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Axel Blytt og darwinismen

Axel Blytt and Darwinism

THORE LIE

Botanisk laboratorium
Universitet i Oslo

Innledning

I denne artikkelen skal vi behandle en side ved
botanikeren Axel Blytt's virksomhet som tid.
ligere til dels har vert lite plaktet, nemlig hans
stilling til darwinismen - eller utviklingslaren
som den til 4 begynne med var identisk med.

Professor Nordhagen har riktignok skrevet
litt om dette i forste nummer av Blyttia (1943),
men som han selv har pipekt ville en gjennom-
gielse av Blytt's etterlatte brevsamling utvil-
somt kaste nytt lys over hans forhold til dar-
winismen.

Ved i ta dette til folge og giennomgi bl.a.
brevsamlingen pi Universitetsbiblioteket og
andre av Blytt's etterlatte papirer og notater,
har det pA enkelte omrider vert mulig i gi et
noe mer fullstendig bilde av danrinisten Axel
Blytt.

Som overskriften antyder konsentrerer vi
oss om begrepet darwinisme, som hadde sin
sarlige aktualitet i Arene 1860-90. En vanlig
mite t definere darwinisme pi, f.eks. i for-
hold til den senere utviklingslaren, er at den
representerer Darwin's egen oppfatning av selve
mekanismen bak utviklingen.

Denne forklaringsmodellen sammenfattes
ofte i tre punkter: 1) variasjon,2) overbefolk-
ning med derav folgende konkurranse, og
3) naturlig utvalg. En vesentlig faktor her er
den sikalte "kampen for tilverelsen", som
regnes for en viktig mekanisme i seleksjons-
prosessen ved at bare de best tilpassede indi-
videne overlever i et bestemt miljo.

Sporsmllet om nir og hvordan Axel Blytt
stiftet det forste bekjentskap med Darwin og
hans teorier er ikke lett 6 gi et noyaktig svar

Blyttia 39:4149; l98l

pA. Nordhagen (19a3) mener at Blytt for alvor
ble grepet av de nye ideene under sitt opphold
pl botanikerkongressen i Firenze i 1874. Her
motte han flere av tidens ledende botanikere,
bl.a. den tyske forskeren Anton Kerner von
Marilaun, som ogstr var ivrig darwinist. Det
er da ogsi rimelig L anta at Blytt pA denne
kongressen fikk et noe sikrere teoretisk grunn-
lag for sine darwinistiske synspunkter og kan-
skje ogsi storre forstielse for anvendelsen av
Darwin's teorier innen sitt eget fagomride.
En ml huske pl at denne kongressen fant sted
pA et tidspunkt da Blytt var i full gang med A

utarbeide sin bersmte klimavekslingsteori, som
ble publisert i 1876 og som er tydelig pivirket
av en darwinistisk tankegang.

Men selv om kongressen i 1874 markerte
en viktig begivenhet i Blytt's utvikling som
danvinist, har han likevel hatt kjennskap til
Darwin og darwinismen pi et langt tidligere
tidspunkt. Det er n& mye som tyder p& at han
har fitt dette forste kjennskapet giennom sin
far, professor Mathias Numsen Blytt.

Det er flere ganger blitt hevdet at Mathias
Blytt ikke har hatt kjennskap til Darwin over-
hodet. Man bygger dette pi det faktum at Dar-
win ikke er omtalt i noen av hans arbeider eller
forelesninger og at han i 1859, da "Origin of
Species" ble publisert, var gammel og syk, slik
at han neppe har kunnet ta noen stilling til
selve danrinismen. En mi imidlertid huske
pt at Darwin var beromt som forsker lenge
for 1859, med en lang rekke betydelige arbei-
der innen bl.a. botanikk. Nye undersskelser
har da ogsi vist at Mathias Blytt har hatt for-
bindelse med Darwin selv. I et brev fra Darwin
til sir John Grove, datert 9. nov. 1855. blir
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Fig. 1. Axel Blytt (1843-1898) som ung student Fig. 2. Axel Blytt.

Axel Blytt (1843-1898) as a young student.

Grove under sitt forestiende opphold i Norge

bedt om I overbringe Darwin's hilsen til Mathi'
as Blytt og takke for den hjelp han har fitt.
Hva slags hjelp han har ytet Darwin gir ikke
frem av dette brevet, men i erene rundt 1855

publiserte Darwin en rekke botaniske arbeider,

bl.a. om forsok med plantefro. Darwin ber

ogsi Grove om i ta med en del fro av Entada
scandens til Mathias Blytt som gave, noe som

kan antyde at det nettopp er i forbindelse med
fro-undersokelsene det har vert kontakt mel-
lom de to.

Foruten faren, Mathias Blytt, var det en rek-
ke personer i Axel Blytt's tidlige bekjentskaps-
krets som skulle fi en stor betydning for hans

darwinistiske holdning. Han hadde f.eks. god

kontakt med bAde Michael Sars og hans sonn

Georg Ossian Sars, som begge var ivrige til-
hengere av Darwin og var blant dem som senere

skulle fA stor betydning for darwinismens videre

utbredelse i Norge. Det er ogsA blitt antatt,
bl.a. av professor Holmboe, at Blytt kan ha
hort om Darwin enten av P. Chr. Asbjornsen
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eller av den senere professor i botanikk F. C.

Schiibeler. Asbjomsen og Schubeler var i be-

gynnelsen av 1860-lrene medredaktorer av

tidsskriftet "Budstikken" som ble utgitt av

Selskabet for Norges Vel.
I 186l skrev Asbjomsen en anonym artik-

kel i dette tidsskriftet hvor han anmeldte og

refererte "Darwins nye Skabningslrere". As'
bjornsen gir en meget god oppsummering av

hovedpunktene i "Origin of Species" og trek-
ker ogsA frem de veldige perspektivene som

Darwin's teorier ville lpne ikke bare for natur'
vitenskapen, men ogsi for studiet av kulturenes
opprinnelse. Blytt hadde en del kontakt med
Asbjomsen i 1860-irene i forbindelse med
sine torvmyrstudier, men i de fi brevene mel-
lom dem som er bevart finnes intet om Darwin
eller darwinismen. Vi vet imidlertid at Asbjorn-
sen var en ivrig forkjemper for Darwin og det
er hoyst sannsynlig at de har diskutert hans

teorier nlr de har mstt hverandre, f.eks. hjem'
me hos Sars.

NAr det gielder Schiibeler, som i 186l var



konservator ved Botanisk Museum, og hans
eventuelle innvirkning pi Blytt i darwinistisk
retning, er forholdet noe vanskeligere i utrede.
Det er i det hele noksA vanskelig h avgtrore
hvilken holdning Schiibeler hadde til darwi-
nismen.

Nordhagen (1943) nevner at da Schiibeler
tiltrAdte som professor i 1866, foreleste han
over "de officinelle Planter med saadanne be-
merkninger over Planternes Udviklingshistorie
hvortil forholdene gave anledning". Denne tittel
gAr igjen i alle hans innberetninger om sin
larervirksomhet helt til det siste semesteret i
1892. Nordhagen hadde selv aldri sett noe
refent fra disse forelesningene og kunne derfor
ikke si hva som lA i ordet "Udviklingshistorie",
dvs. om det kunne tolkes i darwinistisk retning
eller ikke. Pe UB har det imidlertid lykkes t
finne noen referater fra disse forelesningene og
det ger her klart frem at ordet "Udviklings-
historie" ikke har noen darwinistisk betydning
overhodet, men kun refererer seg til rent syste-
matiske forhold. Dette er ogsi i overensstem-
melse med den betydning ordet har i Schribe-
ler's senere produksjon, f.eks. i boken "Vext-

livet i Norge" (1879). Man finner heller ingen
referanser til Darwin i noen av Schiibeler's ar-
tikler og skrifter. Schtbeler var en internasjo-
nalt orientert botaniker og kjente selvsagt til
Darwin si godt som noen. Det er derfor mye
som tyder pi at Schiibeler var meget skeptisk
innstilt til darwinismen og antagelig mi regnes
med blant dens motstandere i Norge.

I et brev fra Axel Blytt til botanikeren J.
N. F. Wille fra l88l omtales Schtibeler som
professor Lochmann's store beundrer. Dette
styrker ogsi antagelsen om Schiibeler's hold-
ning til darwinismen nAr vi vet at medisineren
Lochmann, ved siden av filosofen M. J. Mon-
rad, var en av darwinismens bitreste motstan-
dere i vlrt land. I lopet av 1880-irene kom det
til lange perioder med uvennskap mellom Axel
Blytt og Schiibeler. Enkelte brev fra Blytt til
bl.a. Wille viser at en av irsakene til dette
uvennskapet skyldes et ulikt syn pi darwinis-
men i tillegg til den generelle uenighet som
hersket mellom dem nir det gjaldt betydningen
av den teoretiske kontra den praktiske eller
mer anvendte vitenskap. Teoretikeren Blytt
kunne her aldri forsone seg med den mer
praktisk anlagte Schiibeler.

En av irsakene til Schiibeler's formodete
uvilje overfor darwinismen kan vere at han
betraktet Lamarck's teorier - bl.a. om ned-
arving av erhvervete egenskaper - som det
eneste riktige forklaringsgrunnlag for en del
av hans forssk over klimaets innvirkning pA
plantevelaten. Schiibeler ble da ogsi av en-
kelte av sine samtidige kolleger betraktet som
lamarckist.

Axel Blytt hadde ogsA en utstrakt for-
bindelse med svenske botanikere, hvorav
noen senere ble kjent som ivrige darwinister.
Av disse er det sarlig tre som bor nevnes,
dels fordi brevvekslingen mellom dem og
Blytt startet allerede mens de var gymnasi-
aster og dermed omfatter begynnelsen av
1860-6rene, dels fordi de alle senere skulle
delta aktivt i den svenske darwinisme-debatten.
Disse tre er J. E. Zetterstedt i Jtinkriping,
Thore Fries i Uppsala og Fredrik Areschoug
i Lund.

Den forste omtalen av Darwin i denne om-
fattende korrespondansen forekommer i et
brev fra Zetterstedt datert 23. april 1863.
Han skriver her om de skandinaviske flora-
elementene, deres alder og utbredelse og om

Fig. 3. F. C. Sch'ribeler (1815-1892).
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utviklingen av bestemte plantegrupper. I denne
forbindelse nevnes Darwin og den sAkalte
descendensteorien, dvs. at nAtidens planter
og dyr stammer fra noen fi enkle urorganis-
mer. I senere brev, bide fra Zetterstedt og
Fries i lrene 1863-65, finnes det flere hen-
tydninger til Darwin og hans teorier. Alt er
skrevet uten nermere forklaringer, noe som
viser at bide sender og mottager av brevene
har vert innforstttt med den darwinistiske
terminologi.

Axel Blytt fulgte ogsA godt med i svenske
tidsskrifter som f.eks. Botaniska Notiser, som
i irene 1863, 66 og 67 omtaler flere av Dar-
win's arbeider. Areschoug siterer ogsl Darwin
i sitt verk "Bidrag til den Skandinaviska Vege-
tationens Historia" fra 1867, som Blytt fikk
tilsendt et eksemplar av og som han senere
ofte refererte til.

P[ grunnlag av det som hittil er nevnt er
det grunn til I anta at Axel Blytt allerede
tidlig i 1860-irene hadde et relativt godt
kjennskap til Darwin og de viktigste av hans
arbeider og at han hadde en positiv holdning
til darwinismen. Han var derfor godt forberedt
pi dette omrldet da han i 1866 dro ut pA sin
forste storre utenlandsreise, til London, der
han besokte den internasjonale hagebruksut-
stilling og deltok pl botanikerkongressen. Pi
dette tidspunkt var striden omkring Darwin
i full gang, og Blytt har i et brev til Zetter-
stedt (7. jan. 1867) fortalt hvordan han mec
stor interesse fulgte debatten pi nart hold i
Darwin's eget hjemland. Det er vel lite sann-
synlig at Blytt pi dette tidspunkt har truffet
Darwin selv eller noen i kretsen rundt ham,
men vi vet at han her stiftet det forste be-
kjentskap med den skotske geologen James
Geikie. Geikie skulle senere fA god kontakt
med Darwin og har ved flere anledninger nar-
mest virket som et bindeledd mellom ham oc
Axel Blytt.

Blytt's eget syn pl darwinismen

Det kan ni vare naturlig i sporre hvordan
Axel Blytt selv formulerte sine darwinistiske
synspunkter og hvordan de kommer til ut-
trykk i hans vitenskapelige produksjon. For
man gAr inn pt dette er det viktig A huske pA
at Blytt aldri har publisert noe som utelukken-
de dreier seg om Darwin eller om darwinismen
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som sAdan. Han var ogst hele sitt liv lite villig
til 6 delta i den offentlige debatt som etterhvert
utviklet seg i 1870- og 80-irene. Hva som har
vert irsak til denne tilbakeholdenheten er van-
skelig i si. Vi vet imidlertid, bl.a. fra en del
brev til Wille, at han stilte store krav til dem
som deltok i den offentlige darwinisme-debat-
ten, og at han sterkt mislikte at noen uttalte
seg uten A ha det nodvendige kjennskap til
Darwin og hans teorier. Som eksempel pi
dette kan nevnes et brev til Wille datert 19.
april 1883. Blytt kritiserer her sterkt de fore-
drag om darwinismen som ble holdt av sprik-
forskeren professor Johan Storm. Kritikken
her er nok berettiget nAr vi fir hsre at Storm
ikke hadde lest "Origin of Species" og at han
hadde lint Darwin's andre hovedverk "Des.
cendent of Man" bare tre uker for foredraget.
Som avslutning pi brevet skriver Blytt: "Jeg
undres, hvad Storm vilde sige, om jeg eller en
anden Naturforsker laante et eller andet philo-
logisk Verk af en fremragende betydning og
14 dage senere gav mig til at holde Foredrag,
hvor jeg ikke blot refererede i al Beskieden-
hed, men optraadte som den overlegne Kritiker.
Danrin brugte mer end 20 Aar, for han kom
med sin Theori. Storm behovde 14 dage i 3
uger til at sette sig ind i Situationen og klare
alle Problemer.". Blytt's sterke irritasjon over
det lave faglige nivlet som ofte preget slike
offentlige foredrag og diskusjoner sarnmen
med hans store respekt for Darwin og hans
verk har vel vert blant irsakene til at han av-
holdt seg fra i delta i den offentlige debatt.

For I fi et begrep om Blytt's darwinistiske
syn mA man derfor gi til hans trykte botaniske
arbeider, som fra og med utgivelsen av klima-
vekslingsteorien i 1876 er mer eller mindre
basert pi den darwinistiske ide. I tillegg til
dette har vi de spredte bemerkninger vi finner
i hans omfattende korrespondanse med kolle-
ger i inn- og utland. Dessuten ble det nylig
funnet et upublisert manuskript blant Blytt's
etterlatte papirer, med overskriften "Det
Organiske Livs Udvikling paa Jorden".

Tar vi utgangspunkt i dette manuskriptet
og analyserer innholdet, kommer det tydelig
frem at det sentrale prinsipp hos Blytt n[r det
gielder i forklare livets utvikling er "kampen
for tilvarelsen". Som tidligere nevnt er dette
ogsA et sentralt begrep i darwinismen, der det
inngir som et viktig prinsipp i seleksjonsteorien.



Selve uttrykket "Struggle for life" forekommer
da ogsi i undertittelen pi den aller forste ut-
gaven av "Origin of Species" som utkom 24.
nov. 1859. I dette verket stiller Darwin bl.a.
folgende sporsmAl: Hvilke krefter stir bak ut-
valget i naturen? Han konstaterer at alle levende
organismer produserer langt mer avkom enn
det er rom for. Det viser seg likevel at antallet
individer som horer til samme art er omtrent
konstant. Det mA derfor trekkes den slutning
at et overveldende flertall av alle de nye orga-
nismene mA gi til grunne.

Det er denne voldsomme overbefolkningen
som blir regnet som den drivende kraft i det
naturlige utvalget. Ifolge Danvin foregir det
derfor til stadighet en kamp mellom individene,
en kamp som ikke ytrer seg som et slagsmAl pA

liv og dod, men som n&rmest er en stille kon-
kurranse der de minst egnete bukker under og
forsvinner.

For i vise i hvilken grad Axel Blytt bygger
sin fremstilling pi Danvin, kan det vere til-
strekkelig A sitere et avsnitt fra det nevnte
manuskript hvor han nettopp beskriver dette
forholdet:
"Udviklingen af det Organiske Liv under Til-
varelsens Kamp, som alt Levende er under-
kastet er ligesom en storartet Tragedie, der
begynte med Livets forste Oprindelse her paa
Jorden. Tallose Generationer ere opstaaede og
gaaed tilgrunde, den ene Art afloser den anden.
Den ene Art forsvinder efter den anden og
bukker under i Kampen, men under denne ud-
vikles stadig nye Former. Det er det Noisomste,
det mest Begavede, det Hensigtsmessigste, der
trcnger sig frem som en absolut Nodvendighed,
og det maa v&rc vor Trost, at uden denne
Kamp havde vi Mennesker neppe hevet os over
den Vilde nasten Dyriske Tilverelse."

Et verk som skulle komme til I bety en del
for Darwin i utformingen av teorien om den
naturlige seleksjon er "An essay on the prin-
ciple of population" utgitt av Thomas Robert
Malthus forste gang i 1798. Her beskrives den
sterke konkurransen som menneskene er ut-
satt for, som folge av altfor sterk formering.
Disse tankene skulle gi Darwin ideen om
overproduksjonens og konkurransens betydning
i utviklingen av det organiske liv. Malthus'
befolkningsteori kombinert med Darwin's egen
lare danner det direkte grunnlaget for teorien
om det naturlige utvalget. Blytt, som ogsA var

pivirket av Malthus, kommer ofte inn pi hvor-
dan det nodvendigvis mi bli kamp om plass
og nrring mellom individene om de fir for-
mere seg fritt. Blytt hevder imidlertid at en slik
konkurranse mellom individene er nodvendig
for utviklingen av mer tilpassede organismer,
eller som han skriver ". Trengsel og Nod,
ogsl blandt Menneskene er ofte en Spore til
Udvikling af Evner som ellers maaske vilde vare
gaaede unyttig tilspilde".

Det viktigste og antagelig mest kjente av
Blytt's trykte arbeider er "Forsog til en Theori
om Indvandringen af Norges Flora under
vexlende regnfulde ogtorre Tider" som i 1876
ble publisert i "Nyt Magazin for Naturviden-
skaberne". Kort tid etter, dvs. i april-mai
1876, ble det ogsi utgitt en engelsk oversettel-
se, da som eget hefte.

Jeg skal ikke her komme inn pi dette arbei-
det i detalj, men bare kort nevne noen av
hovedpunktene, som ogsi er av betydning nir
det gjelder A forsti i hvilken grad innvandrings-
teorien er basert pi darwinistiske tanker.

Teoriens hovedinnhold er at virt lands flora
omfatter seks naturlige, geografisk-klimatiske
floragrupper: den arktiske, den sub-arktiske,
den boreale, den atlantiske, den sub-boreale
og den sub-atlantiske. Disse gruppene innvand-
ret i den nevnte rekkefolge under vekslende
torre og fuktige klimaperioder. Plantegruppene
avlsste hverandre og hver enkelt av dem opp-
nAdde sin maksimale utbredelse i det tilsvar-
ende tidsrom. Uttrykt i darwinistiske termer
vil det si at bare de best tilpassede artene hadde
mulighet til A utvikle seg innen hver klima-
periode, mens de mindre tilpassede bukket
under. Det var med andre ord en naturlig
seleksjon.

Darwin's "Origin" blir ogsi sitert, og i den
engelske utgavens etterord kommer Blytt inn
pA klimavekslingen og isolasjonens betydning
for utviklingen og pipeker nettopp muligheten
for den variasjon og utvikling som pAvirkes av
de alternerende klimaperiodene, som favoriserer
henholdsvis fuktighetskrevende og torketilende
arter,

Blytt's avhandling vakte stor oppmerksom-
het, ikke minst i utlandet og ble anmeldt i en
lang rekke tidsskrifter. Av beromte forskere
som har anmeldt verket kan nevnes de Can-
dolle, A. Engler og Nathorst. Den ble ogsi ut-
forlig referert i den Apningstale som ble holdt

45



av Joseph Dalton Hooker ved British Associa-
tion's mote i London i 1881.

Det mest interessante er likevel den be-
geistrete mottagelse som avhandlingen fikk hos
Danvin selv. Den tidligste omtalen som hittil
har vert piaktet og som ogsi refereres av Nord-
hagen er et brev fra Darwin til den tidligere
omtalte James Geikie. I dette brevet, som er
datert 16. nov. 1876, skriver Darwin bl.a.:
". . .l am glad that you have read Blytt, his
paper seemed to me a most important con-
tribution to Botanical Geography. .". Nord-
hagen antyder i sin artikkel om Blytt (1943),
pA grunnlag av brevets datering, muligheten av
at Blytt kan ha sendt et sartrykk av avhand-
lingen direkte til Darwin. Nyere undersokelser
viser at dette mi vare riktig. I et hittil upi-
aktet brev fra Darwin til A. R. Wallace. datert
25. juni 1876, skriver Darwin: ". .I may
mention a capital essay which I received a few
months ago from Axel Blytt on the distribution
of the Plants of Scandinavia. ;'. At Blytt har
sendt et sartrykk, eller kanskje til og med et
forelopig utkast av sin avhandling til Darwin
blir ytterligere stadfestet i et brev fra James
Geikie til Axel Blytt, datert si tidlig som 22.
april 1876, dvs. omtrent samtidig som avhand-
lingen ble publisert i Norge. Her skriver Geikie
bl.a.: ". . it may please you to know that mr.
Darwin has a very high opinion of your most
interesting essay on the immigration of the
NorwegianFlora...".

Blytt's avhandling omtales ogsA av Danvin
en del ir senere i et brev til Hooker datert
6. aug. 1881, hvor han gjentarhvilket inntrykk
Blytt's arbeid har gjort pn ham, og han avslut-
ter: "This seems to me a very important essay."

En giennomgAelse av Blytt's etterlatte papi-
rer viser ogsi at det har vert breweksling mel-
lom ham og Darwin. Pi grunnlag av de spredte
opplysningene som finnes om dette, bl.a. i
Blytt's etterlatte papirer, vet vi at Blytt har
diskutert sentrale punkter i sin teori med Dar-
win. Darwin's positive uttalelser ble senere av
Blytt tatt til inntckt for teoriens riktighet
under den debatten som oppstod i 1880-
Arene, der teorien ble utsatt for sterk kritikk
av bl.a. Warming og Nathorst.

Sividt meg bekjent er Axel Blytt den eneste
norske biolog som i det hele tatt er nevnt i
noen av Darwin's brev, og ihvertfall den eneste
som har vakt Darwin's sterke interesse og
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begeistrete omtale. Dette viser klart hvordan de
danvinistiske grunntankene i Blytt's avhandling
er helt i samsvar med Darwin's egen oppfatning.
Man kan vel si at den pt mange miter under-
bygger hans seleksjonsteori ved ogsi i trekke
inn de skiftende klimaperiodenes betydning.
Selv om lignende teorier var blitt fremsatt av
andre forskere i irene rundt 1876, bl.a. av eng-
elskmannen Skertchly og av Geikie, viser breve-
ne fra Darwin til Geikie og senere brev fra
Geikie til Blytt at bAde Darwin og Geikie reg-
net Blytt som opphavsmannen til Klimaveks-
lingsteorien.

'?rofessorsaken" i Stortinget

Det i bli regnet som darwinist i siste halvdei
av forrige irhundre kunne ogsi fore til en de-
kjedelige episoder, noe som heller ikke Axe-
Blytt skulle bli spart for.

I lopet av 1870-Arene og i begynnelsen av
1880-irene grep danvinisme-debatten mer om
seg her hjemme, blde innen universitetsmiljo
og pi andre omr6der som i den mer populer-
vitenskapetge debatt og innen den religiose
lekmannsbevegelse. Den okende debatten forte
ogsA til at motstanden mot de nye ideene okte.
Arsakene til denne motstanden var mange. Den
viktigste irsaken var kanskje at darwinismen
representerte en filosofisk retning som stod i
skarp motsetning til den dominerende tyske,
hegelianske filosofi ved vArt universitet, nemlig
den engelske erfaringsfilosofi. Noen av darwi
nismens fremste motstandere i Norge, som
f.eks. professor M. J. Monrad, var da ogsi.
hegelianere. Motstanden kom ogsi sterkest til
uttrykk blant den mer konservative del av sam-
funnet. Av denne grunn ble tilhengerne ofte
henfort til den radikale floy, og darwinismen
ble etterhvert forbundet med positivisme og
moderne naturanskuelse, med politisk radika-
lisme og fritenkeri. Motstanderne rettet da
ogsi sine angrep mot darwinismens - i deres
oyne - negative virkninger, den sikalte vul-
gcr-darwinismen som skulle virke bide sam-
funnsnedbrytende og moralsk fordervelig. Be-
tegnelsen "darwinist" ble derfor etterhvert et
noe belastet ord, og mange av de ivrigste til-
hengerne skulle fl fole virkningen av dette.

Zoologen Georg Ossian Sars startet i l87l
en forelesningsrekke basert pA darwinismen
og ble av denne grunn fiernet fra undervis-



ningen til anneneksamen, fordi man mente at

studentene pi dette trinn var for umodne til
I kunne tile en slik plvirkning. Det ble ogsi
satt i gang aksjoner mot geologen W. C. Brogger
i midten av 1870-lrene, med midler som ifolge
Brogger selv ikke alltid hsrte til de beste. Disse

to eksemplene er velkjente. Noe som er mindre
kjent er at Axel Blytt ogsi skulle bli utsatt for
aksjoner, som i hans tilfelle imidlertid ikke
skulle fore frem.

I 1879 ble det fremsatt forslag fra Det mate'
matisk-naturvitenskapelige fakultet om at Stor-
tinget skulle bevilge penger til gasje for et nytt
professorat i botanikk. Kollegiets flertall, pro'
fessorene Aschehoug, Caspari og Waage mente
at det skulle opprettes et ordinart professorat.
Mindretallet derimot, dvs. professorene Heib erg

og Schiott, ville opprette et ekstraordinart
professorat for Axel Blytt.

Under behandlingen av denne saken i Stor-
tinget ble det startet en ryktekampanje, anfort
av stortingsrepresentant Lovenskiold, om at
Blytt var darwinist. Hensikten med en slik
kampanje har med all tydelighet vart i for-
hindre at en tilhenger av darwinismen skulle
f[ en sA innflytelsesrik stilling som et profes'
sorat. Professor Aschehoug, som selv hadde
truffet Danrin og som var positivt innstilt til
hans teorier, forsvarte Blytt mot angrepet.
Professor Ludvig Daa, som ptr den tiden satt i
Stortinget har i sin dagbok for 12. mai 1879
pi en fornoyelig mite beskrevet sammenstotet
mellom Aschehoug og Lovenskiold, som nesten
endte med hindgemeng. Daa bemerker lakonisk
at opptrinnet ga et godt bilde av Kristianias
Intelligens.

Axel Blytt's faglige anseelse som botaniker
giorde likevel at kampanjen mot ham ikke fikk
den onskede virkning. Flertallet sluttet seg til
mindretallet, og det ble bevilget penger til et
ekstraordinart professorat for Blytt som til-
trtdte iret etter, i 1880. Man kan av dette opp-
trinnet vel ogsA trekke den slutning at debatten
omkring darwinismen var noe mer avdempet
i slutten av 1870-Arene, og at resultatene lett
kunne ha blitt et annet hvis dette hadde inn-
truffet ti lr tidligere.

Virkningen av Blytt's darwinistislce syn

Selv om Blytt ikke deltok i den offentlige de-
batt omkring darwinismen og utviklingslaren

og av den grurn er kommet noe i skyggen av

de mer kampglade debattanter som f.eks. brod-
rene Sars og Brogger, var likevel ingen i tvil om
Blytt's holdning til darwinismen. Den nettopp
omtalte episoden i Stortinget viser jo dette
tydelig. Blytt's betydning som darwinist gior
seg gjeldende pi en mer indirekte mtte, man
kan si pA et mer personlig plan, med innvirkning
sarlig pA den krets av norske botanikere som

kom i kontakt med ham, enten som kolleger
eller som elever.

Av Blytt's elever er det sarlig to som peker
seg ut nir det gielder senere tilknytning til
darwinismen - den for omtalte Wille og Olav
Johan-Olsen, som senere ble kjent under nav'
net Olav Sopp. Begge begynte tidlig I folge
med pi Blytt's ekskursjoner, Wille allerede i
l4-Ars alderen. Han forteller i sine selvbiogra-

fiske opptegnelser at han som ung ofte var syk
'og at han under sine langvarige sykdomsanfall
pA Blytt's anbefaling leste mye utenom de

egentlige skolefagene, bl.a. Darwin. Jeg skal

ikke her gi narmere inn pi Wille's videre ut-
vikling som botaniker, men bare nevne at han
i senere [r, scrlig etter at han ble professor i
botanikk i 1893, skrev en mengde artikler i
dagspressen om politikk, om skole- og sam-

funns-sporsmil, om moralske sporsmil og en

rekke andre emner. I mange av disse artiklene
kommer Wille's darwinistiske syn tydelig frem,
serlig i en del artikler angAende rasesporsmtl
der Wille's sosial-darwinistiske ideer er et viktig
element. Wille ble ogsi den botaniker i Norge
som i begynnelsen av virt Arhundre var best
orientert nlr det gialdt de nyeste forsknings-
resultatene angiende evolusjonsteorien og den
sikalte neodanrinismen.

Den andre av Blytt's elever som skulle ft
betydning for utbredelsen av Darwin's teorier
i Norge var Olav Sopp. I sin upubliserte selv-

biografi forteller han hvordan han i sine unge

ir regnet darwinismen som det nye evangelium
som han selv var profet for, mer enn de fleste.
Han sA da ogsi som en av sine viktigste oppga'
ver A spre opplysning om Darwin, noe som bl.a.
resulterte i boken "Utviklingslerens nuverende
standpunkt" som utkom i 1887. Han var ogst
faglig rldgiver for den norske utgaven av
"Charles Darwins liv og brever" som utkom i
1888-89. Bide Willie og Sopp er gode eksemp-
ler pA to hver for seg fremtredende darwinister
som fikk sin forste innforing i darwinistisk
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Fig.4. Olav Sopp (1860-1931).

retning av Blytt. I Sopp's brev til Blytt merker
man ogsi den store tillit og fortrolighet Sopp
hadde til Blytt i sporsmAl angAende danrinis-
men. Blytt er faktisk den eneste som fir ta del
i Sopp's egne, vel noe ekstreme darwinistiske
synspunkter, bl.a. hans bevis for utviklings-
lerens riktighet basert pi data fra mykologien.
Alt dette viser ogsi at Blytt selv hadde en lpen,

ST.JMMARY

Axel Blytt (1843-98) obtained his first know-
ledge of Darwin from his father, Mathias
Numsen Blytt, who had previously had personal
contact with Danvin. Axel Blytt's knowledge
of Darwin and Darwinism was further widened
through contact with Norwegian and foreign
botanists, especially the Swedish botanists
Zetterstedt, Thore Fries and Areschoug early
in the 1860's. Two important years in Blytt's
development as a Darwinian are 1866, when
he visited London where the debate about
Darwin was at its height, and 1874, when he
took part in a botanical congress in Florence
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fordomsfri holdning overfor disse sporsmAlene.
Nordhagen sier i en artikkel at Axel Blytt

var en utpreget spekulativ natur. Dette er ogsA
det inntrykk man fir ntr man leser igiennom
Blytt's egne notater og utkast til mange av
hans publikasjoner, der han trekker inn bAde
veletablerte teorier og mer spekulative hypo-
teser og vurderer dem pA lik linje. Hvis man i
tillegg til det rent spekulative element - her
ment i positiv betydning - ogsi legger til at
Blytt var utpreget teoretiker og at han dess-
uten hadde sterke filosofiske interesser, har
man vel nevnt noen av de viktigste forutset-
ningene for hans tilknytning til darwinismen.

Det er fremdeles store hull i vAr viten om
Axel Blytt's forhold til darwinismen, sarlig
nir det gielder den tidligste perioden 1860-
70. Det vi idag vet er imidlertid nok til i kunne
sli fast at Axel Blytt utvilsomt var en av de
mer fremtredende darwinister i forrige Arhun-
dre, bide her hjemme og kanskje ogsA i inter-
nasjonal mAlestokk. Av denne grunn bor han
huskes, ikke bare for sine botaniske fortjenes-
ter, men ogsi som en av banebryterne for den
moderne naturanskuelse i virt land.

Jeg vil gierne rette en takk til personalet
ved Universitetsbiblioteket i Oslo, HAndskrift-
samlingen og Norske Avdeling, for all hjelp
jeg der har fAtt. Samtidig vil jeg takke Olav
Sopp, Kapp pA Toten, som gav meg tillatelse
til A benytte hans fars upubliserte dagbok, og
professor dr. philos. Finn-Egil Eckblad som
velvilligst har lest igjennom manuskriptet og
kommet med gode rid.

where he met several of the leading botanists
of the time, many of whom were also enthusi-
astic Darwinians.

Axel Blytt had never personally published
anything directly about Darwinism. To confirm
this we must therefore refer to his published
works, all of which from 1876 onwards are
based on Darwinism. The most important of
these is "Essay on the Immigration of the
Norwegian Flora during alternating rainy and
dry periods", which was published in both
Norwegian and English versions in 1876. An
important element in this work is how onlv



the best adapted plants have managed to
develop under the changing climatic conditions.
The work got an enthusiastic reception from
Darwin, who in several letters refers to it as

an important contribution to his own theories.
In an unpublished manuscript which was found
recently, it can clearly be seen that the idea of
"struggle for survival" between plants was
very important for Blytt's Darwinian ideas. It
seems as if the selection theory meant more
for Blytt than the descendence theory, although
the latter is also mentioned in the manuscript.

Blytt did not partake greatly in the official
debate about Darwin, but his more personal
influence was of great importance, especially
on his students, of whom amongst others
Wille and Olav Sopp later became outstanding
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Vestlige utposter for hengefrytle, Luzula parviflora,
pfl Geirangertjellet

Western localities for Luzula parviflora in south Norway

ARNFINN SKOGEN

Botanisk Institutt
Universitetet i Bergen

Hengefrytle, Luzula parviflora (Ehrh.) Desv.
horer til de bisentriske fiellartene i Skandinavia.
Det store nordlige arealet henger sammen med
det nordsibirske utbredelsesomrAdet (Bjorkman
1939, Berg 1963, Hult6n 1971). Som en aci-
dotolerant humusart med hovedutbredelse i
sub- og lavalpin sone inntar den en serstilling
blant de sentriske artene, og har derfor til dels
vart viet spesiell plantegeografisk oppmerk-
somhet. I Sor-Norge har arten sine vestligste
forekomster i Indre Sogn, og arten har en
kontinental utbredelse i hele Skandinavia.

Utvidelse vestover

Sommeren 1978 kom jeg over hengefrytle i
Breidalen lengst vest i Ottadalen. Fordi dette
er et overgangsomrAde mot de humide vest-
landsfiellene, fant jeg grunn til i ettersske
arten bedre i omridet. Dette resulterte i ytter-
ligere fre lokaliteter for arten vestover Geir-
angerfiellet (se fig. l).
Nye lokaliteter: l. Oppland, Skjik: Grotli:
Sydvendt, Apent bjorkekratt nord for hoyfiells-
hotellet, ca. 930 m o.h. MP 28.76. En liten
matte.
2: do. Breidalen. Lav-mose-hei pi berghylle
i nordsiden av Langvasegen, 2 km vest for
utlopet fra Breidalsvatnet, ca. 1200 m o.h.
MP 26.7 5. Fl planter.
3: do. Kolbeinsdalen, nordvestsiden av Brei
dalseggen mot Kolbeinsvatnet, ca. 1200-1400
m o.h. MP l4-15, 79-80. Svert rikelig i en stor
del av dalsiden.
4. Msre og Romsdal, Stranda: Rundeggens
nordostskrAning mot Kolbeinsvatnet, ca. 1300
m o.h. MP 12,79-80. Rikelig.

Blyttia 39:51-57;198,

5. Sogn og Fjordane, Stryn: Grasdalen, i nord-
vestskrAningen av Raudnova, ca. 1000 m o.h.
MP 11, n.Fe planter.

Selv om forekomstene ligger innenfor en
radius pl ca. 20 km, faller de i tre fylker. Arten
er ny for More og Romsdal, og for Nordfiord.
I OttadalsomrAdet er utvidelsen vestover n&r
50 km.

Vegetasjon og voksestedsforhold

De fem forekomstene awiker fra hverandre
blde topografisk og lokalklimatisk. Jordbunns-
messig er det ogsA store forskjeller bide mellom
lokalitetene og innen de storste forekomstene.
Hengefrytle opptrer derfor i flere ulike plante-
samfunn som dog til dels danner mosaikker
eller glir gradvis over i hverandre (se tab. I).
A. Subalpin bjorkeskog med ipent treskikt,
hoyt buskskikt av dvergbjork og osp, og et tett
dvergbuskskikt dominert av bllbar og med
mye blilyng og krekling. Feltskiktet er fattig,
med bleikmyrtJegg (Pediculais lapponica) og
smyle (Deschampasia flexuosa) som de viktigste
artene. Bunnskiktet er dominert av husmoser,
sa,rlig Hylocomium splendens og Pleurozium
schreberi. Skogen horer til den fattigste del av
forbundet Phyllodoco-Vaccinion myrtilli. Jords-
monnet er et velutviklet podsol med et morkt,
tett rihumuslag bH 4.1). Snedekket er over
metertykt og langvarig.
B. Vierkratt: Apne, lave kratt av griviere
(Salix glauca, S. lanato og S. lapponum\,
dvergbjork, av og til med velutviklet dvergbusk-
skikt av blAber, blokkebar og krekling. Felt-
skiktet er artsrikt, til dels med mye hengefrytle.
Kravfulle hoystauder mangler eller finnes svert
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Fig. 1. Kjente forekomster av hengefrytle (Luzula parviflora) rundt Geirangerfiellet.

The known localities for Luzula panriflonin the Geiranger-Grotti mountains.

sparsomt, mens musore (Salix herbocea) og an- horer den derfor til de aller fattigste deler av
dre sneleiearter er viktige. Bunnskiktet er veks- Lactucion alpinae (Sml. Nordhigen lg43).
lende, med mosene Hylocomium splendens, Hengefrytlen itar neht i smA npninfer i krattet.
Sphagnum girgensohnii, Drepanocladus unci- Jordsmonnet er ujevnt, m"n hat for det
natus, Pleurozium schreberi, Kiaeia starkei, meste et seigt, lyst humuslag over en lys mine-
Polytichum alpinum og Barbilophozia hotche- raljord med tydelige spor av sigevanniinfiltra-
ri, som viktige arter. Av typiske "Lactucion. sjon og solifluksjon. pH nnr opp i S.t i sterkt
arter" er bare skogstorkenebb (Geranium syl- sigevannspivirkeie feiter, men ir oftere ner
vaficum), samt mosene Brachythecium lati- 4.5.
folium, B. salebrosum ogRhodobryum roseum C. Ovenislingsenger. I lier med konstant over-
sarlig viktige. Selv om vegetasjonen er artsrik risling av smiltevann fra toppbreer eller kalde
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Tabell 1. Vegetasjon med hengefrytle i lokalitetene omkring Geirangerfiellet.

Vegetation with Luzula pamiflora around Gebangerfiellet.

Vegetasjonstype (Vegetation type) pH

Subalpin bjorkeskog (Subalpine birch wood) 4.1
Vierkratt (Willow scrub) 4.5-5.1
Overrislingsenger (Flushed meadows) 4.6-5.2
Fukthei (Wet alpine heath) 4.1-5.0
Myrfragmenter (Bog fragments) 4.44.6
Mose-lav-hei (Moss heath with lichens) 3.94.3

kildefremspring finnes en mellomting mellom
fattig "kaldkilde"-vegetasjon (Montio-Epilobion
hornemannii) og fukteng-sneleier (Ranunculo-
Anthoxanthion). Serlig i kanten mot fastere
mark danner hengefrytle matter. Et interes-
sant innslag i et artsrikt feltskikt pA lokalitet
3 er fiellpestrot (Petasites frigidus), som her
har sin vestgrense i omridet (sml. Hultdn
l97l). Jordsmonnet er dArlig nedbrutt orga-
nisk materiale med innblanding av mineral-
fragmenter. pH varierer mellom 4.6 og 5.2.
D. Fuktheier med hengefrytle har et velutvik-
let dvergbuskskikt dominert av krekling og
med mye musore, blAbar og blokkebar. Felt-
skiktet inneholder bide torketilende arter,
serlig er bleikmyrklegg viktig, og fuktighets-
krevende arter som blAtopp (Molinia caerulea)
og bjonnskjegg (Sctrpus caespitosus). Henge-
frytle er delvis subdominant. Bunnskiktet dan-
ner svulmende matter av husmoser, sarlig
Hylocomium splendens, H. pyrenaicum, Pleu-
rozium schrebert og Drepanocladus uncinatus,
torymoser, sallig Sphagnum girgensohnii, samt
grimose (Rhacomitrium lanuginosum) og Kiae-
ia starkei. Lav forekommer ytterst sparsomt.
Jordsmonnet er en seig, lys torvaktig rihumus
dannet direkte over berg. pH varierer mellom
4.1 og 5.0.
E. Myrfragmenter med hengefrytle finnes i
mosaikk med C og D. De er dominert av blok-
kebar, smAvokst vier og torvmoser. Feltskiktet
er noksA artsrikt. men uten kravfulle arter.
Torven er grunn, dirlig omsatt og utsatt for
solifluksjon.
F. Mose- og lavhei med hengefrytle forekom-
mer pi eksponerte berghyller i NNV-siden av
Langvasseggen. Dvergbuskskiktet domineres av
blilyng (Phyllodoce caerulea) med blibar og
musore som subdominanter. Feltskiktet er
sparsomt og artsfattig, med hengefrytle som

Lokalitet (Locality)
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viktigste art. Bunnskiktet domineres av moser
(serlig Hylocomium splendens, Polytrichum
stictum og Sphagnum girgensohnii). Men det
er ogsA et sterkt innslag av lavarter, med stor-
vrenge (Nephroma arcticum) som den kvanti
tativt viktigste. Jordsmonnet er en seig ri-
humus over berg.

Selv om hengefrytlen inngAr i mange, noksi
ulike samfunn i omrAdet, har alle visse felles-
trekk: De har et surt jordsmonn, og inneholder
nesten bare naringsmessig noysomme arter.
Flertallet stiller store krav til fuktighet, og
sneleiearter er viktige. Hengefrytle er ikke
funnet i noen av de rikere utforminger av til-
svarende eller andre rike samfunn i omridet
(sml. Skogen 1979). Alle forekomstene tyder
derfor pi at arten er acidofil, og langt fra "so-
ker de rikeste lokalitetene forst" (Arwidsson
1943: 180) eller er noen kalkplante, slik Schu-
macher og Ostmoe (1978:194) hevder.

Srerlig i lokalitetene 3-5 har vegetasjon og
jordsmonn et vestlig preg. Tydeligst vises dette
ved innslaget av de suboseaniske artene bjonn-
kam (Blechnum spicant) og smortelg (Thelyp-
teis limbosperma) samt geitsvingel (Festuca
vivipara), skrubbar (Cornus suecica), grAmose
(Rhacomitrium lanuginosum) og levermosen
Orthocaulis atlanticus. De to forste, samt
rome (Narthecium ossifragum) har sine ost-
grenser i dette distriktet noe lenger ost, i
Rauddalen i Skjek (Skogen 1977). Lavheiet
av ostlig type mangler i omrAdet. De er erstat-
tet av svulmende mosematter, ogsi i rabbeloka-
liteter som nr. 2, selv om det her inngAr mange
lavarter i mosematten. Jordsmonnet er oftest
preget av et seigt, dArlig nedbrutt rAhumuslag.
Der mineraljordlaget er tykt og stabilt nok,
finnes humuspodsol- eller sumpjordsprofiler.
B[de jordsmonn og vegetasjon tyder altsA pA
et noksA humid klima. Disse trekkene gir

l2

+A
B
C
D
E
F
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LUZULA PARVIFLORA

Fig. 2. Utbredelsen av hengefrytle (Luzuh panifloru) i Norden, etter Bjiirkman 1939, komplettert for Sor-Norge.
Lokalitetene omkring Geirange{ellet er merket med pil.

The distribution of Luzula parviflora in Fennoscandia after Bidrkmon 1939, completed for south Norway.
The anow indicates the group of localities discussed in the text.
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igjen i omrtdet som helhet (sml. Skogen 1970,

re7L).
Vegetasjonstyper som ligner de beskrevne

er vanlige i hele fiellkjeden, ogsi helt ut mot
kysten, der sarlig fuktheier og myrsamfunn
som ligner D og E ofte dominerer den lavalpine
sonen.

Plantegeografi ske kommentarer

Som flertallet av bisentriske arter har henge-

frytle vart regnet blant de artene som har over'
levet den siste istiden i refugier pi kysten av

Vest- og Nord-Norge (se bl.a. Bjdrkman 1939:
205 ff , Arwidsson 1943: Il7, Nannfeldt 1947:
74). Etter istiden har de spredt seg ostover til
dagens areal mens de har dodd ut i vest (sml.

iser Nordhagen f.eks. 1963). De nye funnene
forkorter avstanden fra de antatte kystrefugiene
til dagens utbredelsesareal med en tredjedel
(se fig. 2).

Det har vert antatt at hengefrytle krever

et kontinentalt klima (se bl.a. Bjdrkman 1939:
205. Arwidsson 1943: l17, B<icher l95l:
378, 1954:. 66), og at dette er hovedgrunnen
til den postulerte utdoen i vest. Bcicher (1951:
378) hevder at hengefrytle og suboseaniske

arter som rome (Narthecium ossifragum) har
giensidig utelukkende utbredelsesareal i Skan-
dinavia. I undersokelsesomrAdet er det dog en

betydelig overlapping mellom disse artene, slik
det ogsA er i Indre Sogn - Valdres. Som vist
foran har de omtalte lokalitetene en humid-
oseanisk karakter. Hengefrytlen synes derfor
ikke i stille sA strenge krav til kontinentalt
klima som det har vert antatt. Dette er helt
i trid med artens utbredelse i Gronland og

Nord-Amerika (Bdcher 1951, 1954).
Forekomsten i Kolbeinsdalen og Grasdalen

viser at det bide edafisk og vegetasjonsmessig

mtr finnes egnete voksesteder for hengefrytle
i hele fiellkjeden, ogsi i Vestfiellene og Tron-
delags-luken. Ettersom arten vokser godt i
hoyereliggende skogssoner (i Troms er arten

SI.JMMARY

Luzula pamiflora (Ehrh.) Desv. is a bicentric
and eastern species in Scandinavia. Five newly
discovered localities around Geirangerfiellet on
the watershed between Gudbrandsdalen, Sunn-

ogsi et viktig innslag i enkelte rike oreskoger)

kan heller ikke postglasiale varmetider, som

isar Arwidsson (1943: ll7) understreker be-

tydningen av, ha endret dette forholdet (sml.

ogstr Bjorkman 1939: 205, Samuelsson 1943:
83, Selander 1950: 87, Berg 1963: 157). Som
isar Knaben (1950: 85) har understreket, er

det derfor lite sannsynlig at hengefrytlen skal

ha forsvunnet fra hele Midt- og Vest'Norge
hvis den noen gang har vokst der (sml. ogst
Samuelsson 1943:81).

Ut fra dagens utbredelse synes en spred-

ning mot vest mer sannsynlig enn en sporlos
vandring fra refugier pi kysten. Den store
luken i Midt-Skandinavia gSor dog en samlet
innvandring fra nordost (sml. B<icher 1954:
66) noksfl urimelig. De mange spredte fore'
komster bAde i syd, vest og nordost (se fig.
2\ kan tyde pA en stadig spredning fra et sen-

ter i den kontinentale del av den sydnorske
fjellkjeden. Dette stemmer godt med antak-
elsen om innlandsrefugier av nunatakk-type
(sml. Gjarevoll 1959, Gjerevoll & Sorensen

1954). Men som bl.a. Bj6rkman (1939:207),
Samuelsson (1943: 8l), Nannfeldt (1947 : 74)
og Selander (1950: 87) har understreket, vil en

eventuell istidsoverleving for hengefrytle i Sor-

Norges sentrale fiellstrok innebare at i alle fal.
en god del av den lav- og subalpine sones flora
og humusdannende vegetasjon ogsA kan ha
holdt seg der. Dette er neppe forenlig med en
rimelig overvintringsteori. Et tilsvarende mons-
ter, med spredte forekomster vestover fra et
ostlig tyngdepunkt gir dog igjen for svart
mange fiellarter i disse omrldene. Det glelder

bide edafisk kravfulle og noysomme, sentriske
arter og ubikvister. Hengefrytlen underbygger
derfor inntrykket av at spredningssentret for
den alpine floraen her ligger i ost, ner den sen-

trale del av fiellkjeden. Det slmes ikke urimelig
at den stadig er i spredning vestover. Nir arten
kunne finnes i stpass mange lokaliteter i lopet
av fA dager, er det grunn til I anta at den har
flere forekomster ogsi i vestlige fiellomrider.

more, and Nordfiord show that the species even
grows in humid mountain areas and overlaps
the distribution area of suboceanic species.
L. parviflora was found in various oligotrophic
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vegetation types, viz. mossJichen heath, alpine
mire, flushed snowbed meadow, low Salix
scrub, and birch wood. In all localities the soil
was acid, and L. porvillora should be classified
as an acidophilous species. Similar sites are
conrmon in western mountain areas.

Most bicentric species are usually assumed
to have survived glaciation in coastal refugia
on the More coast and to have spread to the
central mountain areas after the glaciation.
However, it seems highly improbable that an
acidophilous raw humus species growing well
from the upper forest to the middle alpine
zones should disappear completely from
Western Norway if it once grew there.

For the same reason a general immigration
from the north east is not reconcilable with
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the large lacuna in Central Scandinavia.
Inland nunatak refugia have also been

suggested as centra for ice age survival in Cen-
tral Norway. From the recent distribution of
L. paniflora this seems a tempting explanation.
However, if L. parviflora survived the glaciation
in such refugia, many of the sub- and low-
alpine species could have grown there, too.
Refugia with a suitable climate for this are not
reconcilable with the geological evidences,
nor with the general concept of ice age sur-
vival.

Whatever the history of L. parviflora may
be, it supports the general picture that the
alpine flora in the district radiates from the
central part of the Scandes, i.e. the Dovre-
Jotunheimen area.
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Bittermusserong, Tricholoma

Tricholoma acerbum new to Norwav

BJORN FRODE MOEN

Hamrevegen 175
5210 Kalandseidet

Vestnorske fiordlandskap med artsrike edel-
lauvskoger har vart gjenstand for botanisk
interesse i lang tid. Det siste publiserte storre
arbeidet ble ledet av Harald Korsmo, og resul-
tatet har blitt en oversikt over verneverdige
edellauvskoglokaliteter pA Vestlandet. En av
disse bestandene ligger pA Hatvik i Os, Horda-

acerbum, ny for Norge

land, og avgrenses av dyrket mark i nord og
av riksvei og fiord i sorost. Fjellgrunnen be-
st6r i hovedsak av kambrosiluriske sedimenter,
og tresjiktet av e* (Quercus spp.), lind (Tilia
cordata), isprengt bjork (Betula pubescens),
osp (Populus tremula) og alm (Umus glabra).
Feltsjiktet er rikt og variert, og har fine be-

Fig. l. Bittermusserong, Tricholoma acerbum. Ca, U2 x.

Blyttia 39: 59-60; 1981
59



stander av r:rmslok (Allium ursinum) og stor-
frytle (Luzula silvatica). I bratte skrenter fin-
ner en ogs6 bestander av efoy (Hedera helix).

Pi en svakt hellende terrasse med storfrytle
(Luzula silvatica) i feltsjiktet kom jeg i sep-
tember 1977 for forste gang over Tricholoma
acerbum (Bull. ex Fr.) Qu6l., bittermusserong.
OmrAdet der den befant seg, var ca. 6 m2, og
her var det ca. 20 fruktlegemer, ofte i knippe
med hattdiameter 6-15 cm, enkelte atskillig
st@rre, opptil 25 cm. Kraftig - dekker helhets-
inntrykket av soppen, og typisk er den blekt
okerbrune fargen, kort kraftig fot og lenge
innboyd og tydelig riflet hattkant. Foten er
noe lysere enn hatten, og skivene er bleke, og
som soppen ellers noe rodflekket. Skivene los-
ner lett fra det hvite hattkjottet som har ube-
tydelig lukt, men noe bitter smak. Sporene er
bredt ovale til nesten kuleformete (4-7 x 3-5p\
med stor oljedripe slik som tegnet av J. Lange
(1935, Tab. 23, FiS. A). Eksemplarene passer
utmerket med beskrivelsen hos Gulden (1969)

SI.JMMARY

Tricholoma acerbum (Bull. ex Fr.) Quel. is
reported as new to Nonvay. It was found at
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Actinodendron verticillatum, en subfossil sopp pfl tekstiler fra
en folkevandringsgrav

Actinodendron verticillatum, a subfossil fungus on textiles from a Srave of the

migration period

FINN.EGlL ECKBLAD

Botanisk laboratorium
Universitetet i Oslo

Sopp fra for-historisk tid kjenner vi lite til bide
i Norge og i andre land. Vanligst er trolig myr'
funn av subfossile kjuker, sarlig av knusk-
kjuken, Fomes fomentarius (Stordal 1955,
Moe 1974). Nylig ble ogsi gronnbegersoppen

Chlorencoelia (Chlorosplenium) funnet i en
myravsetning (Moe 1974). I pollenanalytiske
prover finnes av og til soppsporer, men disse

er ofte ikke identifiserbare da sporene alene

i svert mange tilfeller ikke er tilstrekkelig til
identifisering av soppen verken til art, slekt
eller hoyere taxa (Fegri & Iversen 197 5).

Fra Storbritannia kjennes subfossile funn
av royksoppene Bovista nigrescens og Calvatia
utiformis fra ca.2000 lr gamle boplasser
(Watling & Seaward 1976), men i Norge er
slike funn enni ikke giort.

Pi denne bakgrunn var det spesielt inte-
ressant at tekstilpreparant Inger Raknes Pe-

dersen, Historisk Museum, Universitetet i
Bergen, oppdaget orsmi klumper av en mikro-
sopp blant tekstilrester fra et gravfunn i muse-
ets tekstilsamlinger.

Forstekonservator mag.art. Bente Magnus

har gitt meg en beskrivelse av gravfunnet som
det her gis et utdrag av:
Mannsgrav fra slutten av 5. irh. e. K. (folke-
vandringstiden). - B 4590 Evebo, Gloppen
i Sogn & Fjordane.

Funnet ble giort i 1889 i en gravhaug som
lA ytterst pA terrassekanten rett opp for de

gamle naustene pi Sandane. Haugen var 25 m i
diameter og vel 4 m hoy og var bygget av sand

og grus over en kjerneroys som milte 7 m i
diameter og var 2 m hoy. Roysen var lagt opp
omkring en kiste av 16 store, reiste steinheller.
Kisten var vel 4 m lang, 0.75 m bred og opptil

Blyttia 39:61-63; l98l

I m dyp. Den var orientert NV-SO med ret'
ning ut Gloppeforden.

Kisten var innvendig foret med bjorkenever,
og selv mellom lagene av dekkheller over kisten
var det never. Oppi neverlaget i bunnen av

kisten lA en bjomefell, og pe denne ulltepper
som trolig har vart svopt rundt den dode.
Liket synes t ha ligget pi siden med bena lett
opptrukket, fullt pikledt i skjorte og bukser
av ull og med en stor kappe av det samme

stoffet. Ovenfor den dodes hode har det ligget
et rutet ullteppe brettet lost sammen. Det var
i restene av dette at soppen ble funnet, og disse

restene var de eneste av tekstilene som ikke ble
funnet hardt presset sarnmen med never,
bjornefell og rester av liket. Bevaringsforholde-
ne i graven var usedvanlig gode.

Gravfunnet har vert publisert flere ganger,

forste gang av Gustafson (1889), - tekstilene
spesielt av Dedekam (1928) og Hougen (1935).

Actinodendrop verticillatum (Smith) On &
Kuehn

Soppen opptrer som nevnt som orsmA klum-
per store som knappenAlshoder eller atskillig
mindre. Ved ca. 50x forstorrelse virker klum-
pene grynete og de er gulbrune. Enkelte ganger

kan man, selv bare ved denne forstorrelse,
oppfatte enkelte hyfer og ane at de er regel-
messig greinete.

I mikroskop er soppens utseende meget
karakteristisk (fig. l). Den bestlr av tykk-
veggete, gulbrune, leddete hyfer hvor hvert
ledd er en greinet celle med 3-6, oftest 4 korte
greiner som er boyd noe bakover. Cellene er
2540 pm lange og greinene er ca. 20 prm lange
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Frg. l.Actinodendron verticilhtum fra Evenbo, Gloppen i Sogn og Fjordane. Til venstre x 300, noen hyfer med
de typiske greinkransene. Til hoyre x 1200, en enkelt greinkrans.

Actinodendron verticillatum from Evenbo, Gloppen in Sogn and Fjordane. To the left x 300, some
hyphae with the characteistic branching. To the right x 1200, a single cellwith branches.

og 8-10 trrm tykke. Greinene er narmest butt
avsmalnende, eller ofte tvert avkuttet fordi
det er blitt dannet en celle ytterst som se har
falt av. Det er videre karakteristisk at tverr-
veggen mellom leddene er svart tykk og med
en pifallende pore i midten. Dette passer ogsA

med sopp som den trolig er nrcrmest i slekt
med, som Ctenomyces.

Det er forsAvidt lett ^i identifisere soppen,
den er nemlig den erieste med regelmessig
kransstilte greiner pi denne mAten. Det er at-
skillig vanskeligere i avgiore hva som er det kor-
rekte av de mange navn den har hatt. Smith
(1900) beskrev soppen som Gymnoascus verti-
cillatus Smith. De egenartede kransgreinete hy-
fene ble betraktet som vedheng pi soppens
fruktlegemer. Asci og ascosporer ble ogsi be-
skrevet. Orr & Kuehn (1963) mente den awek
si meget fra typiske Gymnoascusarter at de
baserte en ny slekt, Actinodendron, pL den.
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Andre mener at de egenartede hyfene ikke
er fruktlegeme-vedheng, og at det bare dreier
seg om et imperfekt stadium (uten asci og
ascosporer) som isAfall skal hete Oncocladium
flavum Wallr. eller Malbranchea flava Si$er &
Carmichael (Hughes 1968, Orr & Kuehn 1971,
Sigler & Carmichael 1976).

JCg foretrekker A ta utgangspunkt i at de
egenartede hyfene i pltagelig grad minner om
fruktlegeme-vedheng i familien Gymnoascaceae,
og antar at soppen horer hjemme i den famili-
en, noe substratvalget ogsi indikerer. Isifall
blir Actinodendron verticillatum (Smith) Orr
& Kuehn fortsatt artens korrekte navn.

Funn fra vlr tid av Actinodendron verti-
cillatum er dels giort i jordprover, dels pi
saueull eller fiar. Den er hittil kjent fra England
(flere funn), California, Ungam, Tyskland,
Frankrike, Argentina og Tunis (se Sigler &
Carmichael 1976). Et viktig funn var type-



materialet av Gymnoascus verticillalus Smith
(1900). Det ble nemlig gjort pn bena av en

dod kanin som hadde vert nedgravd i en hage

i England i omtrent et ir. De senere funn er

ikke til hinder for den tanke at soppens ve'
sentligste voksested er pt hir eller firr av

dode dyr i kontakt med jord.
Hvornir kom soppen i vArt tilfelle i forbind-

else med ullen? Siden soppen andre steder er
isolert fra jord eller funnet pi rester av dyr i
forbindelse med jord, er det mest sannsynlig
at soppen ved sporer eller mycelfragmenter
havnet pL toyet ved gienkastingen av grav-

roysen eller umiddelbart etterpi. Det er forste

gang denne soppen er funnet som subfossil,

alle tidligere funn er resente. I den forbindelse
kan det nevnes at jeg ikke var istand til fl se noe

spor av soppen i andre, preparerte eller upre-
parcrte tekstiler i Historisk Museums arkeo-
logiske tekstilsamling.

Jeg takker forstekonservatorene Bente Mag-

nus og Kr. Michelsen, Historisk Museum, Ber-
gen, for opplysninger om funnet av soppen, tek'
stilene og gravfunnet, dr. G.F. Orr, Dugway,
Utah, og professor dr. Hanns Kreisel, Greifs'
wald, for verdifulle litteraturhenvisninger og sist,

men ikke minst tekstilpreparant Inger Raknes

Pedersen som sfl soppen blant tekstilene.

SI.]MMARY

Ac tinodendron v ertic illatum (Gymnoascaceae,
Ascomycetes) is reported from textilesofwool
in a coffin from a grave of the migration period,
about the end of the 5th century A.D. The
grave is located as B 4590 at Evebo in Gloppen
parish in Sogn and Fjordane county on the west
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Norsk Botanisk Forening

Hovedforeningens tosmelding I 980

NBF hadde pr. 31.12. 1980 i alt 1036 medlemmer, derav 72livsvaige,824 A-medlemmer og 99

B-medlemmer, mens 4l var direkte medlemmer av hovedforeningen.
Styret har hatt folgende sammensetning: Olav Balle (Vestlandsavd.) formann, Aynlulrd Rustan

(Ostlandsavd;) sekretar, Morten Laane (Ostlandsavd.) kasserer, Per Arvid Asen (So!andsavd.),

Peter Skjaveland (Rogalandsavd.), Bjom Sather (Trondelagsavd.) og Arve Elvebakk (Nordnorsk

avd.). Medlemskartoteket har vart ved Trondelagsavdelingen. Redaktor for 'Blyttia' har vart
Per Sunding.

I lopet av lret har NBF deltatt i botanisk arbeid av fonkjellige slag. Virksomheten har ellers

vart konsentrert til de enkelte lokalavdelingene. NBF ble fra l. januar 1980 medlem av Studie'
forbundet Natur og Miljo, men er forelopig ikke tilskuddsberettiget.

Ostlandsavdelingen
Arsmelding 1980

Ostlandsavdelingen hadde pr. 31.12. 1980
467 medlemmer, derav 58 livsvarige, 377 A-
medlemmer og 32 B-medlemmer. I lopet av

iret har 26 meldt seg inn og 23 meldt seg ut.
I irets lop har foreningen mistet 26 medlem-
mer, mens 23 har kommet til. Folgende er
dode siden siste Arsmote: Brita Hdndler, Ole
A. Lysebraate, Werner Sundfor.

Arsmotet ble holdt 20. februar. Arsnelding-
en og regnskapet ble opplest og godkjent. Etter
valgene ble styrets sammensetning: Finn-Egil
Eckblad, formann (ny, etter Finn Wischmann),
Arne Pedersen, viseformann (ikke pi valg),
Oyvind Rustan, sekretar (gienvalg), Rolf Wahl-
strom, kasserer (ikke pl valg), Richard Borge,
styremedlem (ikke pn va[), Jean Rasmussen,
styremedlem (gienvalg). Revisorer : Erling Nord-
li (gjenvalg) og Steinar Sjoborg (ikke pa va[).
Representanter til NBF's styre: Oyvind Rustan,
sekreter (gienvalg), varamann F. Wischmann,
Morten Laane, kasserer (ny, etter A. Pedersen),

varamann R. Wahlstrom. Ekskursjonskomite:
Rune Halvorsen, Klaus Hoiland og Finn Wisch-
mann. Valgkomite: Elmar Marker, Rune Hal-
vorsen og Knut-Erik Sibblund.

Det har vert arrangert 7 mgter,8 dagseks-

kursjoner, ett hagebesok hos Dall-Larsen pi
Roa, og sommerekskursjon til Morgedal i
Telemark.

20. februar: Arsmote. Valg. Trond Schu-
macher: Glimt fra natur og plantemedisin i
Thailand.

19. mars: Per Hafslund: Glimt fra livet i
myr og tjern.

Blyttia 39:65-81; l98l

23. apnl: Halvor Aames: Noen utvalgte em-

ner fra plantefysiologien.
22. oktober: Klaus Hoiland: Planter og'vul-

kaner pl Island.
5. november: Torstein Engelskjon: Om flora-

en p[ Bouvetoya.
26. november: Rolf Y. Berg: Botaniske inn-

trykk fra orkner, skog og fiell i det vestlige USA.
10. desember: Julemote. Geir Ame Evje og

Finn Wischmann: Lysbilder fra sommerens
ekskursjoner og feltopplevelser.

Det har vprt 30-70 personer tilstede pl mo-
tene som har vart holdt i Biologibygningen,
Blinderns, med unntak av julemotet som ble
holdt i Norges Blindeforbunds kantinelokaler.
Etter mstene har det vart selskapelig samver
med te og smorbrod.

Ekskuqioner 1980

ll. mai. Lavekskursjon til Ostmarka. Ca. 15

deltagere. Vi tok grusveien fra Godheim mot
Ostmarkskapellet og var ikke komrnet mOr enn
ca. 50 m da vi giorde turens beste furcl. Clado-
nia rei (grynstav) som sto pA etberglike ved vei-
en. Her sto ogsl C. merochlorophaea (brunbe-
ger) og lenger ned Dermatocarpon miniafiim
(glatt lerlav.

Etter 6 ha studert diverse Peltigera- (tre-
never) arter fulgte vi veien videre ca. 500 m til
vi kom til et lyslpent berg. Noe uventet var det
L se Umbilicaia pustulata (blerelav) og U.

spodochroa (kystnavlelav), to arter som er van-
lige nar sjoen men spredt i innlandet. Her fant
vi ogsl Parmelia sorediosa (hodesteinlav).
Vi gikk si opp i furuskogen. En rik flora av

Cladonia- (begerlav/reinl av), Cetraia- (kruslav)
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og Parmelia- (krinslav) arter fsrte til at frem-
rykkingen gikk langsomt. Bl.a. fant vi fire gule
Parmelia-arter: P. centrifuga (gul krinslav),
P. conspersa (stiftsteinlav), p. incurva (xnL-
krinslav) og P. taractica (gul steinlav). Ellers
kan nevnes Cetraia eicetorum (smal islands-
lav), Cladonia metacorallifera (skjellrodbeger)
og Pseudepheb e pub e sc ens (vanlig steinskjegg).

Etter lunsj fortsatte de ivrigste av oss videre
innover pi furumoene og ble belonnet med
Cladonia strepsilis (polsterlav) og fticnothelia
papillaia (nuddlav). Det ble ialt notert 83 ar-
ter av makrolav, hvorav 27 i slekten Cladonia.

Einar Timdal

27. mai. Til Ersvika - Haraldstangen pA sor-
spissen av Hurumlandet. I strAlende sommer-
var hadde 24 deltakere mott fram ved Holms-
bu kapell med store forventninger til hva kam-
bro-siluromridet ost for Rodtangen kunne
bringe av botaniske godbiter. Vi startet opp i
vika S for Knattvoll, og gikk pi kryss og tvers
langs stranda og i skogen fram mot Haralds-
tangen.

Narmest stranda fantes et mer eller mindre
velutviklet belte med ipen kalkbergvegetasjon.
Der dette beltet var breit og typisk, fant vi
bakkestarr (Carex eicetorum), dvergforglem-
megei (Myosotis sticta), drakehode (Dracoce-
phalum ruyrchiana), brudespore (Gymnadenia
conopsea) og murburkne (Asplenium ruta-
muraria). Innenfor bergene var store arealer
bebygd med hytter, men fortsatt fantes fin
kalkfuruskog. Pi mer beskyttete lokaliteter
og dypere jord, fant vi spredte tillop til edel-
lauvskog, vesentlig dominert av hassel. Kalk-
furuskogen var relatiyt artsfattig; de samme
artene gikk igjen mer eller mindre over hele
omridet. Av mer interessante funn. kan nevnes
virmarihand (Orchis masculo) og geitved
(Rhamnus cathartica), deh siste ofte rikelig i
overgangssonen mot kalkbergvegetasjonen.

Hasselskogene var mer artsrike og mer inte-
ressante floristisk sett. Vi noterte blant annet
et par vinterstandere av vaniljerot (Monotropa
hypopitys), vArstarr (Carex caryophyllea) i et
noe fuktigere sig, krattfiol (Viola mirabilis\
og breiflangre (Epipactis helleborine). Veg-
kantene og de lpne partiene som knyttet seg
til disse, pAkalte ogsA en del oppmerksomhet.
I et holt vokste rikelig av humle (Humulus
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lupulus), og pt ulike steder noterte vi 3 asal-
arter; rognasal (Sorbus hybrida), fagerrogn
(5. meinichii) og solvasal (5. rupicola).

Om ettermiddagen returnerte vi til Knatt-
voll, vel fornoyde med dagen. Kambrosilurvege-
tasjonen var kanskje noe mer ensformig enn
vi hadde hApet, men mangelen pA en del typiske
kalkplanter ble kompensert av det herlige
v&ret.

Rune Holvorsen

8. juni til Kolsls. Ca. 25 deltagere startet i
praktfullt vLwal fra Hauger stasjon. Isteden-
for A velge den tradisjonelle ruta opp pt Kol-
sAstoppen, gikk vi inn mot ostsida av isen. Her
er det mye rikere vegetasjon, med diverse
hassel-askeoreskogsutforminger helt nede ved
foten av [sen, og rik lAgurtgranskog oppover
Assiden. Mens lAgurtgranskogen er relativt torr,
er lauvskogen mere fuktig, tildels ganske blaut.
Underlaget er stort sett kalkstein og sandstein
fra silur. Bide berggrunnen, fuktighetsforholde-
ne og beliggenheten gir et godt grunnlag for rik
plantevekst. Av de beste funnene mA vi nevne
de to orkideene Epipactis helleboine (brci-
flangre) og Neottia nidusqvis (fuglereir). Den
forste vokste i ganske anseelige mengder pA
sine steder, den andre var mer begrenset, men
hadde ganske store forekomster hist og her i
rik hasselskog med innslag av ask og lind.
Neottia er en eiendommelig plante. Da den
helt mangler klorofyll, og derfor ikke kan ut-
fore noen fotosyntese, er den avhengig av at
sopper skaffer den de nodvendige naringsstof-
fene. For uten disse to sjeldenhetene, fant vi en
rekke karakterplanter for rike skogstyper:
Sanicula europaea (sanikel), Galium odoratum
(myske), Actoea spicata (trollbar), Polygona-
tum terticillanm (kranskonvall), Equiseum
hyemale (skavgras), Carex sylvatica (skogstarr)
og Carex remota (slakkstarr). De to starrartene
var nye for flere av deltagerne.

Klaus Hoiland

15. juni til Krokskogen. Turen gikk i varmt,
fint var fra Homledal med I I deltagere. Vi fant
Dactylorhiza fuchsii i kanten av E 68 for vi tok
innover en skogsbilvei mot Kroktjern. Den fors-
te delen av veien gikk giennom torre, varme
lier hvor det var et betydelig innslag av varme-



kjere arter. Bl.a. ble edellovtrarne Acer plata-
noides, Corylus avellana, Fraxinus excelsior,

Quercus robur, Tilia cordata og Wmus glabra
registrert. Andre varmekrevende arter som kan
nevnes var: Centaurea scabiosa, Daphne meze-
reum, Geranium sanguineum, Origanum vul-
gare, Poa compressa, Polygonatum odoratum,
Ranunculus polyanthemos, Rhamnus catharti-
cus, Satureia vulgais, Silene nutans, Taxus
baccata og Viola mirabilis. Omridet viste ogsA

et rikt utvalg av erteblomster med Anthyllis
wlneraria, Astagalus glycyphyllos, Lathyrus
niger, L. vemus, Vicia pisifurmis og V. sylvatica
som de fineste. I det samme omridet ble ogsi
Platanthera bifulia, Lappula deflexa og Trago-
pogon pratensis funnet, de 2 sistnevnte for-
ovrig i veikanten.

Lenger oppover langs veien kom vi over i
barskogsvegetasjon. I en bekkekloft som veien
gikk langs ble det funnet hoystauder som
Aconitum septentrionale, Lactuca alpina, Mili-
um effusum og Polygonatum verticillatum.
Festuca altissima og Poa remota ble ogsA funnet
her.

PA ei myr SO for Kroktjern ble vierartene
Salix glauca, S. lapponum og S. myrsinites
funnet sammen med naringskrevende arter
som Carex buxbaumii, C. capillais, C. flava,
Eiophorum latifolium og Pyrola media. Yed
Kroktjern vokste bl.a. Carex livida, Corallorhizu
trifida, Dactylorhiza incamata, Salix phylici-
folia, Scirpus lacustris og hybriden Betula
nana x pubescens.

Ved stien nordover fra Kroktjern mot Ma-
naskardet ble Hierochloe odorata og Ranun-
culus phtanfollus registrert. I Manaskardet si
vi Sellplantene Poa alpina ogPotentilla uantzii
ved stien, mens Cerastium alpinum og Saxifraga
cotyledon vokste i bergveggen pA O-siden.
Saxifraga adscendens sto pl en rabbe ved stien
ned fra Manaskardet. Like nedenfor ble ogsA
Galium odoratum og Sanicula europaeo notert.
Turen gikk deretter ned til veien ved Rorvik-
berget hvor bl.a. Aquilegia vulgaris, Hypochoe-
ris maculata og Sorbus hybrida vokste. Omlag
300 arter ble registrert totalt.

Arvid Na,ss

6. juli tll 12. juli. Sommerekskursjon til Kvi-
teseid i Telemark. l0 deltagere. Innkvartering
pA Versto turistheim, Morgedal.

6. juli: Ankomst til Versto, Morgedal. Vi be-
nyttet ettermiddagen og kvelden til A botanisere
i nermeste omegn. Forst si vi pi veikantfloraen
ostover langs E 76. Her noterte i Roegneria
canina (hundekveke), store eksemplarer av
Carduus crispus (krusetistel) og en nydelig rod
form av Pimpinella saxifraga. Vi gikk si i ret-
ning Donstad som ligger syd for Morgedals-
tjernet. Her fikk vi se rike enger og bakker
med folgende arter: Dactylorhiza fuchsii (skog-
marihind), Linum catharticum (vrll-lin), Gym-
nadenia (brudespore) i mengder, Sedum an-
nuum (snilbergknapp) og Botrychium lunaia
(marinokkel). Fra Donstad fulgte vi et myr-
drag mot vestenden av Morgedalstjernet. Her
sL vi Carex chordonhiza (strengstarr), dessuten
Milium (myskegras). Begeistring vakte den lille
og uanselige Listera cordata (smitveblad).

7. juli: Vi kjorte opp til Hdtveit hvor vi gikk
videre opp til Liervann. PA ei myr opp rnot
Liervann sh vi Luzula sudetica (myrfrytle) og
mosen Paludella squoftosa (piperensermose).
I-angs skogsbilveien s[ vi mengder av mosene
Pogonatum umigerum (krukkemose) og Funa-
ria hygrometrica (brhtemose). Ved Liervann
sA vi Juncus squaftosus (heisiv, ny for Kvites-
eid). Vi gikk over en demning mellom Lintjern
og Liervann og forsokte i finne ei stripe med
kalkspatmarmor. Under dette forsoket passer-
te vi noen fattigmyrer hvor vi fant Scheuchze-
n? (sivblom). Vi fant kalkspatmarmoren og
den ga tydelig preg pA vegetasjonen pA ei myr
vi passerte: Eiophorum latifulium (breimyr-
ull), Carex capillais (hirstarr), Selaginella
(dvergjamne) og to arter som var nye for
Kviteseid, Juncus triglumis (trillingsiv) og
Thalictrum alpinum (fellfrostjerne). Vi kom
ned igien til Lintjern hvor vi sL Spergularia
rubra (tunbendel) pA anleggsveien. I selve
Lintjern vokste Potamogeton alpinus (rust-
tjonnaks). PA tilbakeveien sA vi pA ei frodig
li som gav oss Polystichum lonchitis (tagg-
bregne). Pi noen setervoller i narheten vokste
Campanula glomerata (toppklokke). Ned til
Versto fulgte vi myrdrag og myrer. Herfra
kan nevnes Dactylorhiza fuchsii (skogmari-
hend), Eriophorum latifolium (breimyrull)
og Leucorchis albida (hvitkurle) som viste seg

A vere nye for Kviteseid.
8. juli kjorte vi vestover til Moskei hvor vi

botaniserte i ei varm li. Nederst i lia si vi
Cac ty lorhiza fuchsii (skogmarihind), Gentianel-
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la campestris (bakkesote) og ftirob rotundi-
folia coll. (legevintergronn). PA berg litt hoyere
traff vi pA, Saxifraga adscendens (skiresildre),
Polystichum lonchitis (taggbregne), Cotoneas-
ter integerrim.rs (dvergmispel\, Origanum vul-
gare (bergmynte). Vi dro videre til Dalane hvor
vi tok en rask stopp ved Akre som ga Veronica
scutellata (veikveronika). Ved Gjuve gjorde vi
ekskursjonens beste funn: Phyteuma spicata
(vadderot) som da ogsA var en ny for Kvites-
eid. Den vokste helt ned mot veikanten og sam-
men med ett eksemplar Listera ovata (stor
tveblad). knger syd, ved Moen, si vi pl noen
tsne bakker. Her fant vi et nytt voksested for
Dactylorhiza sarnbucina (sostermarihind). Pa
vltt berg lenger ned mot elva vokste Saxifraga
nivalis (snosildre). Siste stopp var ei varm li
ved Moen som ga Lathyrus niger og vernus
(svart- og vtrerteknapp) og Dianthus deltoides
(engnellik).

9. juli tok vi turen til et fattig fiellomr6de
- Kabrettstslfiell, som ligger NO for Morge-
dal. Ved oppstigningen si vi Narthecium
(rome) og Epilobium lactiflorum (hvitmjolke).
Pi toppen av fiellet si vi triviell fiellflora:
Arctostaphylos olpina (rypeber), Juncus tiift-
dus (rabbesiv) og lavene Alectoria ochroleuca
(rabbeskjegg) og Cetraia nir;a/is (gulskinn).
Ved nedstigningen s6, vi Gentiana purpurea
(soterot), Coeloglossum viide (gronnkurle,
ny for Kviteseid), Ranunculus platanifulius
(hvitsoleie) og Veronica alpina (flellveronika,
ny for Kviteseid).

10. juli dro vi pl langtur til Dalen i Tokke.
Dette stedet er tidligere besokt av NBF (1968)
og vi dro i denne ekskursjonens fotspor. Oven-
for Torstveit sL vi Campanula cenicaia (stav-
klokke) ved veikanten, engbakker med Trollius
(ballblom) og Dactylorhiza fuchsii (skogmari-
hnnd). I skogen ovenfor engbakkene fant vi
Galium triflorum (myskemaure), Neottia nidus-
avis (fuglerede), Epipdctis helleborine og
atrorubens (breiflangre og rodflangre), og en
helt hvit atrorubens. Vi fikk demonstrert gres-

sene Brachypodium silvaticurn (lundgronnaks),
Bromus benekeni (skogfaks) og Roegneria
canina (hundekveke). PA ei kort eng fant vi
Sieglingia (knegras). Vi tok en avstikker pi
andre siden av elva og fikk notert Cinna lati-
folia (huldregras). Pi hjemveien tok vi en titt
pi Eidsborgkleivene hvor vi sA mengder av
Lathyrus silvestris (skogflatbelg). Andre ting
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vi sl var Epipactis helleborine (breiflangre),
Astragalus glycyphyllos (lakrismjelt), Poa glau-
ca (bl[rapp), Brachypodium silvaticum (lund-
gronnaks), Sorbus arranensis (smAasal), Lathy-
rus niger (svafterteknapp), Sedum rupestre
(broddbergknapp), Lapsana communis (hare-
mat) og Agrimonia procera (kystlkermlne).

ll. juli. Til Kvernvatn. Det geologiske kar-
tet holdt ikke hva det lovet og vegetasjonen
bar tydelig preg av dette. Ved et lite tjern syd
for Kvarnvatn si vi Juncus stygius (nokkesiv).
Ved myrene ved Kvernvatn fant vi Carex
adelostomo (tranestarr), Carex dioica (tvebo-
starr) og i selve vannet Nuphar pumila.

12. juli tok vi turen til Raudbergnut, et
fiell pA nordsiden av den ostlige enden av Ban-
dak. Langs skogsbilveien noterte vi oss kyst-
planter som Pediculais silvatica (kystmyr-
klegg) og Juncus conglomeratus (knappsiv).
Pi ei myr innunder Raudbergnut fant vi To-
lieldia (bjornebrodd), Scheuchzeia (sivblom)
og Juncus stygius (nokkesiv). I fiellsida vokste
Ranunculus platanifulius (hvitsoleie). Langs
veien ved Skosletjern fant vi Carex norvegica
(fellstarr) og Scirpus silvatica (skogsivaks, ny
for Kviteseid).

13. juli. Avreise. Vi fant ikke de store sen-
sasjonene pi ekskursjonen, men den ble en
opplevelse pga. blomsterfloret som hadde sitt
hoydepunkt under ekskursjonen. Interessant
var ogsl den morsomme blandingen av alpine,
sub-oceaniske og varmekjcre elementer. Kvites-
eid tAler flere ekskursjoner i framtida.

Geir Arne Evje

24. august. Til Langoyene i indre Oslofiord.
13 deltagere tok beten ut i sur vind og dusk-
regn. Vi kom i land pi det flate, oppfylte
plenoinrAdet som i dag forbinder de to oyene
og begynte ined i undersoke den nordvestre
kanten. Omridet har tidligere vart brukt som
soppelfylling og dette har satt preg pl floraen.
Av arter kan nevnes Sisymbium loeselii (stri-
sennep), Lactuca serriola (taggsalat), Solanum
nigrum (svartsotvier), Potentilla norvegica
(norsk mure), Pastinaca sativa (pastinakk) og
A rrhenatherum elatius (hestehavre).

Utover formiddagen klarnet vrret opp og
vi fortsatte med A undersoke de to opprinne-
lige oyene. Disse stAr i dag opp som rygger og
bestir av kalk- og skiferbergarter fra ordovicium



og silur. Sammen med de gunstige klimatiske
forholdene forer berggrunnen til at floraen blir
meget artsrik med mange arter som er meget
sjeldne i landsmilestokk, men som er relativt
vanlige i indre Oslofiord. PA ipne knauser og

pi steder med relativt grunt jordsmonn fantes
velutviklete tonbakkesamfunn med typiske
arter som Seseli libanons (hjorterot), Gera-

nium sangtineum (blodstorkenebb), Filipen-
duh vulgaris (knollmjodurt), Poa compressa
(flatrapp), Artemisia campestis (markmalurt),
Hypochoeis maculata (flekkgrisore), Veronica
spicata (aksveronika) , Origanum vulgare (kung),
Thymus pulegioides (bakketimian), Centaurea
sc abio sa (fagerknoppu rt\, Anthy llis vulneraria
(rundbelg), Briza media (hjertegras), Trifolium
arvense (hareklover), T. aureum (gullklover),
Fragaria viridis (nalckebar) og Alyssum alys'
soides (grLdodre). I smA sprekker fantes ,4s-
plenium ruta-muraria (murburkne) og pA den

sorostre ryggen vokste store mengder med
Carlina vulgaris (stjernetistel) og Asparagus
offtc inalis (asparges).

PA noe dypere jordsmonn kom busk- og
krattsamfunnene inn med Berbeis vulgaris
(berberis), Cotoneaster niger (svartmispel),
C. integerrimus (dvergmispel), hunus spinosa
(slApetorn), Rhamnus catharticus (geitved),
Sorbus hybrida (rognasal) og S. rupicola s.la;t.
(solvasal) som de vanligste. Pi toppen av ryg
gene vokste det en typisk kalkfuruskog med
innslag av blant annetlnula salicina (krattalant)
og Epipactis atrorubens (rodflangre). I om-
rider med dypere jord var det isar pi den

nordvestre ryggen partiet med edellovskog
bestiende av Umus glabra (alm), Fraxinus
excelsior (ask), Tilia cordata (lind) og Acer
phtanoides (lonn). Nar en gammel hustuft
pi nordvestryggen fant vi en liten forekomst
av Melandium noctiflorum (nattsmelle) og
den meget gifttge Aethusa cynapium (hunde-
persille). Ved kanten av den samme ryggen
vokste Artemisia absinthium (ekte malurt) og
et praktfullt bestand av Coronilla vaia (kron-
vikke) som vakte begeistring.

Siden viraspektet manglet var vi fornoyd
med en artsliste pA totalt 216 arter. Fullstendig
kryssliste finnes ved Botanisk museum, Univer-
sitetet i Oslo.

31. august til Ostmarka. Vakkert sensommer-

v&r, 4 deltagere. Fra Ulsrud st. fulgte vi stort
sett sporene fra tidligere utflukter p[ de kanter
(1943, -59 og -68), og fant ogsi stort sett de

sarnme plantene pi de samme stedene. PA en
sydvendt bergvegg ved Ulsrud finnes litt varme-
kjrr flora med Lathyrus sylvestris (skogflat-
belg) som fineste art; i veigrofter og andre
fuktige steder er Epilobium adenocaulon
(amerikamjolke) stadig pi fremmarsj. Ved
veien opp til Ostmarksetra danner Festuca
arundinacea nu en pen bestand. En avstikker
ned til ostsiden av Ulsrudvannet ga oss bl.a,
Calla palustris (myrkongle), Sieglingia decum-
bens (knegress) og Uticularia intermedia
(gytjeblererot), mens Hammnrbya paludosa
(myggblomst) som tidligere er funnet her,
ikke var til I oppspore. Ved veien ost for
vannet fantes tidligere adskillig av Juncus
tenuis (tidl. J. macer, ballastsiv), nu frister
den en meget kummerlig tilvarelse og kan
komme til I forsvinne hvis ikke tidene bedrer
seg. Langs nordenden av Noklevann trives
fremdeles Galium tiflorum (myskemaure)
og Campanula cervicaria (stavklokke) pn
hhv. vest- og ostsiden, mens en liten fore-
komst av Luzula pallescens (blekfrytle) ved
veien til SarabrAten synes I vrre forsvunnet.
Ved Hestehullet stir fremdeles Dmtaria bul-
bifera (tanwot) og Lactuca alpina (turt) sam-

men. Vi fortsatte ostover til Mariholtet, hvor
vi igien fant Lathyrus sylvestis, her i en vei-

skjering. Hjemtur over Skullerud uten storre
botaniske opplevelser.

Finn l4)ischmann

14. september. Til Movatn i Nordmarka. 8
deltagere hadde mott fram til hostens mose-
ekskursjon. I grivrr startet vi opp med kurs
for Tomte i Maridalen. Det forste stykket gikk
vi langs veg, og pi knauser ved vegen ble vanlige
arter demonstrert, blant annet vegmose (Cera-

todon purpureus), einerbjornemose (Polytri-
chum junipeinum), rabbebjornemose (P. pili-
ferum), nikkemose (Pohlia nutans) og grokom-
mose (Lophozia venticosa). En liten myr ved
vegen inneholdt de fleste vanlige myrmoser. Et
titall torvmosearter (Sphagnum spp.) ble ob-
servert, og vi noterte ogsA en del vanlige, men
ofte oversette, smA levermoser. Av disse kan
nevnes myr-muslingmose (Mylia anomala),

Oyvind Rustan Arvid Ness
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dymose (Gymnocolea inflata) og dennes dob-
beltgienger Cladopodiella fluitans.

Vi fortsatte oppover langs Kvernbekken. pA

steiner i bekkelopet og i kanten av bekken,
fant vi buttgrimose (Racomitium aciculare)
og stiv sagmose (Fissidens osmundoides). PL
en stein vokste Dicranoweisia crispula. Rikere
partier ned mot bekken viste tendenser til
hogstaudevegetasjon, med innslag av grlor
(Alnus incano), strutseving (Matteuccia stru-
thiop teis), kvitbladtistel (Cirsium he terophy l-
lum\, turt (Lactuca alpina) og tyrihjelrn (Aconi-
tum septentionale). I bunnsjiktet sparsomt
med moser, men vi noterte liten kransemose
(Rhytidiadelphus subpinnatus), veikmose (Cri-
iphyllum piliferum) og levermosen Calypogeia
y'ssa som vokste pi ritnende orelauv. Pi ei
rogn sto store puter av ei gullhetta-art (Uota
cispa).

Etter i ha innsett at vi ikke ville ni fram til
Tomte, tok vi av vestover og klatret opp i Vit-
tenbergkollen. PA et N0-vendt, fuktig og skyg-
gefullt berg fant vi lysmose (Schistostega pen-
nata), delvis dekket av et tett teppe av kyst-
bjornemose (Polytrichum formosum).I de brat-
te og fuktige granliene, dukket en rekke sub-
oseaniske mosearter opp. Dette fenomenet
er meget karakteristisk for hogdelaget 400-
700 m o-tr. i de indre delene av Ostlandsom-
rAdet, der klimaet lokalt blir sA fuktig at sub-
oseaniske arter trives godt. Vi fant krAkefot-
mosre (Rhy tidiadelphus loreus), kystjamnemose
(Plagiothecium undulafiim) oB lyngtonrmose
(Sphagnum quinquefariun) som typiske repre-
sentanter for det suboseaniske elementet, dess-
uten var det rikelig av arter som trives i fuktige
barskoger mer generelt; gAsefotmose (Barbilo-
phozia lycopodioides), lys skjeggmose (B
floerkei) og piskemose (8. attenuara). Rikelig
forekomst av den svakt nordlige fiellbjome-
mose (Polytrichum alpinum) ble ogsA notert.
Pi turen tilbake til Movatn, kom vi over en
sumpgranskog av noe rikere type, hvor vi no-
terte broddmose (Calliergonella cuspidata),
vrang-klomose (Drepanocladus exannularus) og
vanlig sagmose (Fissidens adianthotdes).

Rune Halvorsen

Lordag 27. september til @stensjovannet.
Bare 6 deltagere motte opp for i bese den bo-
taniske perlen som Ostensjovannet er. Det er
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mulig det annonserte plukkeforbudet hadde
skremt folk. Siden 1979 er nemlig Ostensjo-
vannet og dets omgivelser lagt ut som et natur-
vernomrAde av Oslo kommune. I reglementet
er det klare forbud mot odeleggelse av plante-
livet. Ostensjovannet hsrer til en av Norges
mest klassiske naringsrike innsjoer. Dette
kommer til dels av at vannet ligger pA marin
leire, dels av de store jordbruksomridene om-
kring som gjodsler vannet, og dels av at vannet
er meget grunt. Omkring vannet vokser en
yppig sumpvegetasjon der Phragmites commu-
nis (takror) dominerer (fine hekkeplasser for
rorsanger) med store innslag av Typha latifolia
(breit dunkjevle), ?P angustifolia (smalt dun-
kjevle), Iris pseudacorus (sverdlilje), Acorus
calamus (kalmusrot), Glyceia maxima (kjem-
pesotgras), Sparganium erecta (kjempepigg-
knopp), Carex vesicaia (sennegras) og Carex
aquatilis (nordlandsstarr). Enkelte steder finnes
det sumpskog med Salix cinerea (griselje).
Her kan vi finne Acutu wTosa (selsnepe), Sola-
num dulcamara (slyngsotvier) og Calla palus-
tris (myrkongle). Ute i vannet vokser blant
annet Ceratophyllum demersum (hornblad),
Elodea canadensis (vasspest), Lemna minor
(andemat) og Spirodela polyrrhiza (storande-
mat). Ikke langt fra Bogerudmyra gjorde vi
turens beste funn, Selinum carvifulia (krus.
fro), en av vire sjeldneste skjermplanter, pi en
torr bakke med skogkratt. Til slutt en takk til
Jan Wesenberg som fungerte som en ypperlig
lokal veileder!

Klaus Hoiland

Sorlandsavdelingen
Arsmelding 1980

Pr. 31.12.1980 har Sorlandsavdelingen 47 A-
medlemmer og 5 B-medlemmer. PA trsmotet
20. februar ble dette styret valgt: Jostein
Andreassen (formann), Haakon Damsgaard
(viseformann), Knut Halvorsen (sekretar) og
Ole Chr. Wigemyr (kasserer). Ekskursjonsko-
mite: Johs. Johannessen, John Nuland og
Olav Simonsen.

Det er avholdt 2 mster og 5 ekskursjoner:
20. februar: vit.ass. Per Arvid Asen: Trekk fra



botanikkens historie pi Agder, samt orientering
om Kristiansand Museums botaniske avdeling.
Oppmote:18.

19. november: Torfinn Hageland: Glimt fra
floraen pL Kanarioyene. KAseri med lysbilder.
Oppmote:20.

Ekskursjoner 1980

ll. mai til Hellevika pi Langenes i Sogne. 13

deltakere motte opp til den forste marinbota-
niske ekskursjon i Sorlandsavdelingens histo-
rie. Etter at friskt materiale var samlet inn ved
hjelp av dykking, ble hver alge demonstrert
pi land. Siden dette emnet nok var temmelig
ukjent for de fleste, begrenset vi oss til folgen-
de arter: Rodalger: Rodkluft (Polyides rorun-
dus) med en rund hefteskive, teinebusk (Rfto-
domela confervoides) har ofte et noe duskaktig
utseende, forovrig meget formvariabel. Den
vakre bladformede fagervngen (Dele sseria san-
guinea) imponerte storligen, det samme gjorde
eikevingen (Phycodrys rubens). Vorterugl (Zl-
thothamnium glaciale\ som er meget vanlig i
grunne bukter pi Sorlandet ble demonstrert

- denne algen g1r som regel under gruppen
"koraller" blant folk flest. Videre sA vi pA

tannskiring (Odonthalia dentata) med sag-

takket bladrand, og draugfieren (Ptilota plu-
mosa) skvffet heller ikke deltakerne med sitt
elegante fierformige utseende. Pi grunt vann
si vi den skorpeformede fiereblod (Hilden-
brandia rubra) og krusflik (Chondrus cispus).
Smalving (Membranoptera alata) er en vanlig
epifytt pA stortare (Laminaria hyperborea).
Dermed er vi over pA brunalgene. Foruten de
vanlige tangsortene i strandkanten si vi pi
skolmetang (Halidrys siliquosa), fingertare
(Laminaia digttata) og sukker tare (2. saccha-
rina). Av gronnalger nevnes tarmgronske (En-
teromorpha in tes tinalis) og laksesnore (Chae to-
morpha melagonium)

l. juni til Akeroya iHovLg.I strilende sol-
skinn betrAdte vi en av kystens fordums tett-
steder. Idag er det knapt mulig i botanisere
pL oya i fellesferien formedels badegiester,
men tidlig pi iret gir det greit. Floraen mA
sies A vare meget typisk for ostligere deler av
Agderkysten, men i grunnen mangler de helt
store sensasjoner. Det beste funn er ikke gjort
pi selve oya, mefi pA en liten holme ptr innsi-
den; der vokser nemlig strandrisp (Limonium

humile). Dit kom vi ikke, men pA vlr vandring
traff vi pA lundhengeaks (Melica uniflora)
som rimelig kan vere pi disse trakter, dusk-
starr (Carex disticha), murtorskemunn (Lina-
ria cymbalaria), ikermAne (Agrimonia eupa-
toria), vrlltulipan (Tulipa silvestris) og strand-
rodtopp (Odontites littoralts) for A nevne noen.
De uunnglelige sApeurt (Saponaria officinalis)
og gravmyrt (Vinca minor) fantes ogsi her, til-
dels langt fra folk. Forstnevnte har nesten all-
tid fylte (og dermed sterile?) blomster, mens
sistnevnte aldri setter fro. Hvordan de da kan
bli si vanlige som de er, er et ulost problem.
Hvis vi da nevner fuglestjerne (Ornithogalum
umbellarum\, og pepperrot (Armoracia rusti-
cana) som begge tilsynelatende er helt natura-
lisert langs Agderkysten, har vi visst fAtt med
det meste. Plantelisten viste 216 arter. 22 del-
takere.

22. juni til Imsa i Spangereid. For forste
gang besokte vi en lokalitet om hvilken vi ikke
visste noe som helst. Det blir lett til at man.
legger ekskursjoner til steder hvor noen har
vart for. eller i det minste i omrAder hvor
man har sterk mistanke om at noe er A finne.
Imsa er en stor oy som ligger rett ost for
Lindesnes. Den er delt pi midten av et eien-
dommelig smalt sund i hele lengderetningen.
Fasongen blir slledes som et rundstykke som
er delt den gale veien; vi besokte den vestlige
delen. Den ostlige delen som gAr under beteg-
nelsen "vill-Imsa" er fremdeles et terra incog-
nita. I en gebrekkelig farkost med en enda
gebrekkeligere motor ble vi buksert over til
oyas eneste bebodde plass. Her kan man kan-
skje forestille seg forbauselsen som oppsto
da vi rundt husene i uryddig skog fant et
praktfullt eksemplar av Cercidiphyllum ja-
ponicum (hjertetre). Penere eksemplarer fin-
ner man knapt i parker i mer siviliserte deler
av landet. En underlig flikbladet form av grior
(Alnus incana), samt andre lignoser tyder pi
at det her i fordums tid mA ha bodd botanisk
interesserte folk. Etter denne overraskende
begynnelsen kom vi utover lyngheiene mot
yttersiden av oya, og da viste dens sanne an-
sikt seg. Artsfattig og trist, og tillike meget
ufremkommelig. Terrenget pA yttersiden har
sterk motvilje mot A innta horisontalen. De
typiske lyngheiplantene som pleier A lyse opp
i ensformigheten glimret stort sett med sitt
fraver. Den eneste arten som kan rapporteres
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fra yttersiden er strandmelde (Atriplex litto-
ralis), men denne er til gjengield ualminnelig
sl langt vest.

Iangs oyas vestside er det$en lang bratt
skrent, og i de solvarme urene under denne
bedret floraen seg kraftig: kristtorn (Ilex
aquifulium), barlind (Taxus baccata), vivendel
(Lonicera peiclymenum), flekkgrisore (Hypo-
choeis maculata) og en mengde skogflatbelg
(Lathyrus silv estris), fageqperikum (Hyp ericum
pulchrum) og efoy (Hedera helis). Efter endel
leting i fiellsprekker fant vi da tilslutt ganske
mange eksemplarer av blankburkne (Aspleni-
um adiantum-nigrum). Denne er forovrig kjent
helt fra Fridtz's tid pA Bily som ligger like over

fiorden. Vi hadde overhode ikke regn p[ hele
turen, men det hadde ingen trodd fra morgenen
av. l3 deltakere.

17. august til Vegge i Lyngdal. Turen de-
monstrerte til fulle nodvendigheten av varfor-
behold under ekskursjoner. Ved Vegge ble
fu glereir (Neo ttia nidusavis), storklokki (Can-
panula latifolia), kranskonvall (Polygonatum
verticillatum), skogsvingel (Festuca altissima\,
kjempesvingel (F. gigantea) og skoggronnaks
(Brachypodium silvaticum) notert. Hjemreisen
gikk via Kvisfossen. 7 deltakere ble ikke sol-
brente.

28. september. Soppelskursjon til Molle-
stad i Tleit. Vi fant en god del arter av vanlige
matsopper. Av interesse var serlig issvullsopp
(Pseudohydnum gelatinosum), stor kragesopp
(Strophaia homemannii) og en usedvanlig ille-
luktende Cortinarius som kanskje var vanlig
bukkesopp (C. traganus). 14 deltakere.

Knut Halvonen
Per Amid Asen Jostein Andreassen

Rogalandsavdelingen
Arsnelding 1980

Avdelingen hadde pr. 31.12.80 8l A-medlem.
mer og ll B-medlemmer, ialt 92. Det er en
okning pt 10 medlemmer. Vi skulle bare hatt
flere ungdommer med oss.

I lopet av Lret har det vart 5 moter og 6
ekskursjoner.

23. januar: Mote pt Arkeologisk Museum i
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Stavanger, hvor vi var 27 tilstede, som med
stor interesse horte landskapsarkitekt Olav
Tveitnes kAsere om "Inntrykk fra en hage-
brukzutstilling i Tyskland", og "Materialbruk
i hagen".

27. februar: Arsmote pt'AmS hvor 25 med-
lemmer hadde funnet veien. Arsberetning og
regnskap ble opplest og vedtatt.

Valg: Peter Skjeveland (formann), Jonas
Nygird (kasserer), Hervor Boe (sekretar),
Kolbein Arneson (revisor), Solveig Wathne,
lnger Marie Paulsen. Ekskursjonskomite: Inger
Marie Paulsen (formann), Haldor Bergsaker,
Sverre'Bakkevig, Styrk. lote, Alvhild Vignes
(varamann). Valgkomite: Tor Hoie (formann),
O.G. Lima, Randi Haukebo. Representanter
til hovedstyre: Peter Skjeveland, O.G. Lima
(varamann).

Arskontingenten for 1980 ble satt til kr. 60,-
for A-medlemmer, kr. 10,- for B-medlemmer,
og kr. 40,- for skoleelever og studenter som
onsker i abonnere pn B$ttia.

Kveldens klsor var Ingjerd Hoie. Emnet
var "Gamle og nye kulturplanter". Det er
fru Hoie som har "laget" urtegirden pi Ulland-
haug ved jernaldergflrden. Kiseriet var led-
saget av lysbilder derfra, og hun fortalte om
hvordan urtene ble brukt i husholdningen.
Hun hadde ogsA med prcver av garn hun hadde
plantefarget selv. De var i alle regnbuens far-
ger og nyanser. Vi mAtte bare gi oss over i be-
undring over hennes arbeide med urtehagen,
og hennes viten om de forskjellige urteplanter,

24. mars hadde vi vArens siste mote pA
Sandnes Bibliotek, hvor vit.ass. Per Arvid
Aasen tok oss 23 med pA "ei forvedi reis"
til og "Blant verdens hoyeste trer" med lys-
bilder.

26. november var den forste sammenkomst
i hostsesongen. 18 medlemmer mottes pA
Sandnes Bibliotek for i hore vtr soppekspert
Randi Haukebs ose av sin viten udi sopp-
materien. Sammen med hennes 250 lysbilder
ble det en kveld av de sjeldne.

10. desember hadde vi vlrt julemote - ogsA
pt Sandnes. 25 medlemmer kom. Som vanlig
hadde vi med lysbilder og pressede planter
fra sommerens ekskursjoner. Hervor Boe leste
et brev om kvann, skrevet av en danske til hans
venn pi Farcyene. Ellers var det "radl og
toyk".



Ekslcursjoner

28. ma| Til Risaskogen i Nerbo (Hi kommu-
ne). Kaldt og vitt maiver med omlag l0 delta-
karar. Vi fann ikkje noko sers uvanleg, -
kanskje med unnatak av skavgras (Equiseam
hyemale). Men store mengder kvitveis og ku-
symre og andre virplantar varma i det kalde
veret.

Styrk Lote

20.-22. juni. Helgetur til Sjernaroyana. Fore-
ningen hadde fitt innbydelse trl oyana for t
hjelpe til i arbeidet med i karlegge floraen.
Ragnvald Hidle fra Narbo vil gjerne ha regis-
trert floraen til ei bygdebok han arbeider med.

Den forste kontingenten med botanikare
ankom allerede fredag, og etter A ha roet seg
pi Aubo, var de fleste ivrige etter i se seg om i
terrenget. Det ble botanisert langs veien mot
brua over Aubssund. Her bar floraen tydelig
preg av nylig foretatt veiarbeide, og i veikanten
fantes bl.a. jordroyk (Fumaia officinalis) og
by-hoymol (Rumex obtusifulius). Vi fortsatte
over til Bjeryoy, og like ved brua vokste kule-
karre (Rorippa austriaca) sammen med svart
knoppurt (Centaurea nigra) i kanten av en
beitemark. I lia sor for Fora ble funnet bl.a,
slakkstarr (Carex remota), lundgronnaks (Bra-
chypodium sylvaticum), kusymre (himula
vulgaris), skogkarse (Cardamine flexuosa) og
akeleie (A quil e gia vul gai s).

Dagen etter reiste folget i flokk med bit
til Helgoy. Pi en bakke like ved brygga kunne
vi bl.a. registrere: gulmaure (Galium verum),
begge nattfiol-artene (Platanthera chlorontha
og P. bifulia), bevregras (Biza media), kam-
gras (Cynosurus cristans) og marinokkel
(Botrychium lunaria). I en Aker like inntil
fant vi smA-nesle (Urtica urens). Inne pi oya
gikk vi opp en bratt skrlning med tett skog.
Her vokste vestlandsvikke (Vicia orobus) og
mer kus5rmre og lundgronnaks. Inne ved lellet
ble et av dagens funn giort, - en pen bestand
skjellrot (L a thrae a s quamaia).

Pi en steinstrand pi sstsiden, i nerheten
av noen sjobuer, giorde vi nok et funn: inne i
et kratt et bredt belte av hvit jordroyk (Fuma-
ria capreolata). PA nordvest-enden av oya kom
vi over et bedre omrAde med murburkne
(Asplenium ruta-muraia), rustsivaks (Scirpus

rufus), blistarr (Carex flacca), engstarr (C.
hostiana), knoppsmiarve (Sagina nodosa\, ro-
senrot (Sedum rosea) og rundskolm (Anthyllis
vulneraria).

Lordag ettermiddag ankom etternolerne, og
Styrk Lote som var blant dem, dro opp i lia
ved Bjerga pA, Bjergoy. Da han kom tilbake,
la han opp bl.a. skogstarr (Carex sylvatica),
skogkarse (Cardamine flexuosa), svarterteknapp
(Lathyrus niger), blankburkne (Asplenium
adiantum-nigrun), stortrollurt (Circaea lute-
tiana) og humleblomst-hybriden (Geum rivale
xurbanum).

Sondag gikk turen til Hidle hvor vi la til i
Hidlesundet og besokte girdene ovenfor. Her
vokste en stor forekomst av duskamarant
(Amaranthus retroflexus), en plante som har
holdt seg her i flere tr. I lia ovenfor girdene
ble notert bl.a. sanikel (Sanicula europaea),
fagerperikum (Hypeicum pulchrum), blistarr
(Carex flacca), engstarr (Carex hostiana),
ramslok (Allium ursinum) og virmarihlnd
(Orchis mnscula).

For dem som ble igien til mandag, brakte
turen i siste liten det beste funnet ved klatre-
lerkespore (Corydalis claviculata) som ble
funnet i en storre bestand i strandlinjen og mar-
ka ovenfor, like sor for brua over Aubosund -
ikke langt fra vArt husvare. Den er ikke kjent
fra fsr i Ryfylke, og tidligere tatt bare 5-6
steder ellers i landet. Sluttresultat: ca. 250
arter.

Roger Halvorsen

Onsdag den 2.juli gikk kveldsturen til Roalds-
oy, en liten oy ca. l0 min. med ferje fra Sta-
vanger. Det motte rundt 30 deltakere, deri-
blant en gruppe botanikk-interesserte fra
Rogaland Naturvernforbund. Vi skulle under-
soke fri-arealene pA ost- og nordsiden av oya,
bl.a. et omride der det kan bli lagt en vei-
trase, hvis oya fhr broforbindelse med fast-
landet. PA vei opp til skolen og fri-arealet fant
vi et eksemplar av slyng-sotvier (Solanum
dulcamara), i vakker fargekontrast mot et
teppe av gul flatbelg (Lothyrus pratensis).

Inne i et brattheng like ved skolen vokste
ramslok (Allium ursinum), og i en ipen furu-
skog like ved sto flekk-marihind (Dactytorchis
maculata), grov nattfiol (Platanthera chloran-
tha) og hjertegras (Briza media).
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I et fiellskrentparti ned mot sjoen pA sor-
ostsida av 6ya fant vi olavsskjegg (Asplenium
septentionale), stein-storkenebb (Geranium
columbinum), smorbukk (Sedum maximum\
og noen avblomstrede eksemplarer av vir-
marihtnd (Orchis mascuh). I strandkanten
nedenfor, inne i et skogholt, vokste det lund-
stjerneblom (Stellaia holostea\ og kyst-iker-
mLne (Agrimonia procera). Her har det tidligere
stett sommer-vikke (Vicia angtstifulia), men
den lyktes det oss ikke i finne denne gangen.

PA vei mot badeplassen pi nordsida av oya,
kom vi over nok en bestand av grov nattfiol,
omkranset av store kjerr av sterkt duftende
vivendel (Lonicera peiclymenum\. Videre
nordover ble vi lokket til en vannpytt av noen
lilla-lysende eksemplarer av kattehale (Ly-
thrum salicaia), og der fant vi ogsi veik-veroni-
ka (Veronica scutelhta). Langs strandkanten pi
badeplassen vokste typiske strandplanter som
strandkryp (Glaux maitimo), strandstjerne
(Aster tripolium) og hanekam (Lychnis flos-
cuculi).

Etter en kaffe/te pause hjemme hos under-
tegnede, ruslet deltakerne ned til kaien. PA
veien dit ble det funnet en plante, som pA
ferja tilbake til byen ble bestemt til havbendel
(Spergularia media).

Inger Marie Paulsen

10. august gikk ferden til Nordland i Sandnes
(tidl. Hole). Mflet for ekskursjonen var de ned-
lagte talkgrubene pi gArdens eiendom. - Her
ble det omkring irhundreskiftet drevet utvin-
ning av kleberstein og talk. Steinen ble fort
over fiellet til Hole og skibet ut derfra. Man
forsokte A bruke den til fasadebekledning,
men den viste seg L vare for los. Fjellet viste
seg ogsA A, vere ustabilt, og etterat inngangs-
partiet raste sammen, . ble driften nedlagt.
Utenfor grube-inngang€n ligger det hauger
med lost materiale hvor man kan finne stykker
av kleberstein. Her er det ogsi et noksA sjeldent
voksemiljo for planter, og det var dette som
var vArt mAl. Det omkringliggende utmarks-
omride som delvis er oppgiodslet til kultur-
beite, viste oss det vanlige utvalget av opprin-
nelig surjordsvegetasjon med rikelig tilkomst
av vanlig kulturbeiteugras, f.eks. smi skoger
av myrtistel. Desto tydeligere ble biotopne
en annen sA snart vi kom inn i grubeomridet,
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der forst og fremst en overdAdig forekomst
av gulsildre var karakteristisk. Av krysslisten
forovrig merker vi oss: vill-lin (Linum catharti-
cum), berg-mjoke (Epilobium collinum), jL-
blom (Parnassia palustris\, knegras (Sieglingia
decumbens), bakkesste (Gentianella campes-
tis), berg-veronika (Veronica fruticans), man-
nokkel (Botrychium lunaria\, engstorr (Carex
hostiana), nebbstorr (Carex lepidocarpa) og
dvergbj ork (B e tula nan a).

KolbeinAmeson

20. august hadde vi kveldsekskursjon til Tan-
anger - Risnesomridet. - Sommeren 1980
ble reguleringsplanen for Tananger Vest stad-
festet. Denne planen har mott motstand. Spe-
sielt har striden stett om Risnes-omridet.
Lokalbefolkningen onsket bl.a. storre friareal
enn planen tillater. De 15 deltakerne i ekskur-
sjonen besfl ca. 50 dekar av det fremtidige
fri-areal.

Det er varhardt her ute ved Nordsjoen.
Denne kvelden bod pA stiv kuling og kraftige
regnskurer med enkelte solglott. Bolgene som
slo mot klippekysten var nok kveldens gjeveste
foto-objekt.

Terrenget i det planlagte fri-areal er smi-
kupert. Knauser parallelt med kysten og om.
rAder med steinblokker gir plantene ly mot
vinden. Inn under knausene er det et rikt ut-
valg av bregner.

Vegetasjonen berer preg av stor variasjon
hva gielder vekstbetingelser. Her vokser planter
som tiler torke og planter som foretrekker
fuktig mark, flatsev (Juncus compressus) og
heisev ("I. squarrosus). Det er vann nok til
knortestorr (Carex otrubea), bukkeblad (Me-
nyanthes trifoliata) og kysttjonnaks (Potamo-
geton polygonifulius). Ulike betingelser i
jordsmonn avspeiler seg i funn av rcme (Nar-
thecium ossifragum), som foretrekker kalk-
fattig grunn og blistorr (Carex flacca\, som
er kalk-krevende.

Det nare naboskap med havet fornekter
seg ikke. Her finnes planter som er typiske
for stranden, skjorbuksurt (Cochleaia offi-
cinalis) og strandkryp (Glaux maitima'). Like-
si strandengens saltsev (luncus gerardii) og
strandstjerne (Aster tripolium). OgsA sand-
stranden er representert ved strandrug (E/y-
mus arenarius).



Her er hei med velkjente lyngarter som ross-
lyrry (Calluna vulgais') og krekling (Empetrum
nigrum). Her er myr med rundsoldogg (Drosera
ronndifulia) og tranebar (Oxycoccus quadi-
petalus). Sumpmarkens skog av mjodurt (Fili-
pendula ulmaia) manglet heller ikke.

Av planter som ellers folger kysten og trives
med de milde vintrene her ute, kan nevnes
blodtopp (Sanguisorba officinalis) og berg-
fTette (Hedera helix), og vivendel (Lonicera
peiclymenum). Dvergsmyle (Aira praecox)
er og funnet.

I en viss utstrekning barer vegetasjonen
preg av at mennesker har hatt sine okonomiske
interesser knyttet til omridet. Planter som
folger med jordbruk og husdyrhold, bidrar til
omridets sjarmerende mangfold av farger og
plantesamfunn.

Ekskursjonsdeltagerne var til slutt bAde
vlte og forfrosne. Jeg fristes derfor til et rAd:
Gjenta besoket en solblank forsommerdag nir
villtulipanen (Tulipa sylvestris) blomstrer og
lerken slAr sine triller.

Astri Loken

21. september gikk soppturen til Njiskogen
i Klepp. Varet pi vAre kanter fornektet seg

ikke - teket og hustret - selvom det kom seg

litt utover dagen. - Bare 6 medlemmer motte
opp + en flokk fra Naturvernforbundet og til-
feldige turglere. Funnene ble som vanlig: en
hel del olivenbrun vokssopp, storkremle, pigg-
sopp og svartbrun rorsopp. Av traktkantarell
kunne man plukke sA meget man lystet, slik
at det ble endel sopp i alles kurver.

Randi Haukebo

Vcstlandsavdelingen
Arsmelding for 1980

Pr. 31.12.80 hadde Vestlandsavdelingen 9 livs-
varige medlerlmer, 102 A-medlemmer og 13
B-medlemmer.

Arsmotet ble avholdt 26. februar 1980.
Arsmelding og regnskap ble godkjent. Valgene
gav folgende resultater: Styre: Oddvar Rodvelt,
formann, Olav Balle, sekreter (gienvalg), Lars

Sekse, kasserer, Bjorn Moe, styremedlem (gjen-
valg). Ekskursjonsnemd: Bjorn Moe (gienvalg),
Lars Sekse (gjenvalg), Olav Aas (ny). Revisorer
1980: Steinar Handeland (gjenvalg), Oivind
Vasshaug (gienvalg). Medlem av hovedfore-
ningens styre: Olav Balle, med Oddvar Rodvelt
som varamann.

I 1980 ble det arrangert 8 moter og 7 eks-
kursjoner. Alle motene ble holdt i Realfag-
bygget, Allegt. 41.

26. februar: Cand.med. & cand.real. Tor-
stein Engelskjon: "Flora og vegetasjon pi Bou-
vet-oya". Foredrag med lysbilder. Fremmotte:
31.

25. mars: Forsteamanuensis Per Magnus
Jorgensen: "Botaniske glimt fra Costa Rica".
Foredrag med lysbilder. Fremmotte : 25.

29. april: Cand.mag. Bjorn Moe: "Natur-
bilder fra Hardangervidda og Ryfylkeheiene
med hovedvekten lagt pA floraen". Lysbilde-
show med synkron lyd. Fremmotte:47.

3. juni: Museumslektor Bjarne Spangelo:
"Ville matplanter". Foredrag med smaks-
prover. Fremmstte:31.

16. september: Le,ge Sigurd Seim: "Gif-
tige planter og planteforgiftninger. En medi
siners erfaringer". Foredrag med lysbilder.
Fremmotte:28.

11. november: Univ.lektor Eli Fremstad:
"Pl botaniske ekskursjoner i Mellom-Europa".
Foredrag med lysbilder. Fremmotte : 30.

2. desember: Vit.ass. Haldor Haldorsen:
"Olje og plankton. Virkningen av riolje p[
plankton". Foredrag. Fremmotte: 2 l.

6. desember: Julemote med lysbilder fra
irets hovedfagsekskursjon til Mallorca. Frem-
motte: 16.

Ekskursjoner

27. april. Moseekskursjon til Munkebotten i
Bergen. 15 medlemmer var mott frem i kaldt,
men pent vArvar. Tema for ekskursjonen var
A demonstrere en del epilitiske (vokser pl
stein) arter typiske for dette oseaniske om-
ridet.

Slektene Campylopus (pelsmose), Dicrano-
dontium, Dicranum (sigdmose), Cynodontium
Rhacomitium (grlmose) og Rhabdowersla ble
gjennomgAtt. Flere arter fra hver slekt ble vist
i felt.

Oseaniske bekkesamfunn med Campylopus

75



schwanii, Hyocomium ftageltare, Nordia com-
pressa og Tetradontium brownimum vakte be-
rettiget oppsikt.

PA skyggefulle skrenter og bergvegger studer-
te vi mosesamfunn som setter hoye krav til luft-
fuktigheten. Her inngikk Mylia taylorii (rod
muslingmose), Dicranodontium asperulum, Sca-
pania gracilis (kyst-tvebladmose), Cynodontium
j enneri, Lepidozia pearsonii, Baz zania tricrenata
(dverg-tvetannmose), Breutelia chrysocoma
(gullhirmose) og Kurz ia tichoclados.

Pi hjemveien sA vi pi ritne granstubber med
Nowellia curvifulia, Scapania umbrosa og
Cepholozia spp.

HansH. Blom

31. mai. Til Sunde ved Loksund. 12 deltakere.
PA grunn av den seine viren var det stort sett
kryptogamer vi kunne konsentrere oss om.

Fsrst studerte vi mose og lavsamfunn pi
rike bergarter i Einingavik. I fuktige klofter
beundret vi den vakre Orthothecium rufercens.

I en furuskog like ved fant vi pA skyggefulle
berg de oseaniske artene gullhArmose (Breute-
lia chrysocoma), Dicranodontium uncinatus
og den sjeldne Lepidozia cupressina i store
mengder. Enkelte svartorstammer var kledd
med Plagiochila punc tata.

SA beveget vi oss til Sunde der mikrolav-
samfunn i overheng ble studert. Vi fant bl.a.
Mbroglaena nidarosiensis, Aaftopoina calca-
rea, Caloplaca obliterans, Lecania erysibe,
Vemtcaia glaucina og Acrocordia conoidea.

Hans H. Blom

7. juni. Tur til Storsoy (Stord kommune).
Trass i kort varsel var det mange som blei
med pA turen. Me blei skyssa over med bir
frt Tysnes i fint somrnawar. Aya som er ca.
0 km lang er bygd opp av kalkrike kambro-
siluriske bergarter. Store deler av 6ya er gjen-
nomsklren av storre og mindre klofter, og
sarleg dei indre delane av oya kan karakteri-
serast som eit karst-landskap. Den dominer-
ande vegetasjonstypen er kalkfuruskog. Andre
viktige treslag var Taxus baccara (barlind),
Ilex aquifuliun (beinved), Hedera helix (berg-
flette) samt Sorbus hybida (rognasal) og
S. rupicola (solvasal). Feltskiktet i furuskogen
var dominert av Vaccinium myrtillus (blibrer),
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V. vitis-idaea (tytebar) og Colluna vulgaris
(rosslyng), men me sAg ogsl Sanicula 

"uropoeo(sanikel), Rubus saxatilis (tigeber), Orthilia
secunda (nikkevintergron), Poly stichum aculea-
tum (falkebregne) m.m.

I strandkanten fant me tangvollar med m.a.
Atriplex latifolia (tangmelde), Triglochin mai-
timum (fioresaulauk), Glawc maritima (strand-
kryp) og Elymus arenaius (strandrug).

Strandberga innafor denne sona hadde ein
svert interessant og rik flora. Skogen giekk
langt ut mot sjoen og det me fant her var kant-
samfunn. Geranium sanguineum (blodstorke-
nebb) var samfunnsdannande, med Anthvltis
vulneraria (rundskolm), Draba incana (lodne-
rublom), Biza media (hjartegras) og Carex
flacca som viktige subdominantar. Storsoy
er truleg nordgrensa for assosiasjonen Gera-
nietum sangu.inei i klassen Trifolio-Geranietea
sanguinei.

I nordre delen av oya voks Saxifrago coty-
ledon (bergfrue), 

^S. aizoides og Sedum rosea
(rosenrot) heilt nede ved sjokanten.

Anders Lundberg

8. juni. Til Det norske Arboret/Arboretet pi
Milde. P[ grunn av ein ekskursjon som kom i
stand pA kort varsel dagen for, var det berre
mstt fram 7 deltakarar.

I ganske brukbart ver starta vi med rose-
familien. Diverre var vi for seint ute til e f[
med dei tidlege artene. Slektene prunus og
Chaenomeles som begge gjer mykje av seg under
blomstringa, var no ferdige eller nesten ferdige
med i syna kva dei har A by pn. Av Chaeno-
meles var det likevel att si mykje blomstrar
at vi kunne fA eit inntrykk av den rikdommen
av handelssortar som finst, serleg av C. x su-
perba og C. x speciosa.

Nir det gseld Potentilla fruticosa med sine
handelssortar og slekta Rosa, var vi for tidlege
til a fe med dei. Den slekta som skulle liva opp
litt, var Cotoneaster. Det er ikkje nett store
blomstrar misplane vartar opp med, men dei
tek det att pl mengda.

Vi kunne og konstatera at det ikkje er berre
menneske som set pris pi rosefamilien. For
andre iret pi rad hadde frostmilarar og andre
larvar gjort store innhogg i bladverket pi bide
meir og mindre kjende Rosaceae. Det var tyde-
leg at ein del tre og buskar ik$e hadde det



godt. Serleg ettertrakta sfugffirus ogCrataegus
ut til i vera.

Primula vulgaris var tidlegare ein vanleg vAr.
plante p[ Milde. Men stor popularitet er ikkje
alltid av det gode for dei ville plantane, noko
kusymre ogsi har fhtt royrn bide pi Milde
og andre stadar. Ein av dei lokale botanikarane
freista for nokre ir sidan i fora inn att arten
med eit eksemplar fri eigen hage. Dette for-
soket er vellykka si langt at vi finn planten der
enno, men han er framleis like einsam.

Ikkje langt unna kunne vi ta i augesyn ein
av dei sjeldne, men likevel kjende plantane i
norsk flora, nemleg Viscum album. Vestlending
er han i alle fall ikkje, men dette eksemplaret
sAg ut til L greia seg bra. DA stg det verre ut for
apalen som var vert for mistelteinen. Han var
samstundes vert for ganske mange larvar, og
dei hadde ikkje spart han.

Slekta Rhododendron er rikeleg represen-
tert i Arboretet pt Milde. Der vil til vanleg
vera arter i blomstring fri april til jonsok,
med den rikaste blomstringa i juni. At vi ikkje
fekk sj6 den store blomsterfloraen, flr veret
ta skulda for. Dei to siste vintrane og ein
kjoleg sommar mellom dei hadde fare hardt
fram med mange arter. Serleg ille stod det til
med dei bladfellande artene som pl den tida
skulle stitt i full flor.

Pi vir veg kunne vi og sjA til ein del meir
vidgietne arter, som apeskrekk (Araucaria
araucana) og mammuttre (Sequoiadendron
giganteum). Araucaria er forresten ganske
vanleg i Bergen, i litt eldre villahagar. Nir
det gield Sequoiadendron er ikkje det nokon
god representant for smi villahagar. Til det
bruket fanst det ein del smi artar som nok
kunne vore meir brukte. Nemnast kan Skim-
mia japonica, Sorbus reducta, Spiraea iaponica,
Kalmia polifolia og Pieis. Nokre arter av
Rhododendron er og smA og veleigna til hage-
bruk, t.d. R. aureum, R. femtgineum, R.
radicans og R. camtschaticum. Sistnemnde
er ein nordleg art og burde kunne brukast i
ein stor del av landet. Dessutan kunne vi sjA
ein del dvergformer av bartre, men ein av dei
gildaste i den gruppa var ei furu som ikkje
vert sarleg stor. Det var Pinus pumila.

Ein litt uventa ud fann vi i vegkanten pA
ein av spaserstigane. Det var ern Aaytunia
sibiica som pi eit eller anna viset hadde funne
vegen dit. Denne arten ser ut til i klara seg

bra i omridet kring Bergen og er funnen pi
fleire lokalitetar. Han bor kanskje fi sin plass i
Lid sin flora etter kvart. Claytonia sibiica er
synonym med Montia sibiica og er altsi ein
Portulacace.

Steinar Handeland

9. september. Kryptogamtur til Beltestad,
Tysnes. Ca. 2O deltakere, flest hovedfagsstu-
denter, var mott fram i surt hostver. For mange
var matauk ved soppsanking hovedmAlet med
turen, og en god del matsopp ble funnet.

Eikeskoger dominerer vegetasjonsbildet i
omrAdet, og en rekke interessante moser og
lav ble samlet pi eikestammene og berg i sko.
gen. Lobarion-samfunnet er praktfullt utviklet
med alle norske neverlav (Lobaia spp.) repre-
sentert, unntatt fossenever (L. hallii). Andre
viktige arter var kystirenever (Peltigera collina),
blanknever (P. hoizontalis), skjellnever (P.
praetextata), buktporelav (Sticta sylvatica\,
grynporelav (5, limbata), muslinglav (Norman
dina pulchella), grynfiltlav (Pannaio cono-
plea), kystblifiltlav (Parmeliella atlantica'),
kystfiltlav (Pannaia rubiginosa) og vanlig
blifiltlav. Ellers fant vi ett eksemplar av den
sjeldne praktkrinslav pi en mer eksponert
eikestamme.

Av moser pi eikestammene skal kun nevnes
Zygodon baumgartnei og Z. conoidens. PA
skyggefulle berg fant vi godt utviklet kyst.
korallav (Sphaerophorus melanocarpus), og
mosene Dicranum scottianum, dronningmose
(Hookeria lucens), Ptagiochila punctata og
Bazzania tricrenata.

Av interessante .sopp i omridet kan nevnes
eikeriske (Lactaius quietus\, ametystsopp
(Laccaria amethystina), barkhette (Mycena
corticola) pi levende eikestammer, og den
hvite formen av gul fluesopp (Amanita citrina).
Anne-Bente Kalsto var ivrig opptatt av I samle
slimsopp. Vanlige arter var Comatrichia nigra,
Arcyia cinerea, A. incarnata, Trichia dici-
piens, T. varia og Enerthenema papillanm.

Hans H. Blom

14. september. Tur i Botanisk hage, med
leder P.M. Jorgensen. 72 hardfore medlemer
hadde funne vegen til Botanisk hage ein regn-
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tung og sur sundag i september. Dei fleste kom
difor ikkje berre for turen, men ogsi for A lare
noko. Dei vart ikkje skuffa. Sjolv om det ikkje
var sA mykje n sjt slik pl haustparten, gjorde vi
det beste utav det. Vi tok til med bartreavdel-
inga der tremasse-produsentar fri andre verds-
delar vart demonstrert (Cryptomeia, Thuja og
Chamaecypis). I same slengen sig vi pl spole-
busk (Euonymus sp.) som synte dei fargerike
frokappene. Eit nytt bed med lyngarter frA
heile verda vart ogsi studert. Etter ei stund
havna vi i alpebedet der vi sAg haustblomande
Rhododendron. Kjokkenhagen var prega av
haust utan hausting og sig difor noko over-
vokst ut. I Victoriasjoen stod det bra til, og
gul blomkarse blsmte villig i regnveret. Resten
av hagen var tydeleg kome forbi sesongen, men
i plantehuset var det varmt og godt. I den opp-
varma delen sfu vi pA kulturvokstrar frt sorlege
land, zukkerroyr, kaffe, ris m.m. Nokre orki
dear synte seg ogsi fram i all sin prakt. I den
kaldare delen fann vi ei mengd sukkulentar,
planter som har vatn pl spareborse. Eit mang-
fald av spansk pepar og kalebassar oppunder
taket fasinerte oss. Insektetarane var likevel
dei storste spesialistane og dei sig noko svoltne
ut.

Hdkon Fottland

28. september. Soppekskursjon til Eide i Kvam
kommune. 9 deltakarar. Turen var lagt opp
som ein ekskursjon saman med Soppforeningen
i Bergen. Dessverre fekk vi som kom fri Bota-
nisk forening oppgjeve feil lokalitet, si nokon
fellesekskursjon vart det ikkje. OmrAdet vi
havna i var heller middelmAdig m.o.t. interes-
sante arter, og i tillegg til at det var ein av
haustens svert nedborsrike dagar, var det litt
trasig A mltte reise sA langt for si lite. Matsopp
var det derimot rikeleg i finne, m.a. gul trom-
petkantarell (Cantharellus xanthopus) og frost-
vokssopp (Hygrophorus hypothejus). Elles kan
nemnast svart gelebeger (Phaeobulgaia inqui-
nans) som vi fann i store mengder pA ein bjorke-
stamme, i tillegg til at den ogsi vart funne pA

eikestammar. Skjellpiggsopp (Sarcodon tmbi-
catus) kom vi over i store mengder, den er elles
vorte funne fleire ganger pA Vestlandet denne
hausten. Vi noterte ogsi nokre funn av trakt-
kremle (Russuh delica) og floyelspluggsopp
(Paxillus atrotomentosus). Pe ein levande
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stamme av lonn (Acer platanoides) fawr vi store
mengder av barkhette (Mycena corticola) og
My cena pseudocortic ola.

I hagen til familien Fottland i Vikoy, der vi
varma oss med ein kopp varm god kaffe for
heimreisa, la vi merke til nokre mindre hekse-
ringar av okergul grynhatt (Cystoderma ami-
anthinum\.

Olav Aas

Trondelagsavdelingen
Arsmelding 1980

Pr. 31. desember 1980 hadde Trondelagsavde-
lingen av Norsk Botanisk Forening 179 med-
lemmer, av disse er 3 livsvarige, 146 A-med-
lemmer og 30 B-medlemmer. Dette er en netto
nedgang ptr 2l medlemmer fta 1979.

Arsmotet ble avholdt 18. februar 1980. Det
ble fremlagt irsmelding og regnskap for 1979
som begge ble godkjent.

Formannen Rolv Hjelmstad, nestformann
Bjorn Srether, sekretar Inger Gjarevoll og
styremedlem Sigmund Sivertsen stod pl valg.
Hjelmstad og Sivertsen hadde sagt fra seg gjen-
valg. Styrets forslag pA Arne Garthe som ny
formann ble enstemmig godkjent, det samme
ble forslaget pA nytt styremedlem Morten
Selnes.

Styret for 1980: Arne Garthe, formann,
Bjom Sether, nestformann, Inger Gjarevoll,
sekreter, Kjell Remman, kasserer, Dordi Klet-
ten, styremedlem, Morten Selnes, styremedlem.
Verken ekskursjonskomiteen eller revisorene
stod pA valg i 1980.

Styrets forslag pA i opprette en valgkomite
bestAende av 3 medlemmer ble vedtatt, og
folgende 3 personer ble valgt: Karl Baadsvik,
Sigmund Sivertsen og Anne Borander.

Pi et senere styremote ble Bjorn Sether
valgt som medlem av hovedforeningens styre.

I lopet av Aret har det vert arrangert 2 eks-
kursjoner.

Det er blitt holdt 7 moter, alle i Foredrags-
salen ved Det Kgl. Norske Videnskabers Sel-
skab, Museet. Det giennomsnittlige oppmote
ligger pi ca.4O.

Folgende mster har vr.rt afiangetti



29. januar: Cand.real. Anders Gjervan:
"En blandet sopprett". Anne Lise Drege viste
under kaffen bilder fra nasjonalparker i Kenya.

18. februar: Cand.real. Simen Bretten:
"Dowefiell Nasjonalpark, Sor-Norges hjerte".

24. marc: Cand.mag. Morten Selnes: "Nord-
Fosen, snaufiell og myr".

21. apnl: Cand.real. Rolv Hjelmstad: "Nor-
ges ville orkideer". Inger Gjarevoll viste under
kaffen bilder av kjempetrar i California.

20. oktober: Amanuensis Jom-Erik Bjorn-
dalen: "I Osterled: Botaniske og andre streif-
tog pA Gotland og i Ronnerdals oyrike".
Arne Garthe ga oss under kaffen glimt fra en
feriereise pA Peloponnes i Hellas.

17. november: Cand.real. Svein Aage Hatle-
lid: "En botaniker skuer fra Norges tak".

15. desember: Forsteamanuensis Asbjorn
Moen: "Fra reinrose til torvmose pi Erin's
granne oy".

Alle foredragene har vart ledsaget av lys-
bilder. Etter foredragene har det vart hyggelig
samver med en enkel servering.

Ekskurqioner 1980

Ekskunjonene 31. mai og 22. juni ble avlyst
grunnet manglende deltakelse.

12.-13. juli. Week+ndekskursjon til Sunndal.
Ekskursjonen ble foretatt i biler. Lordag etter
middag ble det botanisert i de varme kalkfuru-
skogene m.m. fra Torve ned mot Driva. Meng-
der av vlrerteknapp (Lathyrus vemus) i furu-
skogen. Vi sA ogsl marisko (Cypipedium cal-
ceolus'1 og en rekke andre kalkkrevende arter i
lia, men neppe noen sensasjonelle funn. Der var
mengder av aurskrinneblom (Cardaminopsis
petraea) i bergene, pA Apne engbakker var det
font og fremst smalfrostjerne (Thalictrum
simplex), storarve (Cerastium arvense) og tysk
mure (Potentilla thuingiaca) vi merket oss. I
berg i bunnen av dalen tirnurt (Tunitis glabra\
og filtkongslys (Verbascum thapsus). Ya;rct
var denne dagen ypperlig.

Neste dag lA griskodda nede i liene. Petter
Innvik og Einar Johnsen, som var kjentfolk
fra Sunndalsora, mente at skodda nok ville
lette, og ekskursjonen opp langst "Tjuvstien"
startet. I den bratte ssr-skrenten var det mange
lavlandsarter som gikk temmelig hoyt opp,
f.eks. hassel (Corylus), kransmynte (Saureia

vulgais), vill-lsk (Allium oleraceum), krattfiol
(Viola mirabilis), piggstarr (Corex pairaei'1 og
kanelrose (Rosa maialis). Ogsn morkkongslys
(Verbascum nigrum) gikk ganske hoyt her.

Etterhvert ble terrenget sipass bratt at de
fleste hadde nok med I lose legemet fremover.
"Tjuvstien" var nok i realiteten litt for tofffor
uforberedte ekskursjonsdeltakere. T$ken giorde
at det ikke alltid var like lett L gSore veivalg,
men den grunnkjente Petter Innvik hadde ikke
storre vanskeligheter med I holde gruppen pi
rett rute. Enkelte rifter i tikedekket tillot glimt
av Sunndalsora langt nede under fottene p[
oss, forovrig lettet ikke tiken for vi kom helt
opp pe ryggen i ca. 1100 meters hoyde pi
Hovsnebba.

I mellomtiden passerte vi en del rabber og
avsatser med spredt Dryas-vegetasjon, hoyden
kunne vare ca. 1000 m. Ved siden av reinrosen
selv var det forst og fremst utpostlokaliteter
for dubbestarr (Carex misandra), sotstarr
(Carex atrofusca) og knoppsildre (Saxifraga
cemua) som tiltrakk seg oppmerksomhet.
Nedmarsjen via Sandviksdalen gikk relativt
raskt, og der ble neppe funnet noe av nevnbar
interesse. Ekskursjonen ble avsluttet med kjott-
suppe hos den utrettelige Einar Johnsen, som
demonstrerte en rekke av sine forskjellige un-
dersokelsesprosjekter, bl.a. i plantefarging og
gamle tradisjoner i utnyttelsen av naturressur-
ser forovrig.

J. L Holten S. Sivertsen

19 ..27 . juli. Hovedekskursjon til Sor-Helgeland.
Avreise lordag morgen med bil via Namsos -
Foldereid. Det var nydelig var og full mulighet
til i beundre de mange almeskogslokalitetene
pA nordsiden av indre Folla, men det ble ikke
satset pe botanisering underveis. Et unntak var
en kort stopp for fergestedet Hom nord for
Bronnoysund. Her fant vi straks skogbingel
(Mercurialis perennis) i veikanten. Ved Forvik
ble det litt ventetid, men maten kom foran
botaniseringen her. Med utgangspunkt i en
campingplas nrer Alstahaug kirke botaniserte
vi sondag et par steder i narheten av Skei,
forst i noen almelier innenfor Einangholmen,
etterpA pA rikmyrer og strandberg ned mot
sjoen samme sted. Alle Apne berg var forovrig
sterkt medtatt av den sterke torken. Det var
mye fin kalkflora m.m., men morsomst var
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uten tvil smilull (Eriophorum gracile\ ny for
Nordland, i et drig ned mot sjoen. Den dukket
opp litt uventet. Narmeste kjente lokalitet er
kka i Nord-Trondelag.

I noen hassel-alme-lokaliteter ovenfor Ham-
nes fant vi igjen skogbingel. I hasselkrattet
her ble dessuten ildrorsopp (Bolerus luridus)
funnet ny for Nordland. Ny nordgrense ble det
ikke, da arten tidligere pi sommeren var blitt
funnet helt oppe i Lyngen i Troms.

Mandag morgen stilte vi hos herredsskog-
mester Hikon Ayen pL Skei planteskole. Han
skysset oss beredvillig inn til Grytiga der vi
botaniserte oppover dalen resten av dagen.
Vi fant omfattende kalksteinsfelter med alme-
livegetasjon m.m. Hassel fantes ved sjoen, men
ble borte innover dalen. Det var bare mulig i
titte pl enkelte ting i dalforet, bl.a. ville det
ha vart fristende L forfolge kalksteiene til
fiells, men det var ikke mulig fra Grytidalen.
Her ble junkerbregne (Polystichum braunii\
funnet, visstnok nordgrense i Norge. Dessuten

fiellkveke (Roegneria borealis) foruten det
vanlige innslaget av kalkelskende almetflora.
Naturlig gran har sine ytterste utposter innerst
i dalen her.

P& senettermiddagen kom Hikon Ayen til-
bake medbringende smibit og pAhengsmotor
som vi skulle disponere til ekskursjoner i indre
Visten. Vi ble skysset innover Visten, der vi
fikk disponere Nordland Skogselskaps eien-
dom Asheim, et fraflyttet smAbruk pn kalk-
steinsterreng en halvtimes vei fra sjoen. Det
var nodvendig A ro over et vann underveis til
losjiet. Torsdag ettermiddag ble vi hentet til-
bake til Alsten, og i mellomtiden foretok vi
ekskursjoner i omrAdet. Isar kan nevnes rik
almelivegetasjon pA kalk i BonnAlia innover i
fiorden, der ogsi junkerbregne ble funnet,
samt ildrsrsopp pe nytt. Den "snille" stor-
neslen ,av nordlig type (Urtica gracilis) var
vanlig i liene her. Trollhegg (Rhamnus franpla\
ble funnet lenger inne mot Osterfiorden.
Dette er rimeligvis Norges nordligste kjente
voksested for denne arten.

I omridet omkring Asheim ble det ikke
notert spesielt oppsiktsvekkende funn, men
floraen var rik. I vannet var det forst og fremst
nokketjonnaks (Potamogeton praelongus) som
ble notert. Fra en avstikker fra Langkilen opp
mot Forvikfiellet kan fuglestarr (Carex ornitho-
poda), sivblom (Scheuchzeria palustis) og
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reinrose (Dryas octopetala) nevnes, ved siden av
enkelte spredte grantrar av spontan opprin-
nelse.

Fredag 25. ble brukt til diverse rekognoser-
ing pi Alsten, ogsi i omridet nar Sandnes-
sjoen. Et par moser, Entodon concinnus fra
Petter Dass-bautaen (sammen med bl.a. berg-
stafi;Carex rupestris og svartstarr, Carex atrata)
og narrqfuru mose (Pseudo sc leropo dium purum)
fra hasselksatt ved Stokka bor nevnes.

Lordag 26. tok vi avskjed fra Skei plante-
skole der vi fikk bo da vi kom fra Visten. Vi er
herredsskogmester @yen stor takk skyldTliYor
hans store hjelpsomhet. To av ekspedisjonens
medlemmer hoppet av i kirfiord for i studere
skogbingel bl.a., mens de gienvarende giorde
en avstikker til Hattfielldal der bl.a. ny inner-
grense for liljekonvall (Convallaia majalis) i
Skarmodalen ble notert. Vi studerte forst og
fremst de frodige liene ved Brattlia og tok en
tur pA Ritterifiell for vi returnerte til Trond-
heim sondag kveld. I alt l0 krysslister fra be-
sokte lokaliteter ble tatt opp under hovedeks-
kursjonen.

E.L Aune S. Sivertsen

Nord-norslc avdeling
fusmelding 1980

Nord-norsk avdeling av NBF har pr. l.l.8l
81 betalende medlemmer. Det vil si 7l A-,
8 B- og 2 livsvarige medlemmer. Totalt en ok-
ning pA ll medlemmer. Hertil kommer 15-20
nye medlemmer som ble tegnet de siste mAne-
der i 1980. Disse betaler ikke kontingent for
1981.

Pi irsmotet 20.2,80 fikk styret denne sam-
mensetning: Forkvinne; Liv Molster (ny), nest-
formann: Reidar Elven (nytt verv), sekretar:
Sonja Johannessen (ny), kasserer: Tormod
Lunde (ikke pA valg), styremedlem: Johs.
Reiersen (ny/red. av "Polarflokken" med
Eilif Nilssen som medarbeider), vararepresen-
tanter: Ola Skifte og Eilif Nilssen. Da Johs.
Reiersen flyttet, rykket Ola Skifte opp som
styremedlem og Eilif Nilssen ble ansvarlig re-
daktor for "Polarflokken". Revisor: Karl-Dag
Vorren (gienvalg). Ekskursjonskomite: Bryn-



hild Vorren, Jan Thomas Schwenke og Mats
Nettelbladt. Representant til NBF's hoved-
styre: Arve Elvebakk.

Det har vart avholdt 6 styremoter, 6 ordi-
nare moter (2 moter i forbindelse med muse-
umspresentasjonen) samt ersmotet.

Foreningen ble etter foresporsel fra Tromso
Museum med i en presentasjon av foreninger
som har sitt virke i tilknytning til museet.
Oktobermotet ble derfor sloyfet. Den 15. og
19. oktober ble foreningen presentert for
publikum. En "stand" som ble laget for an-
ledningen ble stflende en tid pi museet for si
i bli flyttet til Tromsbanken etter anmodning
derfra.

Hovedekskursjonen gikk til Svalbard l0 da-
ger i minedsskiftet juli/august. Turen ble full-
fort med 1l deltakere og bra vorforhold og
gav derfor gode resultater og bilder.

Ekskursjonene for ovrig ble lagt til v[r og
host pi grunn av feltkurs og feltarbeide. Tan-
ken bak var hAp om bedre oppslutning. VAr-
ekskursjonen som gikk ut pi [ finne tysbast
i Signaldalen og Skibotn, ble resultatlos som i
1979. Dette kan gi mistanke om feil stedsan-
givelse. En ekskursjon til Karlsoy ble awiklet
under gode varforhold. En ny tur dit bor
kanskje overveies. En sopp- lav- og moseeks-
kursjon til Vollan, Nordkjosbotn i strllende
hostvar, gav gode resultater.

I tillegg har det vert 2 urteturer og 2 sopp-
turer med stor oppslutning. Turene ble arran-
gert i samarbeid med Botanisk avdeling pA
Tromso Museum. Foreningen har i lopet av
iret gitt ut 3 nummer av informasjonsbladet
"Polarflokken";m.2 1979 ijanuar, nr. I 1980
i mai og nr. 2 1980 i desember.

For midler mottatt fra Troms fylke har
Eli Fremstad og Oistein Normann foretatt
undersokelser av rike skogtyper i Reisadalen
og i Sor-Troms. Skogene er hovedsaklig ore-
skoger.

Et forslag til medlemmene om i skrive smA

avisartikler om vlrens blomster, ble godt mot-
tatt. Utover vtrren kunne man nesten hver uke
lese en liten epistel om virens vanligste blom-
ster i dagbladene "Tromso" og "Nordlys".

Moter:
2O.2. Ltsmste: Arsmelding. Regnskap. Valg.

Sommerminner i bilder: Mats Nettelbladt: Bil-
der fra Sor-Sverige og Bornholm. Reidar Alve-
stad: Flora og vegetasjon i de osterrikske alper.
Eilif Nilssen viste Karl-Dag Vorrens bilder av
vegetasjonstyper i indre Troms og fra Vester-
ilen (Andoya). Liv Molster: Bilder fra feltar-
beid i forbindelse med undersokelsene av l0
lrs vernede vassdrag. Vesterelva i Ost-Finnmark
(1e78).

17.4. Orientering av Arve Elvebakk om Sval-
bardturen. Sigmund Spjelkavik: Floraen pl
Aland.

2.6. Bjornulf Andreassen: Vern av omrAder
i Troms, vern av myrer.

15.10. Foreningens presentasjon pA museet:
Forkvinne Liv Molster onsket velkommen og
orienterte om hva foreningen stir for. Arve
Elvebakk viste lysbilder til sitt foredrag: "Sval-
bard - fascinerande planteliv pA tundra og i
polarorken".

19.10. Sondag formiddag: En film om plan-
tenes bevegelse ble vist og Reidar Elven holdt
foredrag om sukkulenter. EtterpA viste han om-
kring i utstillingen av sukkulenter og kaktus.
Gjettekonkurranse og medlemstegning var lagt
inn i programmet for begge dager. Ansvaret
for programmet og standen med tekst og bil-
der hadde Viktor Johansen og Liv Molster i
samarbeid med Botanisk avdeling pA Tromso
Museum.

l2.ll. Foredrag ved Alfred Granmo: Sopp
og soppforsker i gamle dager.

ll.l2. Julemote: En del av medlemmene
viste bilder fra sommerens feltarbeid og eks-
kursjoner.

Sonja Johannessen

Arsmelding 1980 for Fondet til dr. philos. Thekla Resvolls
minne
Fondets styre har i 1980 hatt folgende sammensetning: professor Georg Hygen, NLH, As (opp-
nevnt av Norsk Botanisk Forening), provisor Hanne Melver, Oslo (oppnevnt av Norges Apoteker-
forening og Norges Farmaceutiske Forening), amanuensis Kari He-nningsmoen, Universitetet i
Oslo (oppnevnt av Kirke- og Undervisningsdepartementet).

Kr. 500,- ble utdelt etter soknad (se utlysning i Blyttia 1980 s. 4l) som stotte til feltarbeide
for hovedfagsoppgave. gl



Bokanmeldelser

Den store naturhdndboka. Norsk utgave ved
Arild Hagen. Chr. Schibsteds Forlag, Oslo,
1979. 448 s. illustr. farger. Pris innb. kr. 105,-.

Det ser ut til at de storre bokforlagene kappes
om A gi ut naturhindboker for tida; kort sagt

natur er blitt god salgsvare. I og for seg bra,
bare de bokene som gis ut, holder mil. Det var
derfor med forventning anmelderen Apnet denne
boka, som ifolge tittelen skulle ta for seg hele
naturen. Forventningen ble ikke innfridd!

For A ta tittelen forst. Den er svart preten-
sios, og heller ikke dekkende. "Dyr og planter"
eller noe annet i den retning burde ha vert
tittelen, i og med at fagfeltene geologi, geo-
morfologi, meteorologi og astronomi er ute-
latt.

Si over til selve innholdet. Forsteinntrvk-
ket er at det er vanskelig A tilrettelegge mel-
lomeuropeiske naturboker for norske forhold.
Riktignok er dette noe som ofte skjer, ut fra
reint okonomiske grunner. Likevel har jeg sett
mange gode tilrettelegginger av utenlandske
boker til norsk; denne boka horer ikke til dem.
Ser vi f.eks. pi karplantene, er boka nesten
kjemisk fri for fellplanter (unntatt noen fA

alpeplanter som ogsi vokser i norske fiell)
og kystplanter, - to meget viktige elementer
i norsk flora. Derimot fant jeg at 23% av

karplantene som er omtalt i fargeplansjene,
ikke vokser vilt i Norge, og ytterligere 18%
er meget sjeldne (sorlige planter eller tilfeldige
ugras), si sjeldne at menigmann ikke har noen
sarlig sjanse til i se dem i naturen. Resultatet
blir altsA at 42% av karplantene i fargeplansjene
ikke er representative for norsk flora.

Fargeplansjenes kvalitet derimot er stort
sett god, og er ved sida av de korte, men pre-
sise beskrivelsene, noe av det mest positive
ved boka. Noen fi fargeplansjer er ikke fullt
sA gode, sarlig kattehalen er ille.

For A rette opp mangelen pA norske plan-
ter. er det tatt med noen ft svart-hvitt illu-
strasjoner av enkelte lyng- og Salix-arter.
(Hvorfor akkurat Salix'! Det er vel neppe den
plantegruppa vi forst og fremst hadde onsket
ytterligere illustrasjoner av i ei bok beregnet
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pA menigmann?) Egentlig burde disse svart-
hvitt illustrasjonene bli forbigitt i all stillhet,
da de, serlig for lyng-artenes vedkommende,
repres€nterer noe av det sletteste jeg har sett
av plantetegninger!

Hvordan er det med de lavere artene, alger,
sopp, lav og moser? Algene er helt utelatt,
hvilket selvfolgelig er naturlig i ei mellom-
europeisk bok. Men i et kystland som Norge,
er dette en utilgivelig mangel i en norsk over-
settelse. Jeg si gierne at den unodvendige
svart-hvitt plansjen av Salix hadde vart erstat-
tet med en plansje over noen av vAre viktigste
tang- og tare-arter.

De ovrige grupper av lavere planter er tatl
med, men omtalen av dem er kort. For soppe-
nes vedkommende tror jeg nok at de aller
fleste vil foretrekke ei fyldigere sopp-bok.
Fargeplansjene av soppene er ganske gode.
Svart-hvitt illustrasjonene bak i boka er deri-
mot totalt ubrukelige. Serlig synes jeg saue-
soppen med skiver (!!) er morsom, Det er posi-
tivt at primitive gjersopper er tatt med, men
storrelsesangivelsene pl fargeplansjen over sekk-
sporesoppene er dirlige. De mikroskopiske
giarcellene ser ut til I vare like store som risen-
gryn i forhold til de andre avbildete soppene.
Teksten er stort sett god, sjol om bemerkningen
at den giftige potetroyksoppen kan brukes
som krydder, er ytterst uheldig!

Lav-delen er det desidert dirligste kapittel
i boka. Det er tynt (bare 9 arter omtales), farge-
plansjene er dirlige og bare to av de norske
navnene som oppgis, er gyldige ifolge lista over
norske lav-navn som ble publisert i Blyttia i
1975. Ett av navnene er dessuten helt villeden-
de. Dette gielder bruken av navnet blarelav pi
Hypogtmnia physodes. Blarelav er det norske
navnet pi en helt annen art, Umbilicaia pustu-
lata. Den omtalte laven skal hete vanlig kvist-
lav. Nir vi vet hvor lett norske navn som brukes
i hindboker, blir praksis i spriket, bor vi vare
svart omhyggelige med A undersske hvorvidt
organismene allerede har gyldige norske navn,
for vi introduserer nye! I teksten burde det for-
resten ha vert nevnt at Xanthoia parietina ogs|
vokser pi strandberg (der jo folk legger mest
merke til den). Og, Evernia prunastri vokser
ikke opp i fiellet!

Mose-delen er ganske god bide hva illustra-
sjoner og tekst anglr, men bare 12 avbildete
arter synes jeg er i snaueste laget.



Si over til de generelle, botaniske innled-
ningskapitlene som er ment A veilede brukeren
i anatomiske og morfologiske begreper. Teksten
er i og for seg brukbar, men tegningene og de
tilhorende forklarende setningene holder mange
steder ikke mil. Illustrasjonene av asci og i ser-
deleshet basidiene ville ha kvalifisert til stryk
dersom de var levert til en universitetseksamen
i botanikk! Noe bedre er ikke den hjelpelose
tegningen av lav-sorediet, som til forveksling
ligner pA et sporehus hos bregner! Bregnespore-
ne er forresten tegnet pA en slik mite at de ser

ut til A vare forsynt med flageller! Blomster-
begrepet innen de nakenfroete er misforstitt.
Det stAr at hanblomstene utgiores av de skjell-
formete pollenbladene. Dette er galt. Ifolge
den alminnelige definisjonen bestir hanblom-
sten av hele pollenblad-akset. NAr det gielder
betegnelser pL rotter, synes jeg spesielt at ut-
trykket "istappformet hovedrot med sidegrei-
ner" er morsomt! Pi tegningen av bladomrisse-
ne er det umulig i se forskjell pA spydforma,
trekantete og ruteforma blad. Den omkring-
sittende blomsten er galt tegnet, og hvorfor
er det ikke noen illustrasjon av den oversittende
blomsten? De skjematiske tegningene av rakle
og kolbe er egnet til i skape misforstielser.
Det samme gjelder den overforenklete skissen
av gras-smiakset; den er helt gal! Selve gras-
blomsten er tegnet et annet sted, men den er
ogsi gal. Plasseringene av agnene er helt for-
skjellige pi disse to tegningene, og ingen av

stedene er de plassert riktig! Den klonete teg-
ningen av kimplanten hos gras er helt misfor-
stltt hva frobladets plassering angAr.

Det kunne vare fristende i ta med en fyldig
omtale av dyredelen. Dette vil jeg imidlertid
overlate til mine kolleger, zoologene. Likevel
kan jeg ikke dy meg for noen fi betraktninger:
En stor del av dyra som er omtalt, finnes ikke
i Norge. Sarlig ille er det for pattedyras, kryp-
dyras, amfibienes og fiskenes vedkommende.
Det er f.eks. tatt med 2l karpefisker, ei fiske-
gruppe som ikke akkurat horer til Norges
viktigste. Derimot er de fiskene som preger
Norge som fiskerinasjon, torsk, sei, hyse, sild,
kveite og rodspette, avspist med svart-hvitt
tegninger! Fargeillustrasjonen av makrell ser

ut til i vare tegnet etter en modell nedlagt i
tomatsaus!

Jeg vet ikke hvordan bokforlagenes praksis
med hensyn til i oppsoke fag-konsulenter vir-

ker, men det sllr meg at hadde denne boka
vart forelagt fag-konsulenter i botanikk og

zoologi, ville den neppe vart anbefalt slik den
nA foreligger! Det er i hipe at forlagene oftere
soker fag-konsulenter nir utenlandske natur-
boker skal oversettes og tilrettelegges for det
norske publikum.

Klaus Hoiland

Sune og Stina Jonsson: Villblomster. Markens
urter i bilder og /eksf. Norsk bearbeidelse ved
Liv Barfoed. Faglig gransking ved Per Sunding.
Teknologisk forlag, Oslo, 1980. 256 s., illustr.
farger. Pris innb. kr. 195,-.

Dette er en bok til e bli glad av, og glad i. Farge-
fotografiene er praktfulle. A bla i boken er en
fornoyelse, isar vinterstid. Et utvalg av vakre
ville planter, fra v6r til host, presenteres i utsskt
fargegjengivelse.

Boken er svensk, og utvalget av planter ba-
rer preg av det. Som eksempler pt rent svenske
arter kan nevnes kruttbrenner, johannesnokler,
sandstriblom og kuleblom. Men for norske
botanikere, som pleier valfarte til Oland og Got-
land minst en gang, vil dette vare kjente og
kjare, planter.

Plantene er ikke ordnet systematisk, ei heller
alfabetisk. Kapittelinndelingen gir pi grove
vegetasjonstyper eller andre former for innbyr-
des voksestedsfellesskap, som planter ved be-
byggelse, i og ved vann, og pi sandjord og heier
osv. Selv om en botaniker kan stusse litt over
sammensetningen i noen av kapitlene, kan
boken til nod tjene som en slags fargeflora for
visse typer voksesteder. Men den legger ikke
opp til et vitenskapelig nivA. Det er naturopp-
levelse, i bilder og tekst, som formidles. Plan-
tene som presenteres, er et utvalg av noen av

de mest fotogene i nordens flora. De svenske
forfatterne er da ogsi fotografer, ikke botani-
kere.

I denne boken er det derfor bildene som er
hovedsaken. Det er ikke dermed sagt at teksten
er uinteressant. En vesentlig del av teksten
dreier seg om opplysninger vedrorende plante-
nes plass i folketroen, og deres anvendelse
innen folkemedisinen.

Den norske utgaven folger noye den svenske
originalen i utvalg, rekkefolge og framstilling
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av stoffet. Imidlertid er den bearbeidet og til-
rettelagt for norske forhold pi en rekke punk-
ter. Iser er mye godt stoff fra Ove Arbo Hoeg's
"Planter og tradisjon" flettet behendig inn,
som oftest i tillegg til de svenske opplysning-
ene. Andre opplysninger som er korrigert for
norske forhold, er utbredelse og voksemilte,
men disse kunne gierne vart mer noyaktige
og detaljerte. Et pluss ved den norske utgaven
er at de latinske plantenavnene er tilfoyd etter
de nonke under hvert fotografi.

Alle blomster+lskende "Blyttia"-lesere vil
ha glede, og kanskje ogsi litt n5rtte, av denne
vakre boken. Prisen kan virke hoy, men alle
fargebildene tatt i betraktning er den egentlig
ikke det.

Liv Borgen

van der Maarel, E., Orl6ci, L. & Pignatti, S.
(red.): Data-Processing in Phytosociology. Ad-
vances in Vegetation Science /. Dr. W. Junk
BV Publishers, The Hague. 1980. 228 s. Pris
innb. US Dollar 79,-.

I lopet av de siste 20 ir har databehandling
blitt et uwrderlig hjelpemiddel for vegetasjons-
okologer og systematikere verden over. Ulike
typer av numeriske metoder til hjelp for i oke
innsikten i plantesamfunnenes natur, har sett
dagens lys. OgsA innen tradisjonell europeisk
plantesosiologi ("Braun-Blanquet-skolen") har
numeriske metoder kommet i alminnelig bruk.
Av den grunn ble "The Working Group for
Data-Processing in Phytosociology" opprettet
i 1969. Arbeidsgruppa skulle forst og fremst
ha til oppgave I forsoke og tilrettelegge data-
bearbeidelsesmetoder for bruk innen rammen
av tradisjonell plantesosiologi.

Denne boka inneholder 22 artikler publisert
i tidsskriftet Vegetatio i tidsrommet 1976-
1979, og er rezultatet av arbeidsgruppas arbeid.
I tillegg kommer 2 utrkler som her publiseres
for forste gang. Naturlig nok vil en bok av
denne typen spenne over alle mulige fagfelter
knyttet til stikkordene plantesosiologi og data-
behandling, og alle har av den grunn ikke like
allmenn interesse. En samling artikler kan heller
ikke gi noen full oversikt over fagomridet, og
er derfor ingen egnet innforing for en nybegyn-
ner innen feltet.
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For den mer avanserte bruker, vil imidlertid
boka ha stor interesse. Her er originalbeskrivel-
ser av flere store "programpakker" for analyse
av vegetasjonsdata. Jeg kan nevne "CLUSLA"
og "TABORD", sistnevnte er ni i bruk ved
flere av universitetene i Skandinavia. Her fin-
nes ogsi artikler som berorer sentrale teoretiske
sporsmAl knyttet til numerisk plantesosiologi.
Feoli's artikkel om prinsipal komponent-
analyse og van der Maarels artikkel om ulike
varianter av dekningsgradsskalaer og disses
pivirkning av analyseresultatene, kan nevnes.

Boka samler en rekke viktige bidrag pi
vegen mot det mll som enni synes relatiW
fernt: A f[ oversikt over de enkelte numeris-
ke metodenes svakheter og fordeler. Font
n6r en slik oversikt foreligger, er det mulig A

finne fram gjennom den nesten ugjennom-
trengelige jungelen av metoder som har vokst
fram i 1960- og 1970-hene. Men som redak-
torene av boka pflpeker i avslutningen av ar-
tikkelen "Data-processing in phytosociology:
Conclusions and perspective": Det er grunn
til A vere fornoyd med arbeidet si langt,
bidragene i boka er ett skritt pi vegen!

Rune Halvorsen

l,eif Ryvarden & Inger Johansen. A prelimi-
nary polypore flora of East Aftica. Fungiflora
Oslo, 1980. 636 s. Heftet kr. 200,- * porto.

Dette voluminose arbeide omfatter et meget
stort antall arter, men det antas at det ennl er
mange som gienstir I finne. Flere tropiske ar-
ter er fremdeles ikke blitt typifisert og beskre-
vet etter moderne metoder.

Det gis nokler til familier, slekter og arter
og en temmelig detaljert beskrivelse av hver
art. Det er laget tegninger eller scanning-mikro.
skopiske billeder av nesten hver eneste art. Ut-
bredelsen angis og forbausende mange er pan-
tropiske. Trolig er enda flere det, da mange
forholdsvis nybeskrevne arter kan ventes i
dukke opp pl helt uventede steder.

Boken er Apenbart beregnet ogsi pi A bru-
kes lokalt, - det er gitt en orientering om inn-
samling og lagring av materiale og arrangering
av herbarier. Dessuten er det en relatiW detal-
jert tekst om morfologiske uttrykk med forklar-
ing.



Boken virker grei og p6litelig og vil trolig
v&re en inspirasjonskilde i mange land. Da si
mange arter er pantropiske, vil boken ha bety-
delig verdi som bestemmelsesverk innen hele
det tropiske omride, ikke bare i Ost-Afrika.

Finn-Egil Eckblad

Studies in plant ecology dedicated to Hugo
Sjdrs. Redigert av Erik Sjrigren. (Acta Phyto-
geographica Suecica 68). Uppsala, Svenska
Viixtgeografiska Siillskapet 1980. 192 s. Pris
sv. kr. 95,-.

For 15 ir siden ble professor G. Einar Du
Rietz hedret av sine elever og av Svenska
Viixtgeografiska Siillskapet gjennom en inn-
holdsrik artikkelsamling om svensk vegetasjon

- "The plant cover of Sweden" (Acta Phyto.
geographica Suecica 50). Ne er Hugo Sjcirs,
hans etterfolger som leder av V?ixtbiologiska
Institutionen i Uppsala blitt hedret p[ samme
vis av sine elever og kolleger.

Festskriftet innledes av et intenst portrett
av Hugo Sjtirs i felt, et portrett som gir leseren
forhipninger om en spennende samling fagar-
tikler. Mange av bidragene tar opp aspekter
ved forandringer av vegetasjon, ved vegeta-
sjonsdynamikk. Det slir en likevel at viktige
temaer i Sj6rs' egen forskning, myrers og
skogers vegetasjon og okologi, er sA svakt re-
presentert, myrer f.eks. bare "indfuekte"
gjennom en pollenanalytisk undersokelse og
et drenerings- og giodslingsforsok pA myr.
Artiklene spenner ellers svert vidt, bide faglig
og geografisk. Her er bidrag om prosjekter av
forstlig karakter iTaruania, islandsk og svensk
vegetasjonshistorie, vegetasjonsutvikling pA ny-
hg tonlagt (blottlagt) havstrand i Ostersjoen,
pi overlatt beitemark pA Oland, pA forstynet
alvarmark samme sted og i brent buskvegeta-
sjon i Kalahari. Videre omfatter festskriftet

en rekke algologiske undersokelser fra sA for-
skjellige omrlder som Svalbard og Gronnland,
Mellom-Sverige og Karibadammen i Afrika.
Dessuten er det bidrag om nye svenske sub-
species av nyresoleie, rotutvikling hos furu,
en oppfolgingsstudie over epifyttisk lawege-
tasjon og en sammenfattende artikkel om
kulturbetinget grasvegetasjon i Skandinavia.
To av bidragene er kanskje av spesiell interesse
for Blyttias lesere: Olav Gjerevolls sammenlig-
ning av fiellvegetasjonen i Skandinavia og Alas-
ka, og Sten Dahlskogs funn av russeburkne
(Atfunum crenatum) i Nord-Sverige. Dahlskog
oppsurnmerer ogsi de momenter som har vert
fort i marken i forbindelse med diskusjonene
om utbredelsen til "huldreplantene" vflre.

Tematisk sett varierer bidragene sl mye at
de vanskelig kan yurderes etter fortjeneste av
en person. De kan ogsi vanskelig settes inn i
noen annen felles ramme enn den som nett-
opp et festskrift byr. Men, som redaktoren
ogsl pApeker, gienspeiler den store variasjonen
den faglige bredden til det institutt som Sjors
har ledet gjennom 18 [r. Det forhindrer dog
ikke inntrykket av at festskriftet spriker vel
mye og at enkelte av bidragene er blitt tatt
opp av skrivebordsskuffen i anledning av fest-
skriftet. Tilsammen mangler bidragene en del
av den faglige spenst og det overskudd som har
giort "The plant cover ofSweden" til et skattet
verk blant botanikere, ikke minst fordi dette
verket gir en rekke perspektivrike sammenfat-
ninger.

Som serien som helhet er "Studies in plant
ecology" en pen trykksak, med god papir-
kvalitet og billedgiengivelse og med et enhetlig
preg pA tabeller og utstyr ellers. Forovrig kan
norske botanikere bare misunne svenskene
de muligheter til publisering av storre arbei-
der (og mindre i festskriftform nir det er ons-
kelig) som denne serien gir.

Eli Fremstad
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Gunnar Ramsli

SNO OG SNASKRED

Denne boka gir forst en kort orientering om sno som
nedbsr. Deretter behandles snsdekkets oppbygging
og utvikling. Hovedtemaet er snoskred. Vi fAr forklart
hvordan skredene dannes og oppforer seg, og hva

som kan gjores for A sikre liv og eiendom mot skred.
En del eksempler pA skredulykker er tatt med, og til
sf utt fAr skilopere noen rAd om hvordan de bar opp-
fore seg i skredfarlig terreng.

Boka kan brukes som instruksjons- og larebok, og er
ellers aktuell for alle som vil vite noe om sno og sno-
skred. Boka er rikt illustrert med instruktive strekteg-
ninger og svart/hvitt fotografier - som viser omrAder

hvor skred har gAtt, typer terreng og snoformasjoner

hvor skred kan gA og hva slags hjelpemidler som kan

tas i bruk for A forhindre skred.

tsBN 82-00-05367-9 kr 98,00
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108 sider, stort forinat,720 bilder, de fleste ifarger. ISBN 82-00-05311-3
Kr 745.-

Et billedverk om plante- og dyreliv, landskap, historie, folk og miljo.



TORDAGRE (red)

Oslo er pi mange miter en enestiende by med det beste klima som
finnes pi vire breddegrader. Dessuten er over halvparten av byens

areal produktiv skog med gronne lier, blinkende innsjoer, rent vann og
buldrende fosser. Samtidig har byen fjorder med holmer og skjer og et

dyreliv og plantesamfunn som er sjeldenheter si langt nord.
Oslo er ni klar over farene som truer: Sammenhengen i naturen
forstyrres av stety ogroyk fra industri og trafikk, og boligbyggingen
sker innover i marka.
Boka er rikt illustrert, og i en popular form behandler den alle viktige
data om hovedstadens natur og miljo. Egne kapitler om bl.a. klima,
luftforurensning og sur nedbsr.

148 sider kr 65,00 ISBN 82-00-05320-2



Gamle tradisioner
og ny teknologi

Ronald Grambo

Norske trollformler og
magiske ritualer
Hva er trolldom? Hva er trollformler og magiske ritualer?
Hvordan - og av hvem ble disse formlene brukt? Hvilken hensikt hadde
bruken av formlene?
Dette er noen av sporsmAlene forfatteren soker A gi svar pA. Boka gir
eksempler pa bonner mot brann og oversvommelse og bonner for a stille
regn. Hver enkelt oppskrift er forsynt med et fyldig bakgrunnsstotf som
gir oss en grundig innforing i en form for magisk diktning som fA kjenner til.

174 sider kr 89,00 ISBN 82-00-01954€

Stellan Atterkvist og Thomas B. Johansson

SOL.NORGE
En skisse av et fornybart energisystem

For forste gang pA norsk foreligger det en bok som viser hvordan vi
kan bygge opp et energisystem utelukkende basert pA fornybare
ressurser. Ved siden av vannkraft er solvarme, biomasse, vind og havbolger
i dag aktuelle energikilder for Norge.
Forfatterne viSer at vi kan velge et Sol-Norge i stedet for et olje-Norge
eller et kjernekraft-land og likevel beholde vAr materielle levestandard
og opprettholde vAr industri.

125 sider kr 58,00 tsBN 82-00-05372:5
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