. Den besto hovedsakelig
av moser og gronnalgene Enteromorpha
intestinalis, Ulothrix subflaccida og
Rhizoclonium implexum. I Saksunvan-
net vokste karplanten tusenblad, Myrio-
phyllum.
Som vist i fig. 4 er det ogsi i Saksun en

t6

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

n&r sammenheng mellom enkle monosi-
fone algetrider og hoyt antall arter av
pAvekstalger.

Selv om Freroy-materialet er hentet
fra henholdsvis sommer og host, regner
jeg det som like representativt for lokali-
tetene som materialet fra Frierfiorden.
Undersokelser over flere sesonger viste
for Frierfi orden at artssammensetningen
er relativt konstant giennom Aret. Etter
at koloniseringen skjer om vAren, fylles
substratet slik at nye arter ikke kan fA
grobunn senere pe sommeren og hosten.

Konklusjon

59 arter bentiske diatomeer for Frier-
fiorden, Norge, og 23 arter for Saksun,
Freroyene, er observert. PAvekstalgene

x
x

x
X

x



viste den samme struktur i samfunnene
pi de to undersokte brakkvannslokali-
tetene. Begge steder viste en klar sam-
menheng mellom hoyt antall diatome-
arter og monosifone tridformede verts-
alger som f .eks. Rhiz o clonium imp lexum,
Enteromorpha prolifera og Cladophora

SUMMARY

Benthic diatoms from two estuaries are
observed. 59 species from Frierfiorden,
Norway, and 23 species from Saksun,
Faeroe Isles, are recorded.

The structure of the communities
of epiphytic microalgae at the two
localities are found to be identical.

The benthic diatoms seemed to prefer
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Asplenium cuneifolium i Norge

Asplenium cuneifulium in Norway

Dag Olav @vstedal
Botanisk Institutt
Universitetet i Bergen

Blankburkne (Asplenium adiantum-ni-
grum L. s. lat.) vert lenger sor i Europa
delt i tre artar (Crabbe et al. 1964,
Roberts 1979). Det er A. adiantum-
nigrum L. s. str., ,4. onopteris L. og
A. cuneifolium Yiv. Den siste veks berre
pi ultrabasiske bergartar som olivin og
serpentin (Roberts & Stirling 1974).
A. onopteis er diploid, A. adiantum-
nigrum s. str. er tetraploid, medan ,,4.

cuneifolium kan vera diploid eller te-
traploid (Roberts 1978, Roberts in litt.).

Fagri (1960: 32) diskuterer systema-
tikken til blankburkne i Norge, og viser
til at materiale fri Sund tidlegare har vore
namngieve,4. cuneifolium (Hordaland,
Sund, hd., Glesvar l9l4 T. Lillefosse
leg., H. Rosendahl det. BG), utan at han
teke opp arten i den norske floraen (sji
og Rune 1957:48 og Bjorlykke 1938).

Ved gjennomgang av Bergensherbariet
kom eg over blankburkneplantar som
etter mitt skjon mi forast tll A. cunei-
folium, sjolv om det eigentlege prov for
at A. cuneifolium finst i Norge mA gie-
rast ved hjelp av kromosomstudiar.
Desse plantane er samanlikna med mate-
riale frA Skottland, samla og sett namn
pA av Dr. R.H. Roberts, og funne i vera
like. Dr. Roberts har og stadfesta namn-
gievinga av plantar frA Fjellberg.

Dei mest srermerkte eigenskapane som
skil denne bregna frA A. adiantum-
nigrum s. str. er at ho har vifteforma

Blyttia 38: 19-22;1980

smifinnar med butte tenner. A. adian-
tum-nigrum s. str. har smalt avlange smi-
finnar med spisse tenner. Dette ser ut
til i halda bra for det norske og skotske
materialet (fig. l, A og C). Der er og
teke med eit bilete av ein smAfinne av
A. adiantum-nigrum (fig. l, B). Desse
bileta syner tydeleg skilnaden mellom
utsjinaden til dei to artane utan at ein
treng ty til si mange ord.

Sporene tll A. cuneifolium (fie. 2) er
plan-konvekse og 40-45 ;rm lange, med
kraftig utvikla hams. Hamsen finst dels
som lange, kvasse noksi rette isar langs-
etter ryggsida. Pi sidene og pe endane
av sporen gAr 6sane saman i tydelege
mangekantar. Hamsen har ei ujamn
overflate og er sume stader piggete.
Soylene stikk ut som taggar, og det ser
ikkje ut til A vera storre glatte flater pA

sporeoverflata.
Ved gjennomgangen av Bergensherba-

riet fann eg berre fire innsamlingar som
eg har villa namngJe A. cuneifolium'.

Hordaland, Fjellberg, v. om Sondre-
bo, pi serpentin, H. Petersson, 22.6.
1918, BG. Denne innsamlinga er kalla
A. adiantum-nigrum ssp. cuneifolium
av H. Rosendahl.

Hordaland, Sund, Glesver, J. Holm-
boe, 28.8.1924. BG. Den innsamlinga
frA same staden som er omtala tidlegare,
er etter mitt skjon ikkje typisk ,4.
cuneifolium.
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FrC. 1. Blad av Asplenium adiantum-nigtum s. Iat. A. A. cuneifuliumYiv., Glendaruel, Argyl, Skottland,
7.L0.73,leg. og det. R.H. Roberts. B: A. adiantum-nigrum L.s.str. Hordaland, Bomlo, B. Kaalaas
23.7.1888. C: A. cuneifoliun, Hordaland, Fjellberg, V. om Sondrebo. H. Petersson 22.6.1918.
Alle tre innsamlingane i herbariet i Bergen (BG).

Leaves of Asplenium adiantum-ngrum s. lat. Ail three collections in BG.
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Sveipelektronmikroskopbilete av tre qporer av A. cuneifuhaz (innsamling A i fig. l). Den kvite
staven pi biletet er l0 grn.

SEM- pictures of three spores of A. cuneifolium (collection A in fig. 1). The white rod on the pictwe
is 10 pn long.

Fa.2,
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Sogn og Fjordane, Randabygd, Hop-
land, ph serpentin, G. Samuelsson,
2.8.1935, BG.

More og Romsdal, Volda, Birkelands-
vann, serpentinfeltet, O. Dahl, 22.8.
1918, BG.

Nokre av innsamlingane i Bergens-
herbariet er samla inn i ei slik stand
at det er vanskeleg 6 setja namn pi dei,
men det er likevel tydeleg at det meste
av blankburkne som er tatt pi serpentin,

er A. adiantum-nigrum s. str. A. cunei-
folium er truleg mykje meir sjeldsynt
enn hovedarten.

Sporebileta er tekne med eit JEOL
JSM-35 sveipelektronmikroskop. Eg tak-
kar R.H. Roberts, Bangor, Wales, for
opplysningar, M.S. Stavdal, Bergen, som
har teke sveipelektronmikroskopbileta
og T. Steinum, Bergen, som har teke dei
andre bileta.

SUMMARY

Four occurrences
folium Viv. in

of Asplenium cunei-
Western Norway are

reported. SEM pictures of the spores
are reproduced.
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Dendrokronologisk tidfesting av Gjerdrumsloftet og

Stemsrudstua pi Glomdalsmuseet i Elverum

The use of dendrochronological method in the dating of two ancient farm buildings

in the Glomdal Folk Museum in Elverum, Norway

Sigurd Aandstad

2400 Elverum

I Glomdalsmuseet Arbok for 1978
"Nytt om gammalt" s. 83 og s. 88 er
forelopig redegjort for tidfestingen av
Gjerdrumsloftet og Stemsrudstua. Til
tidfestingen ble brukt Aandstad (1960)
og Ruden (1945). Foreliggende artikkel
gir mer detaljerte opplysninger, stad-
festelse av tidfestingen og tabellmate-
rialet. Til stadfestelsen er utarbeidet en
skala av korrigerte og standardiserte ir-
ringsbredder (irringsindekser) fra 3 gam-
le tommerbygninger i omridet. 1. Elve-
rum kirke, 2. Et gammelt viningshus
pL Ostre Grundset og 3. En gammel
lAve fra Ingelsrud i Grue. Denne skala
er i det videre kalt "Elverum kirke -
Ostre Grundset - Ingelsrud".

Hvor det er umulig i finne brukbare
stokkender eller e fe stammeskiver,
kan boremetoden anvendes. Monsisen
pA Stemsrudstua er forsokt tidfestet
ved hjelp av en boreprove (Eidem
l 9s6).

Til slutt mi ogsi nevnes hovedverket
til A. Ording (Ording l94l\, som jeg
har hatt mye nytte av.

Elverum kirke

Elverum kirke (fig. I ) er en tommer-
kirke. 7 prover (starnmeskiver) tatt i
1963 og 1974 hadde henholdsvis 68,
123, 67, l2l, 198,87 og 123 iminger,
i alt 787 Arringer. Alle ringer ble mAlt.
Gjennomsnittlig bredde var l,16 mm.

Blyttia 38:23:36; l98A

Vekstkurvene for de 7 stokkene ble
tegnet og sammenlignet og viste at de
7 stokkene var felt samtidig. Arrings-
breddene ble korrigert for virkning av
alder og standardisert til I mm (6r-
ringsindekser). De l0 innerste Arringene
ble sloyfet, altsi 70 i det hele. Dessuten
er 82 irringer sloyfet fordi de ville fsre
til uforholdsmessig forhoyde indekser.
I alt er sloyfet 152 kninger. I serien
(tabell I) inng6r 635 Srringer. Serien
ble sammenlignet med "Den nye grunn-
skala". som stort sett faller sammen
med "Delskala for furu fra Solor" (fig.
4, kurve I). Det viste seg at de ytterste
irringene (barkringene) ble alle dannet
i 1735 (fig. 4, kurve IV). Korrelasjons-
koeffisienten for serien fra Elverum
kirke og "Den nye grunnskala" for furu
fra Solor for Arene 1659-1718, 60 ir,
11 = 0,'76 (minstekrav 0,60). Tallet er
hoyt nok til A garantere riktig tidfesting.
Men tallet kan kontrolleres, og dermed
den dendrokronologiske metoden, fordi
vi kjenner byggeAret for Elverum kirke.
Vi vet ogsi nir de siste irringene (bark-
ringene) ble dannet, se Finne Gronn
(1922, s. 90-91): "Den 15. aug. 1735
blev kontrakt indgaaet med bygmester
Even Rasmussen Baardset, en bonde i
Ringsaker, om kirkens opforelse av laft-
hugget tommer, . . . ." ..."Den27.
juli 1736 havde bygmester Even Baard-
set kirken under tag, den sidste teglsten
var pilagt." De ytterste irringene (bark-

23



Tabell I. Middelet av irringsindekene i % fra 7 stokker fra Elverum
kirke. Eksponenten angir antallet av inngiende Arringer.

The mean value of annual growth ring indices for 7 logs

from Elverum Parish Curch. The rnean is expressed as a
percentage. The exponent indicates the total number of
growth rws included in the computation.
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ringene) me da v@re dannet i 1735, og
kirken selv ma vere fra 1736. PA Elve-
rum kirkes spir ster et jemflagg med tal-
let 1736.

Ostre Grundset

I februar 1976 var ingenior og gird-
bruker Ingolf Lsken si elskverdig A

gi meg 5 prover (stammeskiver) fra det
gamle og rerverdige viningshuset pi
@stre Grundset i Elverum. Stokkene
hadde henholdsvis l8l, l8l, 169,267
og 172 lrringer. Alle ringer unntatt I
ble milt. I alt ble mhlt 969 irringer.
Gjennomsnittlig bredde var 0,68 mm.
Vekstkurvene ble tegnet og sammen-
lignet. Arringsbreddene ble korrigert
for virkning av alder og standardisert
til I mm (Ariingsindekser). De l0 in-
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nerste irringer i hver stokk ble slsyfet.
Dernest ble 83 Arringer sloyfet fordi de
ville fore til uheldig forhoyde indekser.
I alt er sloyfet 133 Arringer. Serien (ta-
bell II), som kom til 6 besttr av 836 6r-
ringsindekser, ble sammenlignet med
"Den nye grunnskala" for furu fra
Solsr. Det viste seg at den ytterste Ar-
ringen i en av stokkene ble dannet i
1729. I to av stokkene ble de ytterste
Arringene dannet i 1730. I de to siste
stokkene ble de ytterste Arringene dan-
net i 1731. Men korrelasjonskoeffisi-
enten for seriene ble lav, for irene 1596-
1724, 129 Lr, 11 = 0,31. Korrelasjons-
koeffisienten for annen ordens diffe-
rensrekker for serien fra Ostre Grund-
set, og "Den nye grunnskala" for furu
fra Solor, ble for 6rene 1630-1729, 100
hr, 12 = 0,57 (minstekrav 0,40). Den
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er hoy nok til i garantere riktig tidfes-
ting. Det gamle viningshuset pi Grund-
set, ostre, skulle etter dette vare fra
1732. Eldre kan det ikke vare. Korre-
lasjonskoeffisienten for annen ordens
differensrekker for serien fra Ostre
Grundset og "Dqlskala for furu fra
Solor" ble for irene 1596-1722. 127
Lr, t2 = 0,61 (minstekrav 0,40).

Ingelsrud

Stammeskiver fra fire stokker fra en
gammel lAve pi Ingelsrud i Grue hadde
henholdsvis 157, 160, 230 oe 266 kr-
ringer. Av disse ble alle mAlt pA 2 nar.
Gjennomsnittlig bredde var 0,60 mm.
Vekstkurvene ble tegnet og sammen-
lignet. De yttente Arringene i 2 av stok-
kene ble dannet samme ir. I de 2 neste

Fig. 1. Elverum kirke'er en tommerkirke. Pl spiret
stir etjernllagg med tallet 1736.

Elverum Paish Church is a log structure,
The spire is surmounted by a srull metal
flag, on which is stomped the date 1736.

stokkene ble barkringene dannet Aret
etter. Arringsbreddene ble korrigert for
virkning av alder og standardisert til I
mm (irringsindekser). De l0 innente
irringene i hver stokk ble sloyfet, i alt
40. Demest ble 94 Arringer sloyfet fordi
de ville fore til uheldig forhoyde in-
dekser. I alt ble sloyfet 134 irringer.
Serien fra den gamle liven kom til i be-
st6 av 677 hningsindekser (tabell III).
Serien ble sammenlignet med "Den nye
grunnskala" for furu fra Solor. I to av
stokkene ble de ytterste irringene dan-
net i 1770. I de to andre stokkene ble
de ytterste Arringene dannet i 1771.
Korrelasjonskoeffisienten for Arene I 659-
1769, lll ir, 11 = 0,43 (minstekrav
0,40). For annen ordens differensrekker
for 1659-1769, lll Lr, 12 = 0,54 (mins-
tekrav 0,40). Korrelasjonskoeffisientene
er store nok til A garantere riktig tid-
festing. Etter dette skulle lAven vare
bygd i 1772.

Arringsindeksene fra Elverum kirke,
Ostre Grundset og Ingelsrud er slitt
sammen til en skala. Skalaen omfatter
16 stokker med i alt2148 irringsindek-
ser (635*836+677). Den gir fra 1473
til 1771. Den ble sammenlignet med
"Den nye grunnskala" for furu fra Solor.
Korrelasjonskoeffisienten ble for 6rene
1659-1718, 60 Lr, 11 = 0,76 (minstekrav
0,60). Skalaen (tabell IV) er her forkor-
tet. Den omfatter irene 1473-1739,
267 Lr. Resten, 1740-1771, finner vi i
serien fra Ingelsrud (tabell III).

Gjerdrumsloftet

Hssten 1977 mllte jeg irringsbredder i
Gjerdrumsloftet (fig. 2) pe Glomdals-
museet. De ble mAlt pi godt belyste
stokkender i loft i svalgangene i forste
og annen etasje. 3 stokkender ble under-
sokt i forste og I i annen etasje. En stam-
meskive ble ogsA saget av pi en stokk i
et rom i forste etasje. I alt ble undersokt
5 stokker. 2 av disse hadde den vtterste
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Tabell II. Middelet av lrringsindekpne iVo fra 5 stokker fra et gam-
melt vlningshus pe Ostre Grundset i Elverum. Ekqponen-
ten angir antallet av inngiende ilrringer.

The mean value of annual growth ring indices for 5 logs

ftom an old fomhouse at East Grundset in Elverum. The
mean is expressed as a percentage. The exponent indicates
the total number of growth ringt included in the computa-
tion.
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irringen (barkringen), deriblant stamme- Serien (tabell V) kom til A bestA av 477
skiven. Stokkene hadde henholdsvis 80, Arringsindekser. Den ble sammenlignet
137, 105, 138 og 97 lringer. Der ble med "Delskala for furu fra Solor"
mAIt henholdsvis 78, 129,95, 129 og (fig. 4, kurve I). Det viste seg at bark-
96 Atringsbredder, i alt 527 lrringer. ringene var dannet i l7O9 (fig. 4, kurrre
Gjennomsnittlig bredde var 1,36 mm. III). Korrelasjonskoeffisienten for serien
Vekstkurvene ble tegnet og sammenlig- fra Gjerdrumsloftet og "Delskala for
net, og viste at stokkene med barkringe- furu fra Solor" for Arene 1577-1709,
ne var felt samtidig. Arringsbreddeneble 133 Ar, 11 = 0,44 (minstekrav 0,40).
korrigert for aldersvirkning og standardi- For irene 1655-1679, 25 lr, rr = 0,78
sert til I mm (Arringsindekser). De l0 in- (minstekrav A,75). For irene 1655-
ner$te Arringer i hver stokk ble sloyfet. 1684, 30 if, 11 = 0,86. Korrelasjonsko-
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Tabell IIL Middelet av irringsindeksene i % fra 4 stokker av furu fra en
gammel tommerbygning pi Ingelsrud i Grue. Eksponenten
angir antallet av inngiende irringer.

The mean value of annual growth ring indices for 4 logs of
Scots pine from an old log building at Ingelsrud in Grue
The mean is expressed as a percentage. The exponent indi'
cates the total number of growth ings included in the
computation.
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effisienten for serien fra Gjerdrumslof- sommeren 1976. Det var 5 innvendige
tet og serien fra Elverum kirke for Arene stokker i stokkveggen mellom kovene
1655-1684, 30 Ar, r1 = 0,84. Koeffisi- og 2 utvendige stokker i det nordostre
entene er h@ye nok til A garantere rik- hjornet. De innvendige stokkene var
tig tidfesting. Gjerdrumsloftet er bygd i alle tilhogd. De utvendige stokkene
1710. hadde Arringene n&rmest barken (bark-

ringene). De innvendige stokkene ble
Stemsrudstua godt belyst, som tidligere ble brukt en

Leitz lupe (8x) med skala inndelt i 0,1

Arringsbredder ble milt direkte pl 7 mm. Der ble tatt 3 boreprover, I fra en

stokkender i Stemsrudstua (fig. 3) av de iflnvendige stokkene for A fi med
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Tabell lV.Middelet av lrringsindek*ne i % fra de 16 stolftene av furu
fra Elverum kirke, glste Grundset og tommerbygningen fra
Ingelsrud i Grue (1473-1739). Eksponenten angir antallet
av inngAende Arringer.

The mean value of annual growth ring indices for 16 logs
of Scoa pine from Elverum Parish Chttrch, fannhouse at
East Grundst, and the log building at Ingelvud in Grue
(1473-1739). The mean is expressed as a percentage. The
exponent indicates the total number of growth rings in-
cluded in the computation.
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barkringen og 2 fra monsasen. Borepro- boreproven tok jeg med til innarbeidelse
vene ble undersokt ved Institutt for bare de 2l yttente Arringene for A fi
Treteknologi, Norges landbrukshogskole med barkringen.
pA As, ved professor Finn Stemsrud. PA den forste av de innvendige stokke-
Den ene proven fra monsisen kunne ne ble telt 234 trringer og mLlt 229.
ikke brukes, mens de 2 andre provene Her ble boreproven tatt. Pi den andre
ga 2 gode serier med irringsbredder stokken ble telt 249 Lringer og melt
(milt i 0,01 mm). Serien av errings- 246, ph, den tredje ble telt 196 Arringer
bredder fra den ene av de innvendige og melt 193, pA den fierde ble telt
stokkenevarikkesiheldig,ogavdenne 232 turtnger og melt 195, og pA den
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Fig. 2. Gjerdrumsloftet er en tommerbygning pA Glomdalsmuseet i Elverum.

Gjerdrumsloftet in the Glomdal Folk Museum, Elventm. The building is constntcted of logs.

femte stokken ble telt 227 lringer og
mLlt 222. I alt ble melt 1085 lrrings-
bredder i stokkveggen bortsett fra hr-
ringsbreddene i boreproven. Gjennom-
snittlig bredde var 0,67 mm. Arrings-
breddene ble korrigert for virkningen av
alder og standardisert til I mm (irrings-
indekser). Der ble sloyfet l19 Arringer,
derav 50 ved margen. 69 irringer er
sloyfet fordi de ville fore til uheldig
forhoyde indekser. 966 kringsbredder
er tatt med (tabell VI). Det var lett i
finne konesponderende Arringer. Serien
av irringsindekser fra de 5 innvendige
stokkene fra Stemsrudstua ble utarbei-
det og sammenlignet med "Delskala
for furu fra Solor" (frg. 4, kurve I) og
viste at den yngste irringen som ble
iakttatt, var dannet i 1626. Boreprpven
er altsA her ikke med. Den sist milte

Arringsbredde var fra 1623. Den siste ir-
ring som er tatt med er fra 1616, dette
var i den forste stokken. Korrelasjons-
koeffisienten for Arene 1537-1616, 80
Ar, 11 = 0,38. Korrelasjonskoeffisienten
for serien fra de 5 innvendige stokkene
og skalaen "Elverum kirke Ostre
Grundset -.Ingelsrud" for irene 1500-
1610, lll ir, 11 = 0,57 (minstekrav
0,40). Dette tallet er stort nok til i
garantere riktig tidfesting, nemlig at
den yngste Arringen som ble iakttatt
i stokklaget mellom kovene er dannet i
1626.

De utvendige stokkene hadde bark-
ringene, men de var slitt av v&r og vind.
PA en av de utvendige stokkene ble telt
153 irringer og milt 152. Barkringen
(den ytterste Arringen) kunne ikke miles,
men den var der. PA den andre utvendige
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Tabell V. Middelet av irringsindek*ne i Vo for 5 stokker fra Gjerdrums-
loftet pi Glomdalsmuseet. Eksponenten angir antallet av inn-
giende irrhger.

The mean value of annual growth ring indices for 5 logs from
Gjerdrumsloftet at the Glomdal Folk Museum. The mean is
expressed as a percentage. The exponent indicates the total
number of growth rings included in the computation.

t577_I5.19

1580-1589 9s2 90 Bo 80

r59o-r599 go2 go ro5 rro
1600-1609 rno2 tos llo ros

1610-1619 t52 too rr.5 r15

r62o-L629 tas3 tes r{5 tto3
1630-r-639 too4 90 8s4 rro5
1640-1649 tos5 tto roo ll5
1650-1659 tos5 tt5 llo roo

1660-r.669 e55 80 90 9s

1670-1679 to55 95 ro5 75

t68o-r689 rto5 t:s r2o r2o

1690-1699 7s5 85 95 90

rToo-r709 gs2 tesl teo r15

stokken ble telt 240 hrringer, men malt
237 . De 2 ytterste irringene var der, men
lot seg vanskelig mile. Margringen ble
heller ikke mAlt. I alt ble milt 389 6r-
ringer. Gjennomsnittlig bredde var 0,81
mm. Arringsbreddene ble korrigert for
alder og standardisert til I mm (irrings-
indekser). I den forste stokken ble de
9 innerste Arringene sloyfet bortsett fra
margringen som ikke ble m6lt i det hele
tatt. 3 Arringer ble sloyfet i den andre
stokken fordi de ville fore til uheldig
forhoyde indekser. I alt ble sloyfet 22
Arringer. I serien inngikk 367 irringer.
De korrigerte og standardiserte vekst-
kurvene ble tegnet og sammenlignet med
"Delskala for furu fra Solor" og viste
at stokkene ble hogd samtidig. Bark-
ringene ble dannet i 1630. Korrela-
sjonskoeffisienten for irene 1537-1628.
92 hr, r1 = 0,42. Korrelasjonskoeffisi-
enten for annen ordens differensrekker
for 1537-1627, 9l Lr, 12 = O,22. Kone-
lasjonskoeffisienten for annen ordens
differensrekker for serien fra de 2 ut-

30

Bs2 90 too2

60 ro5 r2o tto2
r4o r55 130 Lso2

90 80 85 go2

rlo L2s ro5 to53

rro ro5 too too4

'ro 15 95 g55

110 90 110 :.005

90 90 'ro eo5

to5 95 110 tos5

io go 90 roo5

7s 80 'r5 ls5

too3 tzs r.ts 903

L2o ro5 90 tz51

vendige stokkene og serien fra de 5 inn-
vendige stokkene for Arene 1410-1604,
195 ir, 12 = 0,31. Hvis vi tar i betrakt-
ning det lange tidsrom, skulle det siste
tallet vare stort nok til i garantere rik-
tig tidfesting.

Serien fra de 5 innvendige stokkene
og serien fra de 2 utvendige stokkene
ble slAtt sammen. Med l8 Arringsindek-
ser fra boreproven kom hele serien fra
Stemsrudstua til a bestA av 1351 irrings-
indekser (tabell VII). Gjennomsnittlig
bredde for de mAlte Arringsbreddene i
de 7 stokkene bortsett fra boreproven
var 0,7 I mm. Korrelasjonskoeffisienten
for serien fra de 7 stokkene fra Stems-
rudstua (fig. 4, kurve II) og "Delskala
for furu fra Solor" (fig. 4, kurve I) ble
for irene 1537-1630,94 hr, 11 = 0,49.
Korrelasjonskoeffisienten for de 7 stok-
kene og "Delskala for furu fra Solor"
for Arene 1537-1616, 80 6r, r, = 0,51.
Korrelasjonskoeffisienten for de 5 inn-
vendige stokkene i samme tidsrom,
11 = 0,38. OgsA dette tyder p& riktig
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Fig. 3. Stemsrudstua er ogse en tommerbygning pi Glomdalsmuseet i Elverum.

Stemsrudstua in the Glomdal Folk Museum is another W structure.

innpassing av de 2 gruppene, og dermed
riktig sammensleing av de 5 innvendige
og de 2 utvendige stokkene. Korrela-
sjonskoeffisienten for de 2 gruppene pA
tilsammen 7 stokker er storre enn korre-
lasjonskoeffisienten for den fonte grup-
pen pi 5 stokker.

Korrelasjonskoeffisienten for serien
fra de 7 stokkene fra Stemsrudstua og
skalaen "Elverum kirke - Ostre Grund-
set - Ingelsrud", for irene 1500-1616,
ll7 kr, 11 = 0,41 (minstekrav 0,40).
Korrelasjonskoeffisienten for serien fra
de 7 stokkene fra Stemsrudstua og seri-
en fra de 3 stokkene fra det gamle stab-
buret pi Flisnes i Asnes (Aandstad
1960, s. 66) ble for irene 1498-1630,
133 Ar, 11 = 0,45 (minstekrav 0,40).
Etter dette er siste irring, yngste Ar-
ring, i Stemsrudstua dannet i 1630.

Dermed skulle Stemsrudstua vaere fra
1631.

Boreproven fra monsisen pA Stems-
rudstua hadde 150 irringer (tabell VUI).
Gjennomsnittlig bredde var 0,45 mm.
Arringsbreddene ble korrigert for virk-
ning av alder og standardisert til I mm
(Arringsindekser). De l0 innerste Arring-
ene ble sloyfet (tabell IX). Siste irring
(barkringen) i monsAsen ser ut til A vere
dannet i 1724 (fie. 4, kurve V). Dermed
skulle den eldste av de irringene som ble
tatt med, vare dannet i 1585.

Korrelasjonskoeffisienten for Arrings-
indeksene fra monsisen pi Stemsrudstua
og irringsindeksene i folgende serier
ble:
l. "Delskala for furu fra Solor" (lrg. 4,

kurve I), for Arene 1673-1722,50 hr,
11 = 0,44;
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Tabell Vl.Middelet av lrringsindeksene i Vo fot de 5 innvendige stokkene
fra Stemsrudstua. Eksponenten angir antatlet av inngiende lr-
ringer. Kryssene betegner lrringer som er mAlt og ikke tatt med,
eller bare iakttatt.

The mean value of annuol growth ing indices for the 5 interrul
logs from Sternsrudstua. The meon is expressed as a percentage.
The exponent indicates the total number of growth rings
incfuded in the computation. The ctosrr.s denote growth ri6
not included in the computation. Some of these latter gtowth
rings were meastred; others were only obsened.
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2. "Elverum kirke - @stre Grundset -
Ingelsrud", for Arene 1673-1722, S0
hr, 11 = Or44;

3. "Elverum kirke" (frg. 4, kurve IV),
for Arene 1673-1722,50 Ar, 11 = 0,49.

Korrelasjonskoeffisienten for annen or-
dens differensrekker for lrringsindeksene
fra monsisen pA Stemsrudstua og ir-
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ringsindeksene i seriene:
l. "Delskala for furu fra Solor", for

Arene 1585-1722, 138 Ar, t2 = 0,19,
for Arene 1673-1722, 50 ir, t2 =
0,50.

2. "Elverum kirke", for irene 1673-
1722, 50 Ar, 12 = 0,50, for irene
1682-1710, 29 ir, t2 = 0,81. Det



Tabell VII. Middelet av irringsindeksne i Vo for 7 stokker fra Stems-
rudstua pi Glomdalsmuseet (5 innvendige og 2 utvendige
stokker). Eksponenten angir antallet av inngiende Arringer.

The mean value of annuol growth ring indices for the seven
logs from Stemsrudstua at the Glomdal Folk Mureum (5
internal and 2 extemal logs). The mean is expressed as a
percentage. The exponent indicates the total number of
gtowth ings included in the computation.
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siste tallet skulle vere stort nok til e
garantere riktig tidfesting. Korrelasjons-
koeffisientene for de eldre Arringsindek-
sene, de fra fgr 1673, er svert sma.
Konklusjonen me bt at den yttente
irringen i monsisen med stor sannsyn-
lighet er dannet i 1724. Tommentok-
ken som er blitt til monsis er da felt

hosten 1724 eller vLren 1725.
MAlet med det foreliggende arbeid

har ikke bare vart i tidfeste Gjerd-
rumsloftet og Stemsrudstua pi Glom-
dalsmuseet i Elverum, men ogse e
undersoke den dendrokronologiske me-
todes brukbarhet, og a fe i stand tabeller
med daterte irringsindekser.
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Tabell V[I.Mllte lningsbredder, ukorrigerte, i boreproven fra monsien
pA Stemsrudstua pi Glomdalsmusoet, i 1/100 mm.

Distones between annual gowth rtrA in the sample taken
from the rcof ridge beam of Stensudstua ot the Glotndal
Fok Museuttt" The musurements, which have not been
conected, were measured to the nearest 11100 of a milli-
meter.

Ar
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Tabetl IX. ^A,rringsindekser i % for boreproven fra monsiisen pl Stems
rudstua pi Glomdalsmuseet.

Anmtal growth ittg indices from the sompk taken ftom the
rcof rfue beam of Stemsudstuo at the Glomdal Folk Museutn

1585-1589 r00 90 90 90 90

1590-1599 100 80 75 55 75 75 65 55 90 90

1600-1509 90 75 75 125 100 110 tro t20 100 roo

1510-1619 L25 ,15 65 100 Loo 1lO 120 155 180 165

L620-L629 175 r55 80 rl0 145 80 15 110 80 90

1630-1539 90 90 100 1r0 90 80 80 ll0 120 l0o

16i10-15,19 60 50 50 50 50 65 65 65 90 ll0
1650-1659 100 100 90 90 135 135 I35 90 145 165

1560-1559 r90 135 135 I2o 55 IIO llo 90 80 ss

1670-1579 65 65 55 55 55 55 80 65 90 I00

1680-1689 90 L25 200 r50 1r0 90 100 90 75 roo

1690-1699 110 lto 100 110 L25 ll.0 125 125 t l0 tlo
1700-1709 125 75 15 90 75 75 75 75 60 50

1710-1719 75 75 75 75 110 100 90 ll0 ,10 50

L720-L721 90 50 75 60 60
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Fig,4. Figuren omfatter indekskurvene fra 1. "Delslcala for funr fra Solor", 2. Stemsrudstua, 3. Gjerdrums-
loftet,4. Elverum kirke, 5. MonsAsen pA Stemsrudstua

Figure showing various index curves for annul growth nngs of logs. 1. Partial growth rfug series for
Scots pine (Pinus stlvestris) in Solcir. 2. Logs from Stemsrudstua. 3. Logs from Gjerdrumsloftet. 4.
Logs from Elverum Parish Church. 5. Index cwve for the roof ridge beam of Sternsntdstuo.

Det har vist seg at korrigering for
virkning av alder med felles aldersvekst-
kurve (livskurve) kan fore galt avsted,
ved at det kan forc til uheldig forhoyde
irringsindekser. I slike tilfeller mi disse
irringene sloyfes; det gjelder i fi frem
de karakteristiske sekvensene. Flere pro-
ver eliminerer virkningen av tilfeldige
faktorer, utjevningsprinsippet er det
gieldende prinsipp.

Takk til forstekonservator lvar Skre
ved Glomdalsmuseet fordi jeg fikk lov

SUMMARY

The purpose of the present work was
threefold: to assign an accurate date
to the buildings Gjerdrumsloftet and
Stemsrudstua at the Glomdal Folk
Museum, to test the reliability of the
dendrochronological method, and to
provide tables with dated indices for
annual growth rings.

til fl foreta disse undersokelsene og for
all hjelp og interesse.

Takk til ingenior Ingolf Loken for
mottatte stammeskiver fra det gamle
vAningshuset pi Ostre Grundset i Elve-
rum, og takk til professor Finn Stems-
rud ved Institutt for Treteknologi,
Norges Landbrukshogskole pi As, som
ordnet med m6lingen av irringsbredde-
ne i boreprovene.

Takk ogsi til dosent Per Sunding,
Botanisk museum i Oslo, for gode rAd
og imotekommenhet.

Five old buildings in the district
comprising Sol0r and Elverum were
examined. The five buildings examined
were: l. Elverum Parish Church. 2. An
old farmhouse at East Grundset in
Elverum. 3. An old barn at Ingelsrud in
Grue. 4. Gjerdrumsloftet. 5. Stemsrud-
stua.
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Of 28 logs examined, 4826 growth
rings were counted, 4736 of which
were measured, 4l 16 of the measured
rings were included in the computation
of results.

The indices of annual growth rings
for Elverum Parish Church, the farm-
house of East Grundset, and the Ingels-
rud building have been combined in
one series. This series comprises l6
logs and a total of 2148 growth rings.
It is called "Elverum Parish Church

East Grundset Inselsrud". The
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Orbicula parietina, ein sjeldan sopp i Noreg?

Orbicula parietina, a rare fungus in Norway?

Olav Aas
Hoy anger vidaregAande skule
5900 Hoyanger

Slekta Orbicula Cooke hoyrer til orde-
nen Eurotiales av Ascomycetane. Orde-
nen er mest kjend fordi den omfattar
det perfekte stadium = ascus-stadiet, av
konidieslektene Penicillium og Aspergil-
lus. Av desse er det vanlegvis berre
konidiestadiet som ein ser, t.d. i nor-
manna-ost, eller pl ting som mugnar.
Det perfekte stadiet er som svart smi
kuler. under ein millimeter i diameter
og inneheld ei mengd runde asci som
ligg uregelmessig samanpakka i frukt-
lekamen. Fruktlekamane opnar seg ik-
kje, og sporane kjem ut ved at ascus-
vegg og fruktlekamvegg vert opployst
eller rotnar.

Til same orden hoyrer enkelte andre
slekter med runde, lukka fruktlekamar
med uregelmessig spreidde asci utan
opningsmekanisme, m.a. Orbicula. Frh
tid til annan har val av slektsnamn vari-
ert, og i arbeidet sitt om Orbicula og
Lilliputia Boudier & Patouillard nem-
ner Hughes (1951) at Orbicula har
vorte plassert innan ni ulike slekter.

Orbicula parietina er vorte funne pt
ei rekkje ulike substrat, serleg rotnande
organisk materiale (Hughes l95l og
Dennis 1978). Det er kjent i alt to arter
i denne slekta. den andre er O. tartari-
cola som er ein lavparasitt.

Dette er dei fonte koprofile funn av
Orbicula parietina (Schrader ex Fries)
Hughes i Noreg. Arten er tidlegarq kjend

Blyttia 38:37-39; 1980

fri Noreg (Robak 1932: 201-202)
under namnet Anixia parietina (Schrad.)
Lindau, fri Ringerike, Kistefoss l2/10
1929, funne pi papirmasse som hadde
vore lagra i 7-8 minader (materiale har
eg ikkje sett). Robak nemner ogsA funn
av same arten fri lagra papirmasse av
ukjend alder fr& Follafoss fabrikkar i
Nord-Trondelag.

Orbicula parietina (Schrader ex Fries)
Hughes
Synonym: Anixia parietina (Schrad.)
Lindau. Sji Hughes (1951) for andre
synonym.

Fruktlekamar (perithecier utan ostiole)
kuleforma til halvkuleforma, med flat
basis, brune til purpurbrune, opp til
0,7 mm i diameter, festa til underlaget
med fargelause, greina og ugreina sep-
terte hyfer 2 tll 3,5 pm i bredde. lnste
delen av den to-laga fruktlekamveggen
er samansett av celler som er storre,
meir tynn-veggia og har lysare brun-
farge enn cellene i det ytre vegglaget.

Asci og parafyseliknande hyfer er
festa til den konvekse delen av ei halv-
kuleforma basalpute, ved basis av frukt-
lekamane. Asci. som er i ulike utvik-
lingsstadier, er opp til 136 x 14,4 pm,
varierande klubbeforma som umodne,
sylindriske-klubbeforma som modne, av-
runda i toppen, langstilka mot basis,
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dei fargast ikkje bll i Melzer's reagens,
og kvar inneheld dei 8 ascosporar.
Ascosporar glatte, kuleforma, fargelause
til lyst gule, 7-11,5 ,rm i diameter,
liggiande i ei rekkje i modna asci.
Parafyser greina og ugreina, har tverr-
vegger, fargelause, 2-3,5 pm i bredde.

Undersokt materiale

Sogn og Fjordane: Hyllestad: Leirvik
i Sogn: Kletten v/Skittmyrane 2717
1974 O. Aas leg.(BG) pe kuekskrement
(fruktlekamane var pA substratet ved
innsamlinga).

Hordaland: Fusa: Skjorsand 5/10
1975 G. Dale & O. Aas leg. nr. 34 b
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Fig. 1. ad. Orbicula paietina. a. snitt giennom ein fruktlekam, s\iematisk. Fruktlekamen er festa til underlaget
med hyfer, veggen er to-laga, og asci og parafyser er festa til ei halvkuleforma basalpute. b. asci med
ascosporar. c. parafyser. d. ascosporar, med varbrande grad av kollapsing. (fig. frt nr. 34b).

a-d. Orbicula parietina. a. a fruitbody in sectional view. Asci and paraphyses are attached to a hemi
spherical cashion. b. asa with spores. c. paraphyses. d. ascospores, sonu of which are compressed.

(BG) pi flaggermusekskrement i eit
husloft (fruktlekamane utvikla seg etter
2O dager etter fukting i petriskil).

Kommentar

Desse relativt fe funna av Orbicula
parietina i Noreg kan tyde pi at dette
kan vere ein mindre vanleg art hos oss,
sjolv om det sikkert er lett i ovenji
desse smi fruktlekamane i felt.

For den systematiske klassifiseringa
av Ascomycetane spelar opningsmekanis-
mane til asci og fruktlekamar ei stor
rolle.

Det vart ikkje sett noko form for op-
ningsmekanisme til asci, som gAr i opp-



lgysing ved modning av sporane. Desse
vert dA liggiande som ein gulaktig masse

inne i fruktlekamane. Hughes (1951:2)
nemner at: "Eventually the asci - and
later, most of the paraphyses too -
disappear, leaving the ascospores free in
the perithecial cavity". Heller ikkje
fruktlekamane synes i ha noko form
for opningsmekanisme. Ved dyrkings-
forsok (Hughes l95l:2) skriv forfatta-
ren at: "[n a six month's culture on
sterilized ground rabbit pellets in tap-
water agar allowed to dry out undis-
turbed, the perithecial walls were still
intact although much wrincled. A
slight touch, however, was enough to
rupture the friable wall and expose the
dry yellow powder of ascospores within".

Dennis (1978:382) slir fast at denne
arten: "occupies rather an isolated
position on account of its cylindrical
asci which by some can be regarded
as arranged in a hymenium, for they
are interspersed with slender para-
physes-like hyphae". Forfattaren kon-

kluderar sA med at det ikkje er over-
raskande etter dette at denne arten
gientekne ganger har vorte beskriven
som ny.
Noko konidiestadie er ikkje vorte ob-
servert (Hughes 1951 :4).

Robak (1932:2Ol\ skriv at ved dyr-
kingsforsok i agar-medium utvikla sop-
pen smi sjokoladebrune klumpete skle-
rotia opp til I mm i diameter. Frukt-
lekamane, som var utan overflateorna-
mentering, mangla noko form for op-
ning. Dei var kuleforma med vertikal
samanpressing. Han nemner vidare at
parafysene var ein-cella, og dei hadde
lys brun farge. Dette stemmer ikkje
med det materiale eg har undersokt,
der parafysene er fargelause og har
tverrvegger.

Eg vil gierne fi takke professor Finn-
Egil Eckblad, Botanisk laboratorium,
Universitetet i Oslo, for hans kommen-
tarar til manuskriptet.

SUMMARY

Orbicula parietina (Ascomycetes: Euro-
tiales) is reported as coprophilous for
the first time in Norway. Previously

it has only been found here on paper
pulp, and it seems to be a rarely seen

fungus in Norway.
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Smflstykker

Fondet til dr. philos. Thekla Resvolls
minne

Fondet er knyttet til Norsk Botanisk
Forening. Formilet fol fondet er h gi
stotte til norsk botanisk vitenskap, for-
trinnsvis innenfor de omrAder av bota-
nikken hvor Thekla Resvoll var virk-
som, dvs. anatomi, morfologi, flori-
stikk, okologi.

Renter av fondet - ca. kr. 800,-
vil kunne utdeles viren 1980. Soknad
om tildeling kan sendes Norsk Bota-
nisk Forening, adresse: Botanisk muse-
um, Trondheimsvn. 23 B, Oslo 5, innen
l. mai 1980.

Doktordisputaser i botanikk i1979

Forstekonservator Dagfinn Moe for-
svarte den 23. februar sin avhandling
"Studier over vegetasj onsutviklingen gjen-
nom Holocen pA Hardangervidda" for
den filosofiske doktorerad ved Univer-
sitetet i Bergen.

Universitetseksamener i botanikk i 1979

Universitetet i Oslo

Hovedfag, virsemesteret: l0 kandidater.
Kirsten Bjorgum: Vedboende

sopp (Aphyllophorales-I{omobasidiomy-
cetes) pA Hinnoy og Hamaroy i Nord-
land. - Lise Lautin Harwiss: Strandberg-
vegetasjonen i Sandefiord. Kirsti
Hofstad Jahren: Vekstavslutning og
innvintring hos gran (Picea abies (L.)
Karst.). III. Analyse av proteininnholdet.

- Ole Hans Jolle: Makrolavfloraen pi
edellovtrer og fuktige, skyggefulle berg-
vegger i omridet fra Lyngdal i Vest-
Agder til Sandnes i Rogaland. - Unn

Blyttia 38:41-43;1980

Tove Kirkerud: Daglengdens innvirkning
pA fotosyntesen hos gran (Picea abies
(L.) Karst.). Inger Cathrine Lillo:
Biosyntesen av S-adenolsylmethionin og
S-metylmethionin i bygg. Dagfrid
Skogen: Fotorespirasjon i monokroma-
tisk lys hos Sinapis alba. Ragnar
Vadseth: Chorda-artenes okologi og ut-
bredelse i Indre Oslofiord med hoved-
vekt pi Chorda tomentosa. Rolf
Wahlstrom: Cytological studies in spe-
cies of African Crinum (Amaryllidaceae).

- Knut Hermundstad @stmoe: Okolo-
giske og sosiologiske undersokelser av
storsopperibarskogssamfunniAs
(Cladonio-Pinetum, Eu-Piceetum myrtil-
letosum, Melico-Piceetum typicum og
Eu-Piceetum athyrietosum).

Hovedfag, hostsemesteret: 5 kandi-
dater. Tove Nakken: Vedboende
sopp (Aphyllophorales-Homobasidiomy-
cetes) langs Sandviks-Isielva i Barum
kommune. Lars Reibri: I. Vekst-
pigmentanalyse hos granplanter (LI)
dyrket under forskjellig spektral for-
deling. II. Fotosyntese-effektivitet hos
granplanter (LI), ved bruk av forskjellig
spektralfordeling. IlL Spektralfordeling-
ens innvirkning pi herdings- og lagrings-
evnen til granplanter (LI). - Halvor
Solheim: Vedboende sopp (Aphyllo-
phorales-Homobasidiomycetes) i to om-
rAder i Engerdal, Hedmark (Gutulia
nasjonalpark og Hovden) og i @vre
Dividalen nasjonalpark, Troms. - Arne
Stavn: Rensing og karakterisering av en
ekstra celluleer cydoamylose glykano-
transferase fra Bacillus macerans.
Kari Bruun Wyller: Kromosomtallsvaria-
sjoner og cytologisk slektskap hos norske
Cochlearia-arter.

Universitetet i Bergen

Hovedfag, virsemesteret: l4 kandidater.
- Kari Gudrun Bakkerud: Bakteriefor-
midlet opptak av cholinsulfat hos plan-
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ter: Bakterieeffektivitet. Asmund
Bjornstad: Nitrogenfiksering i grasroter.
Ei litteraturstudie over visse ikkjepato-
gene interaksjonar mellom bakteriar og
hogare planter. - Knut Yngve Borsheim:
Karbonsyklus og svovelsyklus i Srelen-
vannet. - Kari Dagestad: Undersokelse
av gruppespesifikke presipitinogener hos
Yersinia enterocolitica. Astrid R.
Evensen: Vegetasjonsokologiske under-
sokingar i Jolstra-vassdragets litoralsoner.
- Anniken Friis: Virkninger av gjodsling
pA naturlige fiellbeiter i Ostre Slidre,
Valdres. En undersokelse av produksjon,
f5rkvalitet og jordsmonn. Einar
Klinkenberg: Marine og maritime lav i
Sotraregionen ved Bergen. - Inger Lise
Kristiansen: Storemyr, Mongstad, Lindis
hd. En vegetasjonshistorisk studie av
myras utvikling. Aslak Lauvrak:
Vegetasjons- og jordsmonnsutvikling i
granplantinger pi Vestlandet. - Berit
Markussen : En makrofossilundersokelse i
sedimentene i Liketjem, LindAs hd.,
Hordaland. - Hilde Nissen: Karakteri-
sering av en moderat halofil, fotosyn-
tetisk bakterie. - Yngvar Olsen: Vekst av
Chlamydomonas reinhardti i kjemostat-
kultur vekstbegrenset av nitrat eller
fosfat. Egil Skjelbreid: Opptak av
sulfat i byggroter. I. Interaksjonar
mellom Ff, Ca2* og SOa 2-.II. Saman-
hengen mellom konsentrasjonsavhengige
fasetransisjonar og lipidane i membra-
nen. - Eimund Solsvik: Undersokelse av
peptidoglycanstruktur hos S taphy lococ-
cus aureus ved immunoperoksidase og
elektronmikroskopisk teknikk.

Hovedfag, hostsemesteret: 3 kandi-
dater. - Arne Bernt Dahle: Pivisning
og kvantifisering av marine bakterier ved
hjelp av immunofluorescens. Berit
Omvik: Isolering og karakterisering av
noen dictyostelide cellulare slimsopp
fra Bergensomridet og noen fysiolo-
giske undersokelser av disse. - Knut
Kire SjAstad: Kvantifisering av jordbak-
terier ved hjelp av immunteknikk.
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Universitetet i Trondheim

Hovedfag, vArsemesteret: 8 kandidater.

- Ingvar Brattbakk: Strandeng pi Sval-
bard. En regional/vegetasjonsokologisk
undersokelse. - Arve Elvebakk: Plante-
sosiologi og fenologi i eit arktisk om-
rAde: Stuphallet, Broggerhalvoya, Sval-
bard. - Rolv Hjelmstad: Makrolavflora-
en i bekkeklofter i Sor-Gudbrandsdalen.

Jens Holthe: Miljogifter og grense-
verdier. Fonlag til tilvalgsstoff for fem-
timers kurs i biologi (3BI), studieretning
for allmenne fag. - Mats Goran Nettel-
bladt: Plantegeografiske undersokelser og
vegetasjonskartlegging i Fiplingdalen,
Helgeland. - Randi Skaugen: Noen ef-
fekter av ethylen pi reddik og torads-
bygg. - Ole Morten Steen:Verneverdige
omrider i Melhus kommune. - Harald
Taagvold: Virkninger av trikk pA vege-
tasjon og jordsmonn i sentrale fiellstrok
i Sor-Norge.

Hovedfag, hostsemesteret: 7 kandi-
dater. - Harald Sandal Bohn: Nitrogen-
og proteininnhold i gulmjelt (Astragalus
frigidus) og blimjelt (,4. norvegicus).

Anders Gjervan: Slekten Hygro-
phorus i Norge. - John Hermansen:
Vegetasjonsokologi i et arktisk omrAde,
Broggerhalvoya, Svalbard. - Nina Lund:
Luzula-mark pi Svalbard. En vegeta-
sjons-okologisk undersokelse i Advent-
dalen og pa Broggerhalvoya. - Gunn
Mari Olsen: Geotropisme hos normale
og ageotropiske erterotter. - Hallvard
Ramfiord: Vegetasjons- og klimahistorie
giennom de siste 9000 Ar i Naroy,
Nord-Trsndelag. - Knut Bjornar Asved:
Mineralneringens betydning for kambi-
um-avslutning hos unge granplanter.

Universitetet i Tromso

Hovedfag, vArsemesteret: 2 kandidater.
Hans Christian Eilertsen: Primar-

prduksjon og populasjonsstudier pi ut-



valgte lokaliteter i Balsfiordomridet. - - Reidulf Gerhard Juliussen: Den marine
Holger Johnsen: Spiringsfysiologiske stu- bentosalgevegetasjonen i ytre del av

dier med arktiske og subarktiske planter. Ofotfjorden.
Hovedfag, hostsemesteret: I kandidat.
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Bokanmeldelser

Bredo Berntsen (red.): Ostensjavannet.
Smiskrift nr. 10, utgitt av Ostlandske
naturvernforening med bidrag av Oslo
kommune, Oslo, 1979. Pris kr. 15,-.

I 1965 gav Ostlandske naturvernforening
ut et smAskrift om Ostensjovannet.
Det anmeldte smAskriftet er en ny, helt
omarbeidet utgave av skriftet fra 1965.
Siden da har det skjedd en del, ikke
bare med vannet sj@I, men ogsi med
kunnskapene vAre om ferskvannsokologi.
Dessuten har Oslo kommune i 1979
lagt fram en skjotselsplan for Ostensjo-
vannet. Denne planen innbefatter blant
annet et "reservat" der alt plantelivet i
v6tmarksomridene, langs bekkene og
deler av lauvskogen er fredet.

Det er blitt en hederlig omtale av
denne velkjente, nreringsrike innsjoen
sorost for Oslo by. Vi kan nevne atvan-
net inneholder 117 arter hoyere planter
og huser 190 forskjellige fugler, dessuten
har vannet den storste tetthet av bunn-
dyr som noen gang er blitt registrert i
verden. Bide blant planter og fugler
forekommer det flere sjeldne arter.

Sett bort fra noen ft, unodvendige
gientagelser fra kapittel til kapittel, er
stoffet velredigert og med hoy faglig
standard. Dette skyldes ikke minst at
dyktige fagfolk pi hvert sitt felt har gitt
bidrag til teksten: Bredo Berntsen (natur-
vern), Dag Klaveness (limnologi), Einar
Timdal, Odd Bruce Hansen, Hans-Jacob
Dahl og Jon Solberg (ornitologi) og
Bjorn Rorslett (botanikk). Boka er etter
fagomridene delt opp i fire hovedkapit-
ler: lnnledning med historikk og natur-
vernforhold, limnologi, fugleliv og bota-
niske forhold.

Det limnologiske kapitlet gir en god
oversikt over Ostensjovannet som oko-
system, og summerer hovedproblemstil-

Blyttia 38:45-47; 1980

lingene for den nreringsrike innsjoen.
Dette er nyttig og lrererik lesning, ikke
minst for distriktets skolel&rere som
kunne tenke seg i bruke vannet til eks-
kursjoner. Dessverre finnes det noen fi
fremmedord som ikke blir ordentlig
definert, f.eks. turbulens, fytoplankton-
alger, filtratorer og termisk stratifisering.
Og hvorfor skal vi i okologiske popular-
framstillinger plages med ordet preda-
tor; rovdyr skulle da vare dekkende
nok? Boka er jo tross alt beregnet pi
menigmann, fta ca.9 ir og oppover.

Kapitlet om Ostensjovannets fugleliv
er godt disponert og skrevet, populrert,
men likevel detaljrikt. Blant annet gir det
en omtale av svingningene i fuglebestand-
en fra ir til ir.

Bjorn Rorslett mA ha ros for en god
innforing i de botaniske forholdene i
vannet, sjol om jeg kanskje savner om-
taler av noen av de mest seregne plante-
artene. Potamogeton obtusifolirzs skal
forresten hete butt-tjonnaks, ikke brodd-
tjonnaks. Rorslett tar for seg forandring-
ene i plantebestanden giennom en 30
irs periode, og belegger det med in-
struktive flyfotografier fra 1937, 1952
og 1974. Det viser seg at Ostensjovannet
ikke stir i ferd med i gro igjen, slik
mange tidligere har hevdet, men at til-
groingen dels har okt og dels har minket
giennom tidene. Srerlig interessant er
Rorsletts kritikk av kanalene som i
1960-Ara ble gravd langs breddene av
vannet for A beskytte hekkeplassene
mot folk. Disse er antagelig bAde irsak
til at den giftige selsnepa er blitt sl van-
lig, og forekomsten av den livsfarlige
botulisme-bakterien. Det er ogsA tatt
med en fullstendig flora-liste for Osten-
sjovannet.

Positivt er det at kartet over skjotsel-
planen for Ostensjovannet er lagt ved.

Skriftet er gjennomillustrert. Forside-
bildet (foto Bredo Berntsen) er talende,
og inneholder faktisk skriftets problem-
stilling i et nstteskall. Einar Timdals
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foto av toppdykkerparet er av interna-
sjonal kvalitet. Men de ovige fotografi-
ene inne i boka er dessverre odelagt av
dirlig trykkekvalitet, og de ser ut som A
vrcre tatt en tikefull november-aften.
Jon Solbergs tegning av sothona er
monumental i sin enkelhet!

Klaus Hailand

Hildur Krog, Haavard Osthagen & Tor
Tonsberg: Lavflora. Norske Busk- og
bladlav. Universitetsforlaget, Oslo-Ber-
gen-Tromso, 1980. 312 s.Illustr. sv.-hv.
& farver. Pris innb. kr. 189,-.

Behovet for A identifisere materiale av
lav og moser blir stadig mer tydelig.
Ikke bare fag- eller amator-lichenologer
og -bryologer, men i stigende grad oko-
loger, vegetasjonsforskere og fagfolk fra
andre disipliner har behov for i sette
navn pA sine innsamlinger. Hindbsker
over vire hjemlige lavarter har det imid-
lertid hittil vart si som si med. Magnus-
sons flora over Skandinavias busk- og
bladlav fra 1929 tjente trofast som et
hjelpemiddel inntil man i 1973 fikk
Dahl & Krogs "Macrolichens of Den-
mark, Finland, Norway and Sweden"
(anm. Blyttia 31, s. l9l, 1973). Denne
sistnevnte var imidlertid ingen flora, men
snarere en bestemmelsesnokkel, der be-
skrivelsene av de ulike artene var gitt
ytterst kortfattet i selve nokkelen og
der f.eks. opplysninger om utbredelses-
forhold var i beste fall sparsomme.

I disse dager foreligger si en helt ny
og - i ordets beste forstand - moderne
lavflora pi norsk, i seg selv en botanisk
begivenhet. Forfatter-troikaen - fra uni-
versitetene i Oslo og Trondheim - pre-
senterer pi en fortreffelig mAte de ca.
400 artene av busk- og bladlav vi har i
landet, med gode (si langt dette lar seg
bedomme f@r man har fitt dem "prove-
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kjort") nokler til slekter og arter, klare
og dekkende beskrivelser, noyaktige
okologiske angivelser og utbredelsesdata.
Alle arter behandles med sAvel latinske
som norske navn. de sistnevnte etter
navnelisten fra Norsk Botanisk Forenings
lavnavnkomit6 (Blyttia 37, s. 155,1979).
Samiske navn gis for en rekke arter og
slekter. Floraen er gjennomillustrert med
ca. 350 svart-hvitt-fotografier av de
enkelte artene, plassert i margen ut for
omtalen av hver enkelt art. Billedmateri-
alet er glimrende, og miten det er brukt
pi er instruktiv og tjener i hsy grad tij.
h gtrore floraen til en anvendelig og pilite-
lig hindbok. At bildene av enkelte Pelti-
gera- og Nephroma-arter ikke stir fullt
pi hoyde med de ovnge, er i og for seg
beklagelig, men fullt ut forstAelig foto-
grafisk sett. 30 farveillustrasjoner viser
utvalgte representanter for ulike lav-
grupper og -slekter, og tjener bl.a. til A

anskueliggjore forfatternes bruk av farve-
betegnelser i artsbeskrivelsene.

I tillegg til at floraen bakerst har en
alfabetisk ordliste over benyttede morfo-
logiske termer, blir i et innledningskapi-
tel lavenes oppbygning giennomgAtt i
detalj i tekst og bilder, noe som bidrar
til A, glore floraen nyttig ogs& for den
som starter nesten pA bar bakke pA
egen hind.

SAvel ved sin giennomarbeidete tekst
som ved sitt rike og instruktive billed-
materiale representerer Krog, Osthagen
& Tonsbergs "Lavflora" noe nytt i norsk
kryptogamlitteratur. For de som kan
meget pi forhAnd, vil den vare et nyttig
oppslagsverk og hjelpemiddel. For nybe-
gynneren vil den kunne vekke interessen
for en plantegruppe man moter over hele
landet og som kan samles og studeres til
alle irets tider. Boken vil kunne finne an-
vendelse pA alle trinn i undervisningen
ved universiteter og hoyskoler og vil
ogsA utvilsomt ha meget i gi interesserte
amatorer og f.eks. elever ved de hoyere
skolers naturfaglinjer. Det ligger videre



nrl L spa at floraen vil bli godt mottatt
ogsi i vire naboland og til en viss grad
sigar i andre europeiske land. (For leve-
ranse utenfor Norge er det til boken
laget en engelsk oversettelse av bestem-
melsesnoklene.) Bokens pris kan kan
hende virke noe hoy. Men den som ar-
beider med lav eller onsker i bli mer
fortrolig med denne viktige plantegrup-
pen, vil ganske enkelt ikke ha rid til A la
vare A anskaffe den!

Per Sunding

P.D. Orton & R. Watling: British Fungus
Flora. Agarics and Boleti. 2f Coprinaceae
Part 1: Coprinus. Her Majesty's Statio-
nery Office, Edinburgh, 1979. 149 s.,
231 figurer. Pris heftet L 12,-.

Dette er nr. 2 i den britiske soppflora-
serien, en serie alle som arbeider med
sopp onsker velkommen. Srerlig velkom-
ment er at dette nurnmeret omfatter
blekksoppene, slekta Coprinus. Dette er
en stor slekt med mange arter, og hvor
det er store problemer med artsbestem-
melsen, forst og fremst pA grunn av
mangel pi god bestemmelseslitteratur.
Eldre soppfloraer tar med forholdsvis
fh, Coprinus-arter, og karakterene som
ligger til grunn for noklene kan vrere
vanskelige i fA tak i.

Denne floraen tar bare for seg slekta
Coprinus. De andre slektene i blekksopp-
familien, Coprinaceae, er ikke behandlet.
Likevel finnes det innledningsvis en nok-
kel som tar for seg alle slektene i fami-
lien. Dette er svart nyttig. Artene i de
andre slektene kan likne pi Coprinus-
arter, og de kan volde problemer dersom
en provde i bestemme dem ut fra en
Coprinus-nokkel.

Innledningskapitlene er korte, men til-
strekkelig innholdsrike. De informerer

brukeren om fruktlegemenes oppbyg-
ning, viktige kjennekarakterer, okologi
og systematikk.

Noklene er bygd opp etter enten/eller
prinsippet. Heldigvis ipner de ikke med
mikroskopiske karakterer eller andre
vanskelig tilgjengelige karakterer. Det er
forst og fremst grov-morfologiske egen-
skaper som ligger til grunn for alternativ-
ene i noklene, sjol om det ikke er til 6
unngi at mikroskopiske karakterer mi
brukes nir det gjelder 6 skille mellom
svart narstiende arter. Av og til brukes
okologiske karakterer, men sjelden som
eneste karakter.

Beskrivelsene av de enkelte artene er
detaljerte, og gir utfyllende opplysninger
om makroskopiske og mikroskopiske
karakterer, okologi og utbredelse i Stor-
britannia. Dessuten nevnes de genetiske
forholdene (der de er kjent).

Ved siden av i vrere en bestemmelses-
nokkel for og behandling av de ulike
britiske Coprinus-artene, er det samtidig
en systematisk revisjon av slekta. Her har
forfatterene gjort et beundringsverdig
arbeid. Innen visse grupper av slekta har
det hersket store nomenklatoriske pro-
blemer. Disse problemene blir behandlet
under giennomgAelsen av de aktuelle
artene. Vi fir hlpe at nomenklaturen
for Coprirurs har stabilisert seg en del
etter utgivelsen av denne floraen.

Floraen er utstyrt med instruktive
strektegninger av sivel fruktlegemer som
mikroskopiske karakterer (sporer, cysti-
der, hyfer og velum-elementer).

Alle som arbeider med undersokelser
av sopp-floraen innen et omrAde bgr
skaffe seg boka. Men noen ord til slutt.
Dette er ingen flora for nybegynnerene.
Den er lagt noksA vitenskapelig opp, og
det kreves en del forkunnskaper om
sopp for A kunne bruke den med fullt
utbytte. Dette er ikke sagt som noen
forkleinelse, blekksoppene er en van-
skelig gruppe.

Klaus Hsiland
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Norge har en rik og variert busk- og bladlavflora
representert ved iah 56 slekter og ca. 1()0 arter.
Boka inneholder bestemmelsesn6kler og beskrivel-
$r taldisse slektene og artgno, sammen med mer
enn 350 fotografier i svart/hvitt og 30 fargebilder.
Lavenes bygning blir behandlet i et kapittel rikt
illustrert rned strektegninger. Okologi og utbredel.
re blir diskutert og kjemiske egenskapor oppsum.
mert. Okonomisk betydniqg og anvendelse blir
kort omtah.

Boka henvender seg i f6rste rekke til norske
skoleelever, studenter og interesserte amat@rer,

men vilogst vare av interesse utenfor Norge.
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