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Fra redaksjonen

Blyttia 40 ir
Med dette nurnmer avsluttes den 40. irgang av
Blyttia. Samtidig vil det skje en betydelig om-
legging av Blyttias innhold og utseende.

Hva slags omlegging?

Den ioynefallende forskjel vil bli flerfarget
omslag og noen av artikkelillustrasjonene i far-
ger. Omslagsmotivet vil variere fra hefte til hef-
te og helst forestille noe i trid med en av artik-
lene i heftet. Vi antar at dette ikke er noen
uoverkommelig oppgave da sikkert mange for-
fattere eller andre medlemmer har gode farge-
lysbilder som kan stilles til disposisjon; gjerne
narbilder av blomsterplanter.

En annen forskjell er at det blir mer leser-
vennlige artikler ved i skjaere ned pi fremmed-
ord og ved i ta inn mer orienterende stoff enn
hittil.

Hvorfor denne omlegging?

Omleggingen skjer for i imotekomme et ut-
bredt onske blant medlemmene om et mer
leservennlig og interessant tidsskrift, som gir
artikler og billedstoff som ogsi medlemmer som
ikke er fagbotanikere, kan ha glede av. Med-
lemstallet har vist en stagnerende tendens, og
skylden for dette legges vanligvis pA tidsskriftet.
Uten et tilstrekkelig hoyt medlemstall mA tids-
skriftet gt inn.

Hvordan er denne omlegging mulig?

Omlegging til farget omslag og fargeillustrasjo-
ner er selvsgl kostbart, og det mi i forste fu
gjennomfores med stotte fra NAVF. Likevel
forutsetter det at medlemstallet oker betydelig.
Det dobbelte antall av det nivarende er onske-
m6let. Hver eneste lokalforening mi derfor med
bladet i hind verve mengder av nye medlem-
mer!
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@nskelige emner

Det er selvfolgelig vanskelig A komme med noen
bestemte onsker angAende artiklenes innhold.
Likevel vil vi pipeke at generelt orienterende ar-
tikler innen botanikk vil vare meget kjerkom-
ne dersom de er populeert skrevet og samtidig
holder et faglig vitenskapelig nivi. Vi kan tenke
oss orienterende artikler om nytteplanter, plan-
ter fra syden, morfologiske begrepers mening
med eksempler, plantefysiologi, plantesosiologi,
hjernlige systematiske problemer og plante-
geografi. Nyfunn og nye observasjoner er ogsi
godt stoff, bare artiklene ikke blir for lange og
omstendelige. Rene oversettelser av utenlands-
ke popularartikler blir vi ikke fullt s[ glade for,
og de vil heller ikke bli akseptert uten videre.

Det synes for tiden i vrere en viss interesse
for botanisk historiske emner og tilbakeblikk.
Dette vil vi gjerne fortsette med.

Smistykker

SmAstykker er det ogsi mulig A skrive, men de
mi ikke overskride to sider (dvs. 6 manuskript-
sider, dobbelt linjeavstand, inkludert illustra-
sjoner). Redaksjonen stir forowig fritt til A an-
befale kortere artikler omgjort til smAstykker.
Smlstykker skal heller ikke ha litteraturliste el-
ler summary pi engelsk.

Sporrespalte og spalte for nyfunn

Vi kunne dessuten tenke oss en sporrespalte og
en spalte for nyfunn og andre observasjoner
medlemmene kan komme med. I sporrespalten
kan alle medlemmer bidra med forslag til te-
maer som onskes behandlet eller stille direkte
sporsmAl, som redaksjonen vil prove t skaffe
svar pi etter beste evne. I spalten for nyfunn
kan medlemmene komme med planter funnet
pi nye steder eller artige botaniske observasjo-
ner giod ute i naturen.
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Til forfattere

Redaksjonen onsker seg altsA dels orienterende
artikler om botaniske emner - dels vanlig bo-
tanisk nyhetsstoff. Men vi onsker ikke artikler
som krever stsrre tabeller eller diagrammer. Det
er en fordel om forfattere av orienterende ar-
tikler tidlig tar kontakt med redaksjonen sA vi
ikke risikerer at flere skriver om samme emne.
Redaksjonen kommer ogsi til i be direkte om
slike artikler.

Illustrasjoner

En del av artiklene vil kunne illustreres med far-
gefotografier eller akvareller, og dette bor na-
turligvis overveies av forfatterne. Hvilke artik-
ler som kan fi fargeillustrasjoner, mi bli redak-
sjonens avgjorelse. Gode farge-dias er snsket.

Svart-hvitt fotogafier synes vi ofte ikke
blir sarlig gode, og vi snsker derfor i unngi
dem. Svart-hvitt strektegninger er meget bed-
dre. ForegAende og dette hefte har eksempler
pi det.

Tabeller og dhgrammer

Tabeller blir vi heretter sv&rt lite glade for, og
de som mi fotograferes ned for i fA plass pi en
side, aksepteres ikke. Prov heller A uttrykke
med ord det som stir i tabellene. Redaksjonens
erfaring er at tabeller svart sjelden blir lest.

Diagrammer me vere enkle og instruktive
for I bli akseptert.

Figurtekster

Figurtekster, pA norsk og engelsk for hver figur,
skal samles pi et eget ark som legges til slutt i
manuskriptet.

Fgrste side i rnanus

Forste side i manus skal bare inneholde titlene,
forfatters navn, institutt og adresse, eller bare
adresse for dem som ikke er knvttet til et bota-
nisk institutt.

Summary

Alle artikler skal ha norsk og engelsk tittel og
sunrmary pi engelsk. Summary skal skrives pA
eget ark. Figurtekstene skal ogsigis pi engelsk.

Latindre navn

I den lopende tekst skal latinske arts- og slekts-
navn understrekes for kursivering. Norske navn
skal med liten forbokstav. blibar ikke Bliber.

Ingress

For A gjore artiklene mer leservennlige onsker
redaksjonen at det lages flere mindre kapittel-
titler (ingress) og redaksjonen forbeholder seg
rett til i gjore dette dersom det ikke er gjort.

Plassering av figurer

Forfatterne bsr avmerke med blyant i venstre
marg hvor figurer (og eventuelle tabeller) skal
sti, men dette kan ikke alltid noyaktig etter-
kommes, iser ikke ved fargeillustrasjoner som
blir samlet pi ett trykk-ark.

Litteratur

Litteraturlisten skrives som nA. Den skal sti pi
eget ark.

Srcrtrykk

Som tidligere vil det pa bestilling sammen med
forstekorrektur kunne bestilles sartrykk. Prisen
oppgis av forlaget. Som nA gis det ikke lenger
noen gratis sartrykk.

Normalt lages det ikke sartrykk av sma-
stykker, bokmeldinger og liknende stoff.

Korrektur

Forfatterne fir bare en korrektur. Korrektur-
lesningen mi vare noyaktig og utfort etter van-
lige korrektur-prinsipper. Unodige endringer
bor unngis og endringer mot rnanus kan belas-
tes forfatteren.
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Oscar Hagem til minne

Professor Oscar |Iagem dode 26. januar 1982,
i sitt 97. Ar. Han var fodt i Oslo i 1885, avla ma-
tematisk-naturvitenskapelig embetseksamen i
1909 og tok doktorgraden i 1917. I 1920 ble
han professor i alminnelig botanikk ved Ber-
gens Museum, senere Universitetet i Bergen. Her
var han inntil han gikk av for aldersgrensen i
1955. I 1951 fikk Hagem ridderkorset av St.

Olav for vitenskapelig virksomhet og sitt arbeid
med universitetssaken i Bergen.

Hagems vitenskapelig aktive periode startet i
1908, da han publiserte sitt fsrste arbeid om
norske mucoraceer. Dette fikk han Kongens
gullmedalje for i 1909. En fortsettelse kom i
1910. Disse to arbeidene regnes ennA som klas-
siske pA sitt omride, og de har for ettertiden
vart en rik kilde med opplysninger om disse

soppene og den mAten de bor studeres pi. I
irene 1910-1911 studerte han arvelighetslare
i Wien, og sA kom han til Bergen, der han ble
ansatt som stipendiat ved Bergens Museum og
samtidig knyttet til Bergen Skogselskap (ni-
vrerende Bergen og Hordaland Skogselskap)
som forssksleder. Pi Hagems initiativ ble Vest-
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landets forstlige forsoksstasjon opprettet i
1915, og han ble stasjonens forste styrer. Den-
ne stasjonen er ni en del av Norsk institutt for
skogforskning (NISK-Bergen).

Hagems engasjement for skogsaken gjenspei-
ler seg i temaet for doktoravhandlingen fra
1917: "Furuens og granens frosetning i Nor-
g€", og ogsi i hans senere storre arbeider, som
"salpetersyredannelse i udyrket jord" (sammen
med T. Gaarder, l-IJ,l92l og 1928), det bane-
brytende "Forsok med vestamerikanske tre-
slag" fra 1931 hvor sitkagranen blir introdusert,
s:lmt - inspirert av konflikten om hvorvidt gran
kan vokse pi Vestlandet: "The dry matter in-
crease in coniferous seedlings iti Winter. Investi-
gaions in an oceanic climate" fra 1947, med et
supplement fta 1962.

Hagem var pi rnange meter et fenomen i
norsk botanisk forskning - et fenomen som
kanskje nettopp det aktive, utadvendte miljoet
ved Bergens Museum i denne tiden var i stand
til i utvikle. Han var ogsi si heldig i komme til
Bergen midt under utviklingen av det profesor
Alvik har kalt et storstilet eksperiment i almin-
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nelig botanikk, nernlig skogplantningen pi Vest.
landet. Det er kanskje like riktig I si at Hagem
erkjente det som et slikt eksperiment, og la sin
forskning opp etter det. Derved ble han det som
til denne dag har vert et s€ersyn i Norge, nem-
lig en akademisk forsker i alminnelig botanikk
som drev anvendt, samfunnsrettet forskning og
som dessuten kjempet for at forskninguesulta-
tene skulle komme til praktisk nytte. Han var i
stand til i kombinere dette med en forskning av
hoy vitenskapelig kralitet, uansett hvilke mil en
legger pA den.

De forholdene Hagem og hans lille gruppe ar-
beidet under, var usedvanlig kummerlige helt

frem til 1951, da det nybygde Botanisklabora-
torium i Allegt. 70 ble ipnet. Planene for dette
bygget hadde han arbeidet med i 8 Ar, og det
var gjennomtenkt av ham til minste detalj. Ved
Apningen rar da ogsi dette laboratoriet et av de
mest a\anserte plantefysiologiske laboratorier i
Norden.

Oscar Hagem tilhorte en generasjon som vi
nf, er tilboyelige til n kale forgangen. Nfu man
betrakter hans livsverk og vet hvilke vilk{r det
ble til under, kan man ikke annet enn I se p6
det i beundring. Hans betydning bide for plan-
tefysiologien i Norge og for skogreisningen pt
Vestlandet kan knapJ overvurderes.

Jostein Goksoyr
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Axel Blytt som soppforsker

Axel Blytt as mycologist

KLAUS H@ILAND

Botanisk museum
Trondheimsveien23 B
Oslo 5

Innledning

En lite piaktet side ved botanikeren Axel Blytt
er hans innsats som soppforsker (mykolog).
Professor Rolf Nordhagen berorer riktignok
emnet i det fsrste nummer av Blyttia (Nord-
hagen 1943), men ingen har systematisk gjen-
nomgitt Blytts mykologiske arbeider og under-
kastet dem en moderne analyse. Riktignok nev-
nes Blytts mykologiske artikler i de fleste pub-
likasjoner og hovedfagsoppgaver som tar for seg
Norges soppflora, men da stort sett bare i refe-
ransene over tidligere publiserte funn av bestem-
te arter i Norge. Den mer teoretiske siden ved
Blytts soppforskning er aldri blitt nevneverdig
berort, unntatt i innledningen til professor
Finn-Egil Eckblads "Soppgeografi", der Blytts
innsats som soppgeograf blir tatt opp (Eck-
blad l98l).

Siden det nA er litt over 100 ir siden Axel
Blytts forste avhandling om sopp sA dagens lys
(i 1880), synes vi det er riktig i markere dette
jubileum med en artikkel i Blyttia som tar opp
Blytts forhold til mykologien.

Det som med 6n gang slir oss, er at det er
underlig at en person som Axel Blytt, som var
si godt i gang med utforskningen av Norges
hoyere flora, og som hadde hostet vitenskape-
lig rre og debatt ved sin beromte klimaveks-
lingsteori (publisert i 1876), plutselig skulle gi
seg i kast med et si uangripelig og lite utredet
tema som Norges soppflora. Vi mi jo huske pi
at Blytt pA mange miter her startet pA absolutt
bar bakke. Store deler av soppriket, blant annet
parasittsoppene og de kjottfulle hattsoppene,
hadde aldri vart gjenstand for innsamling i Nor-
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THORE LIE

Botanisk institutt
P.b. 1045 Blindern
Oslo 3

ge. Dessuten var litteraturen over norske sopper
ytterst sparsom og fragmentarisk da Blytt tok
fatt pa mykologien. Det eneste seriose arbeidet
over sopper i Norge var S. C. Sommerfelts
"Supplementum florae Lapponicae', fra 1826.
Riktignok hadde "soppenes far,, Elias Magnus
Fries da utgitt sine hovedverk over Sveriges og
Europas sopper, og disse arbeidene var helt sik-
kert til stor nytte for Blytt. I l88l till89l ut-
kom M. C. Cookes illustrerte verk over de bri-
tiske soppene, og dette verket skulle bli hoved-
bestemmelseslitteraturen til Blytt. Vi vet blant
annet at han hadde det med seg pi flere av eks-
kursjonene. Dessuten er det det verket han of-
test siterer i sin avhandling "Norges Hymeno-
myceter".

I denne artikkelen skal vi prove i belyse
hvorfor Blytt ble interessert i sopp, hans my-
kologiske meritter, verdien av hans mykologis-
ke innsats og litt om de elevene til Blytt som
ble interessert i mykologi.

Hvorfor og hvor fikk Axel Blytt
soppinteressen og soppkunnskapene fra?

Den danske professor i mykologi, E. Rostrup,
skriver i forordet til Axel Blytts ,,Norges Hy-
menomyceter" en setning som nok er nokke-
len til forstielsen for Blytts interesse for my-
kologi: "Grunnen til de udforlige meddelelser
om forekomsten og udbredelsen, selv af almin.
delige arter af soppe, maa rnan soge i den op-
rindelige hensigt, forfatteren havde med at ud-
forske Norges sopflora, nemlig om mulig at paa-
vise, at soppenes fordeling inden landet vilde

205



Figur l. Mykologisk ekskursjon til Sandviksisen i Akershus i 1896 ledet av Axel Blytt. Fra venstre Thekla Res-

voll (cand. real.), Carl Stormer (stud. real.), Axel Blytt (professor), Ove Dahl ftonservator), Asta Lundell
(cand. real.) og Emil Fadum (stud. real). Profesor Per Stsrmer har velvilligst lint oss dette bildet fra hans

fars (rrofessor Carl Stotmer) samling.
Mycological excursion to Sandviksdsen in Akershus aunty (SE Norway) in 1896 under the leadership

of professor Axet Blytt. From left Thekla Reswll (cand. real.), Carl Stormer (student of science), Axel
Blytt , Ove Dahl (curotor), Asta Lundell (cand. real.) , and Emil Fadum (student of science). Prcfessor Per

Stormer has generously lent us this picture fromhis father's (professor Carl Stormer) collection.

tjene til at stotte hans bekendte teori om ind-
vandringen af Norges flora, og at man ligesom
for karplanternes vedkommende kunde tale om
en arktisk, en boreal, en subboreal, en atlantisk
sopflora osv., ..."

I to av Axel Blytts sopparbeider, et om para-

sittsopper pi hoyere planter (Blytt 1896) og

det nevnte arbeidet, "Norges Hymenomyceter"
(Blytt 1905), er flere av soppene gruppert etter
Blytts kjente monster; boreal, subboreal, atlan-
tisk osv. Som Rostrup nevner, virker det faktisk
som om Blytt ville prove riktigheten av sin kli-
mavekslingsteori ogsi pa en kyptogramgruppe.
Hvorfor han akkurat valgte soppene,og ikke en
av de pi Blytts tid bedre kjente kryptogram-
grupper, moser eller lav, virker underlg. Dette
skal vi forsoke i belyse:
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Axel Blytts far, Mathias Numsen Blytt
(1789-1862). profesor i botanikk og bestyrer
av den Botaniske Have, samlet mange sopp-

arter som han bela i sitt eget harbarium og som

seinere tilfalt Botanisk museum. De aller fleste
av disse soppene ble bestemt av Elias Magnus
Fries, som var M. N. Blytts n&re venn (Holm-
boe 1943). Praktisk talt alle av M. N. Blytts inn-
smlinger er poresopper, barksopper, korkakti
ge piggsopper, buksopper eller slimsopper. Det-
te er lett t forstt, da disse soppene er enkle e

torke og oppbevare, mens man derimot for
hattsoppene, pi Blytts tid, ikke hadde funnet
fram til noen brukbar prepareringsrnetode
(Eckblad 1981). Av hattsopper samlet M. N.
Blytt nesten ingen ting. Imidlertid er det lite
som tyder pl at M. N. Blytt hadde noen videre



soppkunnskaper. Antakelig samlet han bare
soppene og overlot bestemmelsen til E. M.
Fries, for han innordnet dem i herbariet. Det
finnes heller ingen trykte arbeider om sopp fra
M. N. Blytts hdnd. Selv om sonnen, Axel Blytt,
var en av M. N. Blytts flittigste elever, mi vi
nok regne med at han ikke lerte noe om sopp
av faren. Dertil kommer at Axel Blytt bare var
19 hr da faren dode, og pi den tida (1862) la-
ter det til at han bare var interessert i hoyere
planter.

- Likevel gAr det tydelig fram av Axel Blytts
aller fsrste botaniske dagbok, slaevet i l85Z da
han bare var 14 fu, at han var med faren pA
sopptur. Hva slags sopp de lette etter framgAr
ikke, og sannsynligheten taler for at soppturen
bare er nevnt som foranledning til en ganske
dramatisk opplevelse i unge Axels liv "October.
Paa en Soppetour saa Papa, Mina [Axel Blytts
ssster Wilhelminel og jeg en hengt Mand i
Uranienborg t?] " ("Botanisk Dagbog for
1857" side 23).- Men det skulle gi 20 Ar fsr
det pA nytt nevnes noe om sopp i Axel Blytts
botaniske dagboker, og forst etter hans studie-
opphold hos mykologen A. de Bmrryi1877-78
trer soppene igien inn pi arenaen i dagbokene.

Elias Magnus Fries, som var M. N. Blytts na-
re venn og som Axel Blytt mi ha lert A kjenne i
sin barndom og ungdom, dsde i 1878, det vil si
i samme ir som Axel Blytt studerte hos A. de
Bary i Strassburg, og han var allerede en tilArs-
kommen mann da Axel Blytt var blitt etablert
som botaniker (fra 1863 som konservator ved
det Botaniske Museum). Av Axel Blytts publi-
kasjoner, dagboker og brev framgir det heller
ikke noe som kan tyde pi en direkte, faglig
kontakt mellom ham og E. M. Fries. - Derimol
hadde Blytt mykologisk kontakt med Fries,
sonnesonn, Robert E. Fries (1876-1966), som
har bestemt noen av de hattsoppene som er om-
talt i "Norges Hymenomyceter".

Nils Green Moe (1812-l 892) var ansatt som
overgartner i Botanisk hage pi Toyen. Han var
bide en utmerket gartner og en glimrende plan-
tekjenner, og han samlet mange planter til M.
N. Blytts herbarium. Han fulgte ogsA M. N.
Blytt pA en rekke av hans botaniske reiser
(Holmboe 1943). N. G. Moe var ogsA soppkun-
nig (Eckblad 1973). En god del av soppene i
M. N. Blytts herbarium er samlet av Moe, og
han gjorde flere notater om soppenes forekomst
i Norge. Dessuten hadde han kjennskap til mat-
sopper. Da Det fuI. Selskab for Norges Vel,

med davarende professor i botanikk F. C.
Schiibeler som initiatiwaker, arrangerte en land-
bruks- og hageutstilling i 1868 i Christiania, vis-
te N. G. Moe en samling av spiselige og giftige
sopper (forowig belonnet med en bronsemedal-
je) (Eckblad 1973). N. G. Moe fungerte ogsi
som overgartner pA Axel Blytts tid, og da han
nevnes som innsamler i de fleste av Blytts sopp-
arbeider (Blytt 1882 b, 1892,1896, 1905),
mi vi anta at han har bidratt, ikke uvesentlig,
til Blytts soppinteresse.

I 1860-ira hadde Axel Blytt konrakt med p.
Chr. Asbjornsen i forbindelse med torvmyrstu-
dier. Foruten i samle pi folkeeventyr var forst-
mann Asbjornsen ogsiL torvmester. Han inter-
esserte seg dessuten for sopp, hovedsakelig mat-
sopp (Eckblad 1973). I sin 2. utgave av boka
"Fornuftigt Madstell" (skrevet under pseudo-
nymet Clemens Bonifacius), har han med et ka-
pittel om viltvoksende sopper, og som det fram-
gdr av Eckblads (1973) artikkel om soppsaken i
Norge, virket han ogsi for utbredelsen av kunn-
skapen om spiselige sopper. Det hevdes at han
spiste selvplukket sopp pi sine jaktturer (Eck-
blad 1973). Dessverre framgar det ingen steder
om hvorvidt Blytt fikk noen sopp-interesse fra
Asbjornsen, og det finnes heller ingen referan-
ser til ham i noen av Blytts mykologiske arbei-
der eller dagboker. Det er dessuten usikkert
hvor store soppkunnskaper Asbjornsen egent-
lig hadde (Eckblad 1973).

I 1860-ara var det en oppblomstrende inter-
esse for matsopp i Norge (Eckblad 1973),forst
og fremst blant Christianias velsituerte borgere.
Et viktig startskudd for soppsaken var E. M.
Fries' bok "Sveriges iitliga og giftiga svampar"
som utkom i 1861. En del eksemplarer av den-
ne boka kom ogsi til Norge. | 1867 kom det
enda ei svensk soppbok, "Vi,ra bista matsvam-
par", skrevet av professor N. J. Andersson.
Seinere ble det skrevet flere soppboker og -ar-
tikler pi svensk, og snart ogsi pA norsk. P. Chr.
Asbjornsen mi i denne forbindelsen nevnes som
en viktig og tidlig eksponent for denne fsrste
fasen av soppsaken i Norge. Det er ogsA interes-
sant A merke seg at kammerherre Chr. Holst, da-
vaerende bestyrer av Bygdoy kongsgird, laget en
norsk utgave av N. J. Anderssons soppbok og
tilfoyet et ekstra kapittel, om spiselige lavarter,
skrevet av Axel Blytt. I 1869 utgav den norske
professor i zoologi, H. H. Rasch, ei bok som het
"Vore beste spiselige soparter". Her oppgis en
rekke funnsteder for sopper i Christiania og om-
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egn - de fleste fra N. G. Moe. Rasch nevner fle'
re personer i boka si, blant annet N. G. Moe og

overrettssassessor W. A. Mariboe. Blant de nav-

nene som gir igjen i forbindelse med soppsa'
ken i 1860-ira (se Eckblad 1973), er det bare
N. G. Moe og W. A. Mariboe som blir nevnt som
bidragsytere i Blytts mykologiske avhandlinger
(W. A. Mariboe bare 6n gang i "Norges Hyme'
nomyceter", som finner av Armillaria denigra'
ta).

Selv om Blytt med sin larartikkel i Chr.
Holsts utgave av N. J. Andersons soppbok, in-
direkte ble knyttet til soppsakens forste ir i
Norge, kom han aldri til i interessere seg noe

synderlig for i utbre kunnskaper om sopp.

Hans interesse for soppsaken innskrenket seg til
ekskursjonene pi sine seinere ir der han til-
beredte stekt sopp for studentene (Stormer
1943). Ut fra dette kan vi nok slutte at 1860-
iras soppsak-interesse bare i svart liten grad

hadde innllytelse pA Blytts soppinteresse. Vide-
re, dersom vi skal regne Blytts besok hos A. de

Bary som hans forste mote med mykologien,
var 1870-Ara preget av skonomisk nedgang og
derav synkende interesse for soppsaken (Eck-
blad 1973).

Ved en gjennomgang av Axel Blytts sopp-

arbeider i kronologisk rekkefolge, er det pA-

fallende at de fsrste arbeidene omfatter slim-
sopper (som han trolig larte hos A. de Bary) og
parasittsopper pA hoyere planter (Blytt 1880,
1882 a,b, c, 1892, I 896). Bare det siste arbei-
det, 'Norges Hymenomyceter" (Blytt 1905),
er viet storsopper - hoyerc stilksporesopper
(hattsopper, poresopper o.l.). Vi mi derfor an-
ta at Blytt til i begynne med forst og fremst in-
teresserte seg for de soppene som snyltet pi de

hoyere plantene han samlet, eller som han tilfel-
digvis fant pi karplantene i farens herbarium (se

Blytt 1882 b). Dette kommer ogsi fram av et
brev fra Blytt til N. Wille under oppholdet hos
A. de Bary datert 6. februar 1878: "Jeg arbei-
der hos De Bary, som er meget snil mod mig.
Hidtil har jeg bare drevet paa med Sop, som jeg

dyrker paa syge Poteter, Brod, ... Potteplanter
og andre Rariteter, saagar "Hesteparer". Det er
meget larerigt at se, hvordan alt det Smaatteri

trives og udvikles." Dette vil jo v&re en naturlig
innfallsvinkel til mykologien for en botaniker
hvis utgangspunkt er de hoyere plantene. Siden

har vegen gitt videre, kanskje giennom de ved-
boende stilksporesoppene (si godt representert
i M. N. Blytts herbarium og korrekt bestemt av
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E. M. Fries) til de jordboende hattsoppene. At
Blytts hovedinteresse som begynnende myko'
log var parasittsoppene, kan vi forresten
skjonne av hans eneste, trykte arbeide om sopp

i folkeopplysningens tjeneste. Dette er et inn'
legg om bekjempelse av skadesopper pA potet
(deriblant torretesoppen, Phytophtora infes'
tans) ftanlagt pi irsmotet i "Foreningen til
diskussion af landbrugsanliggender" (Blytt
1 882 c).

Av de nevnte forholdene kan vi kanskje trek-
ke fram folgende momenter som kan forklare
hvorfor Axel Blytt kom til i interessere seg for
sopp:

l) Farens, M. N. Blytts rikholdige herba-
rium av sopper bestemt av E. M. Fries.

2) Den daglige kontakten med N. G. Moe,

som ogst emlet sopp til Axel BlYtt.
3) En smule inspirasjon fra 1860'6ras sopp-

sak-interesse, forst og fremst gjennom arbeidet
med den norske utgaven av N. J. Anderssons

soppbok.
4) En voksende interesse for de parasitt-

soppene som snyltet pide hoyere plantene han

samlet, eller som fantes pi allerede innsamlet
plantemateriale.

5) Interessen for i prove holdbarheten av kli'
mavekslingsteorien pi en kryptogamgruppe.

Det var kanskje disse punktene som gjorde at

Blytt bestemte seg til i ta et studieopphold hos

A. de Bary.
Nir det gjelder Blytts interesse for hattsop-

pene, skyldes dette trolig samarbeidet med Olav
Johan0lsen (seinere Olav Sopp); men da var

allerede Blytt godt i gang med sine mykologis-
ke studier. Vi skal derfor behandle Olav Johan-

Olsen i et seinere kapittel.

Axel Blytts mykologiske meritter

I Lra 1877-78 gjorde Axel Blytt enstudiereise
der han besskte den verdenskjente mykologen
A. de Bary (1831-1888) i Strassburg,hvor han

var i ca. l0 mineder. A. de Bary var en dyktig
larer. Han skrev verdens fsrste generelle lare-
bok i mykologi. Her inkluderte han mange av si'

ne egne oppdagelser og obserrasjoner. A. de Ba'
ry var sterkt grepet av Charles Darwins utvik'
lingslere, og han horte med blant de fsrste som
provde en evolusjonsmessig tilnaermelse av

soppsystemet (Ainsworth 1976). Blant annet
barer lareboka hans et sterkt preg av dette.

Dette at A. de Bary rar sA opptatt av Dar'



wins teorier, gir grunn til et lite sidesprnag. Som
omtalt av Lie (1981), var Axel Blytt selvmeget
opptatt av Darwins lare og en iwig tilhenger av
denne. De fleste av Blytts arbeider er fra og
med utgivelsen av klimavekslingsteorien i 1876
mer eller mindre basert pi den darwinistiske id6
(Lie l98l). Vi mi anta at han allerede tidlig i
1860-ira hadde kjennskap til Darwin og \ar po-
sitivt innstilt til hans teorier. Den forste omta-
len av Darwin forekommer i et brev fra Blytt
til den svenske botanikeren J. E. Zetterstedt i
J<inkdping daLert 23. april 1863, hvor han nev-
ner Darwin og den s6kalte descendensteorien
(Lie l98l). I 1866 reiste Blytt til Londonhvor
han blant annet traff den skotske geologen J.
Geikie som var svart begeistret for Darwins
id6er. Seinere virket Geikie som et bindeledo
mellom Blytt og Darwin ved flere anledninger
(Lie 1981). Under sitt opphold pi botaniker-
kongressen i Firenze i 1874 fikk Blytt fornyet
kontakt med darwinismen. Flere av deltakerne.
blant annet Anton Kerner von Marilaun, var iv-
rige darwinister (Nordhagen 1943), og vi bor
anta at Blytt pi denne kongressen fikk et noe
sikrere grunnlag for sine darwinistiske syns-
punkter (Lie 1981). Det mi ogst nevnes at Dar-
win selv omtalte Axel Blytts teorier i rosende
vendinger. I et brev fra Geikie til Blytt datert
22. aprrl 1876, stir det: "... it may please you
to know that mr. Darwin has a very high opin-
ion of your most interesting essay on the immi-
gration of the Norwegian Flora..." (Lie l98l).
- Med dette i tankene faller det meget naturlig
A skjonne hvorfor Blytts valg av mykologisk lae-

remester falt pi A. de Bary. Ikke bare var han
en fremragende mykolog, men han var ogsi
svrrt positivt innstilt til darwinismen og forsok-
te i anvende Darwins evolusjonstanker pi sop-
pene.

At A. de Bary mi ha betydd mye for Blytt,
se vi av Blytts forste mykologiske publikasjon.
Her nybeskriver han en slekt av slimsoppene og
oppkaller slektens eneste art etter A. de Bary:
Clastoderma debaryanum (Blytt 1880) (en un-
derlig og sjelden slimsopp som Blytt fant pi en
dod kjuke ved Fornebo nar Oslo, fie.2).

Av Blytts dagbok fra studieoppholdet hos A.
de Bary framgAr det at han studerte lavere sopp
og at han fikk en grundig innforing i mikrosko-
pi og prepareringsteknikk, noe som jo er svert
viktig i studiet av disse soppegruppene.

I slutten av 1880-ara undersokte Blytt livs-
syklusen hos algesoppen Achlya polyandra (wm

Fig. 2. Slimsopgen Aastoderma debaryanum. Denne
ble beskrevet av Axel Blytt i hans aller forste
mykologiske publikasjon (Blytt 1880). Avteg-
net fra en illustrasjon i Blytt (1882 a).
The myxomycefe Clastoderma debaryanum.
This fungus was oiginally descibed by Axel
Blytt in his very first mycological Wper (Blytt
1880). Redrawn from an illustration in Blytt
11882 a).

vokser i fersklann). Denne undersokelsen ble
aldri publisert, men den finnes nedskrevet i en
av Blytts dagboker. Naturlig nok kommer han
ikke inn pA kjernedelingsforholdene i soppen,
men konsentrerer seg om morfogenesen og ut-
viklingen av gametangiene (de organene som in-
neholder kjonnscellene). Soppen ble dyrket pi
organisk materiale, her fluer, i vann - noe som
var en vanlig dyrkningsmetodikk pi den tida.
Det som er interessant, er at Blytt provde A

folge soppens utvikling gjennom hele livssyk-
lusen dag for dag, ja time for time, og at han
noye forsokte i beskrive utviklingen: Han be-
skriver utviklingen av oogoniene (de hunlige
kjonnsorganene med eggkjernene), deretter de
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forste antheridiene (de hanlige kjonnsorgane-
ne). Han observerer deretter oosfaerene og til
slutt oosporene. Alle observasjonene er i kor-
rekt rekkefolge. Liknende undersokelser av
morfogenese skulle forst bli vanlig rundt fu-
hundreskiftet (1895-1 904), bl a. i A. H. Trows
stort anlagte studier av morfogenesen innen fa-
milien Saprolegniaceae (wm Achlya tilhorer).
(Noen slike undersskelser ble ogsA gjort av
Pringsheim i I 850-60-ara.)

For vi omtaler Blytts mykologiske publika-
sjoner, vil det vere naturlig A nevne hans myko-
logiske ekskursjoner, som jo danner grunnlaget
for de mykologiske arbeidene.

Den nedenstAende oversikten baserer seg ho-
vedsakelig pt Blytts dagboker. Ekskursjonene
folger i kronologisk rekkefolge. Det er viktig a
merke seg at ikke alle ekskursjonene hadde
sopp som hovedmil. En god del var rettet mot
hoyere planter, men det forekommer ogsi man-
ge sopper i artslistene. De forste av Blytts my-
kologiske ekskursjoner, fra 1878 til 1881, er
forst og fremst viet parasittsopper (rustsopper,
sotsopper, falsk mjoldogg). Fra I 882 og utover
til hans siste ekskursjon i 1897 gjor hymeno-
mycetene, sarlig hattsoppene, seg gjeldende.
Noen av hans siste mykologiske ekskursjoner
er helt viet hymenomycetene.

1878 Nesoya i Asker.
1879 Buskerud (omkring Kongsberg). Tele-

mark. Vestfold.
1880 Omegnen av Christiania. Hanko, Krage-

ro og Risor. Folldal og Kongsvoll.
I 881 Tjome. More.
1882 Omegnen av Christiania. Osterdalen fra

Stor-Elvdal til Tynset og Kongsvoll.
1883 Langs kysten fra Christiania til Suldal.

Ostfold.
1884 Omegnen av Christiania. Buskerud. Vest-

fold. Omegnen av Bergen, med Olav Sopp
(dengang Olav Johan-Olsen) som assi-

stent (Eckblad l98l).
1885 Omegnen av Christiania. Holmestrand.

Telemark.
1886 Omegnen av Christiania. Randfjorden.

Hallangen i Frogn. Filtvet. Fra Flekke-
fjord om Stavanger-traktene til Bergen.

1887 Omegnen av Christiania. Sandefiord.
Kongsvoll med omgivelser.

1888 Omegnen av Christiania. Vestfold. Jom-
fruland. Folldal og Hjerkinn.

210

1889 Omegnen av Christiania. Ostfold. Lille-
hammer. Dowefiell.

1890 Omegnen av Christiania. Folldal og
Kongsvoll.

l89l Nord-Norge: Tromso, Javroaiwe og bun-
nen av Alta-fjorden.

1892 Omegnen av Christiania. Romerike. Bor-
re.

1893 Omegnen av Christiania. Ringebu. Dowe-
fiell.

1894 Omegnen av Christiania. Moss. Lista
Spind og llristiansand. Setesdal.

1895 Omegnen av Christiania. Ostfold. Nes-
odden. Drammeh-

1896 Omegnen av Christiania.
1897 To mineder fra Flekkefiord til Bergens-

trakten og Svanoy i Sunnfiord, med Carl
Stormer som assistent (Nordhagen 1943).
Dette ble Blytts siste botaniske ekskur-
sjon.

PA sine ekskursjoner hadde Blytt med seg

M. C. Cookes illustrerte verk over britiske stor-
sopper (Hymenomycetes) - et anseelig bok-
verk bAde innholds- og vektmessig, hele 8 bind
(Eckblad l98l).

Nedenfor presenteres en kortfattet omtale av
Axel Blytts mykologiske publikasjoner i krono-
logisk rekkefolge:

I 1880 utkom Blytts forste mykologiske
publikasjon: Den allerede omtalte artikkelen
om Clastoderma debaryanum (Blytt I 880).

I 1882 kom tre artikler om sopp fra Blytts
hnnd: (l) En norsk omtale av Clastoderma de-
baryanum, forsynt med en instruktiv tegning
(fig. 2) (Blytt 1882 a). (2) Den fsrste delen i en
serie, "Bidrag til Kundskaben om Norges Sop-
arter", med omtale av sotsopper, rustsopper,
falskmjoldogg (Peronosporaceae) og Chytridio-
mycetes (en primitiv algesoppgruppe, potet-
kreften horer bl.a. hjemme her) (Blytt 1882 b).
(3) Det omtalte innlegget om bekjempelse av
soppsjukdommer pa potet (Blytt 1882 c).
Blytts (1882 b) artikkel er et norsk mykolo-
gisk pion6rarbeide da som Blytt skriver: "Saa-
ledes findes der i Sommerfelts og Blytts samlin-
ger neppe spor av Ustilagineer, Uredineer, Pero-
nosporeer og Chrytidineer ". Faktisk er dette den
forste norske publikasjon som seri@st tar opp
parasittsopper pA hoyere planter.

I l89l kom nr. 2 i serien "Bidrag til Kund-
skaben om Norges Soparter" (Blytt & Rostrup
I 891). Dette er et arbeide om sekksporesopper



sarnlet pe Dowefjell, vesentlig fra Kongsvoll og
omegn, men det kan egentlig ikke krediteres
Blytt, da alle bestemmelsene og nybeskrivelse-
ne er gjort av E. Rostrup.

I 1892 kom det tredje nummer i serien "Bi-
drag til Kundskaben om Norges Soparter", en
samlet oversikt over alle de slimsoppene som da

var kjent fra Norge (Blytt 1892). Dette er den
fsrste fullstendige presentasjon av slimsoppe-
ne som er skrevet i Norge.

I 1896 kom nr.4 i "Bidrag til Kundskaben
om Norges Soparter", som er en fullstendig
oversikt over Norges falskmjoldogg, Chytridio-
mycetes, Protomycetes (en primitiv sekkspore-
soppgruppe), sotsopper og rustsopper (Blytt
1896). Foruten A veere en av vire aller viktigste
oversikter over de nevnte parasittsoppene, in-
neholder arbeidet ogsi plantegeografiske be-
traktninger.

I 1905, 7 fu etter Blytts dod, utkom det
eneste av Blytts arbeider over storre stilkspore-
sopper, "Norges Hymenomyceter" (Blytt
1905). Dette arbeidet, som omfatter alle skive-
soppene, rorsoppene, kantarellene, poresoppe-
ne, piggsoppene, barksoppene, fingersoppene og
gel6soppene som til da var kjent i Norge, regnes
av mange fbr i vare Blytts mykologiske hoved-
arbeide. Avhandlingen ble fullfsrt av Blytts
venn, E. Rostrup, pA oppfordring av Valborg
Blytt, Axel Blytts kone, og professor N. Wille.
Nir det gialdt skivesoppene og rorsoppene, \ra.r

behandlingen av disse narmest fullfsrt fra
Blytts side, mens derimot de andre soppgruppe-
ne (poresoppene, piggsoppene osv.) trengte en
noyerc, kritisk undersokelse, noe som ble fore-
tatt av Rostrup. "Norges Hymenomyceter" in-
neholder ogsi plantegeografiske betraktninger
der soppene er forsskt inndelt i grupper dels et-
te hoyde over havet og dels etter forekomst p[
Vestlandet og Ostlandet (mer om dette seinere).
Ifolge Eckblad (1981) er det noe usikkert om
det virkelig var Blytt som foretok denne geogra-

fiske inndelingen av soppene i "Norges Hyme-
nomyceter". Rostrup gir i sitt forord et inn-
trykk av at det var han som gjorde det, mens
det i J. Kobros "Norges laeger 1808-1910" nev-
nesat Olav Sopp skrev en utrykt artikkel, "Nor-
ges soparter og deres utbredelse", som ble opp-
tatt i "Norges Hymenomyceter". Et foredrag
med tilsvarende tittel holdt Olav Sopp i Natur-
historisk forening i Kristiania i 1888 (Eckblad
1981). Men uansett matte Blytt vare innefor-
stttt med disse tankene. Mens Olav Sopp samar-

beidet med Blytt, tilegnet han seg sikkert og var
fortrolig med klimavekslingsteorien. Hvorvidt
det var Blytt, Rostrup eller Sopp som laget den
plantegeografiske inndelingen av soppene, er
derfor av mindre betydning siden den baserer
seg pe Blytts ide om plantenesulike utbredelses-
monstere i Norge. Dessuten hadde allerede
Blytt i et tidligere arbeide, "Bidrag til Kund-
skaben om Norges Soparter" nr. 4, utkommet
for hans dod, som nevnt v&rt inne pi plante-
geografiske betraktninger om sopp.

Axel Blytts innsats som mykolog

Blytts innsats som mykolog kan fordeles pi tre
ulike felter:

l) Den oppsummerende innsatsen: Axel
Blytts avhandlinger representerer noen av de
aller viktigste oversikter som er gjort om sopp i
Norge. Sarlig er slimsoppene, rustsoppene, sot-
soppene og hymenomycetene godt behandlet.
Alle som arbeider med sopp i Norge, mi frem-
deles ta hensyn til Blytts publikasjoner. Lenge
var de eneridende nar det gjaldt sopp i Norge,
siden interesen for Norges soppflora stagnerte
etter Blytts dsd. Fsrst i 1920-Ara ble arbeidet
med Norges rust- og sotsopper tatt opp iglen da
dr. Irrar Jsrstad ble ansatt som statsmykolog i
l9l9 (Eckblad l98l). Nlr det gialdt hymeno-
mycetene, kom det ikke fart i forskningen i
Norge for etter 1950. Riktignok publiserte by-
risjef J. Egeland en del om hynenomyceter i
l9l0-20-Ara, men innsatsen hans ble nok-
si kortvarig (Eckblad 1981).

Blytts avhandlinger er ofte forbausende pre-
sise nAr det gjelder geografisk plassering og oko-
logi til de omtalte soppene. Dette gjor at arbei-
dene fremdeles har stor verdi for folk som ar-
beider med soppers utbredelse og okologi i Nor-
ge. Legg merke til hva han skriver om okolo-
gien til de to vanlige soppene Tricholonw irw-
moenum (stankmusserong) og Clitocybe nebu-
/ans (puddertraktsopp): "7. inamoenum Fr. ...
I barskov (ex. granskov) og lovskov (ex. birke'
skov) pi Ostlandet ... fra soen op i subalpine
egne (ex. Nordmarken) ikke sjelden ... Christi-
ania m.st. pA grundfjeldet og eruptiverne."
"C. nebulais Fr. ... BAde i bar- og lovskov
(granskov, bokeskov), ogsi i haver blandt bus-
ke, i Ostlandets laveste egne, f.ex. ved Christia-
nia, tem.alm. pi vestsiden (pt silurformatio-
nen), sjelden i Ostsiden (pi grundfjeldet), ...

I de hoiere liggende skovtrakter ved Christiania
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har jeg ikke seet den." En mer treffende karak-
teristikk av disse to soppenes forskjellige kav
til voksested i Oslo-omridet er neppe blitt gitt
siden.

Videre er det tydelig at Blytt mi ha hatt oye
for de sjeldne artene. For eksempel er det in-
teressant i studere hans sopp-funn fra Bygdoy.
Denne halvoya, som hgger like sorvest for Oslo
by, er bygd opp av leirskifer og kalkstein fra
kambrium til silur og mange steder dekket av
marin leire fra kvarter. Dette gir grunnlag for
en usedvanlig rik flora, ikke miitst pi skogs-
trrer. Mange steder finner vi en frodig og stor-
vokst lindeskog ispedd eik, hassel, ask, lonn osv.
Andre steder vokser det en artsrik kalkfuru-
skog. I disse skogene glorde Blytt noen av sine
fineste hattsopp-funn. - Og flere av disse sop-
pene er blitt gjenfunnet og verifisert av en av
artikkelforfatterne (K.H.), ofte pi noyaktig
samme sted som Blytt fant dem for nesten 100
ar siden! Dette dreier seg om Lirnacelh glio-
d erma (melsneglehat t), Tricho loma sulphureum
(svovelmusse rong), Cor tinaius infract us (galle-
slorsopp), Cortinarius cotoneus, Hygrophorus
chrysodon (gullrandvokssopp) (ogsi funnet av
Gunnar Soot (Eckblad pers. medd.) ) og Mi-
c hro mphnle fo etidum (stankseigsopp).

Av tidligere publisert litteratur om norske
sopper siterer Blytt flittig S. C. Sommerfelts
"Supplementum florae l-apponicae" fta 1826,
som var det viktigste norske mykologiske arbei-
det pi den tida. Ellers forekommer det gjennom
Blytts avhandlinger spredte referanser til Vahls
opptegnelser om norske sopper i "Flora Dani-
ca", Hennings arbeide over sopper i Sor-Norges
fjelltrakter (fra 1885), og norske, mykologiske
opptegnelser gjort av J. Brunchorst (fra 1887
og 1892), E. Rostrup (fra 1885), W.M. Schoy-
en (fra 1892 og 1893), J. Schroeter (fra 1885
og 1887), W. H. Trail (fra 1889), N. Wille (fra
1893) og G. Wahlenberg (i "Flora Lapponi-
ca"). Derimot siterer Blytt ikke presten H.
Strom og biskop J. Gunnerus ("Flora Norve-
gica") til tross for at begge publiserte spredte
notater om sopp i Norge i den siste halvdelen av
1700{allet (Eckblad 1978, Eckblad & Hoiland
in prep.). Dette skyldes neppe at Blytt ikke
kjente til innholdet i disse arbeidene, men heller
det at han ikke fant opplysningene der noyak-
tige nok og ikke kunne vare sikker pi bestem-
melsene.

Alt i alt later det til at Blytt har vart en me-
get omhyggelig og noyaktig observator, som ik-
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ke bare hadde oye for de vanlige soppenes fo-
rekomst og okologi i Norge, men som ogsi gjor-
de mange ny-oppdagelser av sjeldne eller lite
kjente arter her i landet. Og som C. Darwin in-
direkte har sagt om Axel Blytt (Nordhagen

1943): "A lust rate observer; and this implies,
as I always think, a sound theoriser." At utsag-
nets siste del ogsi gjelder Blytts mykologiske ar-
beider, skal vi se nedenunder.

2) Den plantegeografiske innsatsen: Som al-
lerede nevnt, var nok Axel Blytts hovedhensikt
med soppstudiene A prove sin klimavekslings-
teori pA en kryptogramgruppe. Derfor inne-
holder de siste av Blytts mykologiske avhand-
linger ogsi plantegeogrdfiske betraktninger.

Blytts klimavekslingsteori gnr i korthet ut
pi at Norge etter istida gjennomgikk vekslen-
de regnfulle og t@rre perioder (Nordhagen
1943, Hafsten 1972).

I sin opprinnel(g utforming av teorien reg-
net Blytt med 6 forskjellige perioder i folgende
kronologiske rekkefolge :

1) Den arktiske (arktiskaplint klima).
2) Den subarktiske (varierende, men gjen.

nomgiende fuktig klima).
3) Den boreale (tort og varmt klima).
4) Den atlantiske (fuktig og noe kaldere).
5) Den subboreale (tort og varmt klima).
6) Den subatlantiske (fuktig og noe kaldere

klima).

Blytt delte Norges karplanteflora inn i 6 kor.
responderende grupper som han mente hadde
innvandret suksessivt til Norge i de nevnte tids-
rommene. Til stotte for dette brukte han det
han fant ved studier av planterester i torvmyrer
og kalktuffer (Nordhagen 1943). De arktiske
plantene omfattet fiellplantene og planter som
bare vokser nordpA, og som han mente hadde
kommet til Norge umiddelbart etter at isen had-
de smeltet. De subarktiske plantene var en uens-
artet gruppe av arter som finnes over hele lan-
det, men som er serlig vanlige oppover i liene
og fjelldalene inne i landet. De boreale plante-
ne omfattet varmekjere arter, serlig knyttet til
sorberg og urer, og som er utbtedt pA @stlan-

det og folger dalforene til indre Sogn og Tron-
delag. De atlantiske plantene var forst og fremst
kystplanter som vokser i et bredt belte langs
kysten nordover til Trondelag og Nordland. De
subboreale plantene var utbredt i det ssrost-
lige Norge, mens de subatlantiske plantene bare
fantes pA Sorvest-landet.



I m. 4 av "Bidrag til Kundskaben om Norges
Soparter", som omhandler parasittsopper, ve-
sentlig rust- og sotsopper, presenterer Blytt sin
forste fullstendige plantegeografi ske inndeling
av Norges parasittsoppflora. Han deler soppene
inn etter sitt tradisjonelle monster, med unn-
tak av at han slir de boreale og subboreale og
de atlantiske og subatlantiske guppene sam-
men. Han slciver: "OgsA snyltesoppene kan alt-
si henfores til forskjellige floristiske elemenr
og mi antages at vere indvandrede med sine
vertsplanter under de forskjellige vexlende pe-
rioder, hvori vor floras indrrandring foregik."
Selv om det nok er slik at de fleste av Blytts
arktiske sopper er spesialisert til fjellplanter, at-
lantiske sopper til kystplanter og boreale sopper
til ostlandsplanter, har han likevel observert at
noen parasittsopper har en annen og snevrere
utbredelse enn vertsplantene. Han skriver f.eks.:
"... Puccinia Trollii og ,€cidium Trollii er hid-
til kun fundet i de nordligste egne, skjonr Trol-
lius er almindelig lige ned til Christiania;Pucci-
nia Geranii-silvatici synes at vere meget sjelden
her ved Christiania, men tiltager i hyppighed i
de subalpine egne; ... Melanotanium endoge-
num har jeg kun fundet pA Lister, skjont Ga-
lium verum er en ganske almindelig plante."
Han filosoferer ogsi over fusaken til hvorfor en
rekke sjeldne og isolerte karplanter i Norge og-
si kan vere angrepet av deres karakteristiske
rustsopper, og han skriver: "At parasitsoppe-
nes sporer ikke alene skulde kunne spredes lan-
ge veie gjennom luften, men endog finde veien
netop til de for dem passende vertplanter, er en
yderst usandsynlig antagelse. Men nAr man ser,
at soppene kan spredes med vertplanternes fro,
forsvinder det gidefulde, som ved fsrste oiekast
ligger deri, at endog meget sjeldne fanerogamer
pA langt fra hverandre liggende spredte voxe-
steder, er beheftede med for dem eiendomme-
lige snyltesoppe. I sAdanne tilfalde ligger det
na.t at antage, at soppen er spredt med plan-
tens frs. Og vi ledes ved disse betraktninger til
den antagelse, at snyltesoppenes udbredelse sty-
res af de sarnme love som fanerogamemes." Og
han avslutter diskusjonen med to setninger som
mi sies i inneholde mange av tankene hans i et
notteskall og som pt mange mAter peker hen pi
et biologisk helhetssyn som forst har begynt i
slA rot idag, og som ogsA viser Blytts darwinis-
tiske tenkemite: "Vor flora og fauna er sam-
mensat af grupper af planter og dyr, som st6r i
et indviklet indbyrdes afhangighedsforhold til

hverandre, dels som venner og dels som fiender.
Venner og fiender vandrer s:lrrlmen, og grup-
pernes vandring sker skridtvis og langsomt un-
der vexlende klimatiske perioder, idet de for-
skjellige artsgrupper snart begunstiges og spre-
der sig, fortrengende andre, snart atter under
nye forhold igjen fortrenges af nye indvandre-
re."

I "Norges Hymenomyceter" prover Blytt A

dele hymenomycetene inn i plantegeografis-
ke grupper. Imidlertid bruker han et monster
som awiker fra hans tidligere inndeling, selv om
vi lett kan gjenkjenne elementer fra klimaveks-
lingsperiodene.

Han gir tre oversikter: En over hvordan sop-
pene gar opp i belter med okende hoyde over
havet, en annen over de soppene som bare eller
helst forekommer pi Vestlandet, og en tredje
over de soppene som bare eller helst forekom-
mer pi Ostlandet. I tillegg kommer en liste
over de soppene han har funnet i bokeskog.

Overikten over sopper funnet i okende hoy-
de over havet er delt inn i fire grupper: (l) Sop-
per som gar opp i de hoyeste barskogene. (2)
Sopper som gar opp i bjorkebeltet. (3) Sopper
som gdr opp i vierbeltet. (4) Sopper som gAr
opp i lavbeltet.

Dersom vi skulle prove i sammenlikne den
nevnte inndelingen med Blytts "klimaveks-
lingsgrupper", kan vi si at det arktiske elemen-
tet for en stor del representeres av de soppene
som gir opp i vier- eller lavbeltet, det subark-
tiske elementet av de soppene som gAr opp i de
hoyeste barskogene eller bjorkebeltet,og det at-
lantiske og subatlantiske elementet av de sop-
pene som forekommer pi Vestlandet. Nir det
gjelder de soppene som forekommer pi Ost-
landet, har Blytt for mange av artenes vedkom-
mende antydet om de er boreale eller subbore-
ale.

Hvor holdbare er Blytts soppgeografiske pA-
stander? Nir det gjelder parasittsoppene, er in-
gen av artikkelforfatterne kompetente til a ut-
tale seg om dem, og en vurdering av hypotese-
ne i nr. 4 av "Bidrag til Kundskaben om Nor-
ges Soparter" fir overlates til de personer som
arbeider med parasittsopper i Norge. Nar det
gjelder hymenomycetene, har derimot artikkel-
forfatterne et relatifi godt kjennskap til grup-
pen. Vi vil derfor konsentrere oss om inndelin-
gen i "Norges Hymenomyceter", som vi har for-
utsetninger til i uttale oss om.

Det som med 6n gang slir oss, er at Blytt har
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vert usedvanlig tidlig ute med et vanskelig em-
ne, soppgeografi. Egentlig mi han sies t vere en

av de fremste pion6rene pA omridet, som pi
mange andre omrider innen plantegeografien.
Riktignok var det enni mye en ikke visste om
Norges soppflora, og selv om Blytt reisto rundt i
store deler av landet og samlet opp, var det
fremdeles store hull i kunnskapen om soppenes

utbredelse i Norge. Dette gjor at mange av sop'
pene som er tatt med i de ulike plantegeografis'
ke gruppene, er inkludert pi et ganske spinkelt

antall funn. Derfor er enkelte av soppenes plas-

seringer delvis ukorrekte eller til og med helt ga-

le. Likevel inneholder oversiktene forbausende
mange sopper som er riktig plassert!

Ved i sammenlikne de geografiske oversik-
tene i "Norges Hymenomyceter" med det vi
idag vet om soppenes utbredelse i Norge (se

Gulden 1969, Eckblad & Gulden 1974, Hsi-
land 1980, Eckblad l98l), finner vi flere arter
som Blytt plasserte i riktige grupper.

Blant de soppene som Blytt angir som helt

W

Figur 3-6. Fig.3. Sparassis crispa (blomkilsopp),ensoppmed "atlantisk"utbredelse.Fig.4.Albatrellusovinus
(sauesopp), en sopp med "boreal" utbredelse. Fie.5. Gomphus clavatus (fiolgubbe), en sopp med "subbo-

real" utbredelse. Fig.6. Amanita hyperborea (fjellfluesopp), en sopp med "arktisk" utbredelse.

Frg. j. Sparassis crispa, a fungus with "atlantic" distribution. Fig. 4, Albatrellus ovinus, a fungus with
,'boreat" distibution. Fig.5, Gomphus clavatus, a fungus with "subboreal" distibution. Ft?. 6. Amanita

hyperborea, a fungus with "arctic" distibution.
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Figur 7-9. Den norske utbredelsen av folgende sopper: Fig. 7. Sparassis crispa (blomkilsopp) (omtegnet etter
Eckblad (1891) ), frg.8. Albatrellus ovinus (sauesopp) (omtegnet etter Eckblad (1991) ), frg.9. Gomphus
clavatus (fiolgubbe) (omtegnet etter Eckblad & Gulden (lg1- 4\ \.
The Norwegian distribution of the following fungi: Fig. 7. Spanssis crispa (redrawn from Eckbkd
(1981) ), Ftg.8. Albatrellus ovinus (redrawn from Eckblad (I9Sl) ), Fig.9. Gomphusclavatus (redrawn
from Eckblad & Gulden (1974) ).
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eller fortrinnsyis forekommende pa Vestlan-
det, og som trolig kan regnes som atlantiske el-
ler subatlantiske, finner vi folgende arter som
vi idag med noksA stor sikkerhet antar har kyst-
utbredelse i Norge: TTicholoma colossus (kjem-
pemusserong), Rhodocybe Wpinalis, Cortina-
ius b olais (rodskjellslor wpp), Lactqrius quie-
rus (eikeriske), Lactarius volemus (mandelris-
ke), Russuh lepida (fagerktemle), Russula cya-
noxantha (broket kremle), Boletus parasiticus
(snylterorsopp), Gyroporus cyanescens (blanen-
d e rorso pp), f'ls tulina hepati ca (okset ungesopp)
og Sryrassis cispa (blomkilsopp) (fig. 3 og 7).

Blant de soppene som Blytt angir som bo-
reale, finner vi folgende som i dag regnes som
typisk ostlige: Tlicholomn vaccinum (skjegg-
musserong), Tticholoma fucatum (roykmusse-
rong), Hygrophorus agathosmus (duftvoks-
sopp), Lactarius lignyotu.s (sotriske), Albatrel-
lus ovinus (sauesopp) (fig. 4 og 8),Ramaia bot-
rytis Godtuppsopp), Clavaiadelphus pistillais
(stor klubbesopp) og Pseudohydnum gelatin-
osaz (issvullsopp).

Av de mange soppene Blytt angir som sub-
boreale, har nok de fleste vist seg A ha en stgrre

utbredelse i Norge enn det Blytt antok. Dette
henger trolig sammen med at mange av de arte-
ne han regnet som subboreale, er sjeldne (selv
om de kan vere spredt over hele landet). Da
Christiania-trakten var Blytts hyppigste bota-
niseringsomride, er det rimelig at han hadde
storst sjanse til i finne sjeldne, om enn vidt ut-
bredte arter akkurat her. Dette kunne i sin tur
forlede Blytt til e anta at disse artene hadde ssr-
ostlig utbredelse i Norge og dermed var subbo-
reale. Likevel er det noen fi sopper blant Blytts
subboreale arter som virkelig later til i ha en be-
grenset sorostlig utbredelse i Norge. Dette giel-
der: Lepiota naucina ("glatt parasollsopp,,),
Lirnacelh glioderma (melsneglehatt), Cortina-
rius cotoneus, Cortinaius venetus (gronn slor-
spp), Hygrophorus chrysodon (gullrandvoks-
sopp) og Gomphus clovatus (fiolgubbe) (fig. 5
oc 9).

Nfu det gjelder de soppene som Blytt obser-
verte opp til vierbeltet eller opp til lavbeltet,
finnes det blant disse enkelte arter som idag reg-
nes, om ikke for arktisk-alpine, sA i alle fall for
nordlige eller vanligst i arktisk-alpine strsk. Av
slike arter som Blytt neuler nir opp i vierbeltet,
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finner vi Mycena rubromugirtnra (rodkanthet-
te), Rozites caperata (rimsopp), Lactaius tor-
minosus (skjeggriske) og C:lavaria argillacea
(torvkollesopp); og opp i lavbeltet Amanita hy-
perborea (fjellfluesopp) (fig. 6), Laccaria hcca-
rc (lakssopp), Collybia dryophila (bleik flat-
hatt), Omphtlina eicetorum (= umbellifera)
(torvnavlesopp), Hebelonu mesophaeum (slor -

reddiksopp) og Russula emetica (som her mA re-

ferere seg trl uar. aplina, fjellkrende).
Konklusjonen pA Blytts soppgeografiske be-

traktninger er at det er et tappert og helhjertet
forssk pi A sette soppenes utbredelser i relasjon
til klimatiske og innvandringshistoriske forhold
i Norge, pi samme mete som han giorde for kar-
plantene. At han bare delvis lykkedes, skyldes
ikke mangel p& talent, men det faktum at rnan,
til tros for Blytts mange ekskursjoner, enda ik-
ke hadde god nok oversikt over Norges sopp-

flora til A kunne trekke de rette konklusjonene.
Derimot la han grunnsteinen til en ny viten-
skap, soppgeografi, som forst ble pibegynt i
Norge over 50 ir etter hans dod!

3) Den taksonomiske innsatsen: Foruten i
angi en rekke nye sopper for Norge, beskrev
Axel Blytt en god del nye arter for vitenska-
pen. Selv om Blytts intensjoner neppe var i be-
rike Norges flora med flest mulige arter, si han
seg av og til tvunget til A nybeskrive en art for-
di materialet ikke med sikkerhet kunne hen-
fores til noen tidligere beskrevet art. Og som

han sier i avhandlingen om Norges slimsopper
(Blytt 1892): "Endel arter har jeg beskrevet
som nye. Det sker med det forbehold, at mange
af de forhen beskrevne arter af deres navngive-

re er sA ufuldkomen beskrevne, uden at mikro-
skopiske kjendetegn er anforte, at det er umu-
ligt at afgjore, om en given form tilhsrer den
beskrevne art eller ikke. Man er derfor nodt til
at beskrive som nye alle former, der ikke kan
henfores til nogen af de noiagtig beskrevne ar-
ter, og gSor, nAr man ei har adgang til original-
eksemplarer, bedst i at tage hensyn til dem, der
af deres navngivere er beskevne si ufuldstan-
dig, at man ikke kan gienkjende dem efter be'
skrivelsen alene."

I oversikten nedenfor finnes en liste over alle
de nye slektene, artene og varietetene Blytt be'
skrev. Bak hvert navn st6r en kommentar over
dets status i dagens vitenskap. Navn som ikke
er kommentert, har vi ikke klart i oppspore i
moderne mykologisk litteratur (etter 1950).
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I ) Myxomycetes (slimsopper)
Chstoderma debaryanurn (ny slekt og art) -

god slekt og art ifolge Martin & Alexo-
poulos (1969).

Physarum lepidodermoides - synonym til
Physarum sulphureum Alb. & Schw. (se

Martin & Alexopoulos 1969).
Comatricha sommerfeltii - synonym til Co-

muticha /axa Rost. (se Martin & Alexo-
polos 1969).

Perichaena plasmodiocarpa - synonym til
Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl. (se

Martin & Alexopoulos 1969).
Tiichia parsimilis Karst. var. vemalis - ar-

ten er synonym tll T?ichia favoginea
(Batsch.) Pers. i folge Martin & Alexo-
polos (1969), som imidlertid ikke nev-
ner noe om narieteten.

2) Phycomycetes (algesopper)

Chytidium spinulosum (pA zygosporer av
ferskvannsalgen Spirogyra) - idag over-
fort til en egen slekt, Blyttiomyces, og

arten skal nA hete Blyttiomyces spinulo-
sas (A. Blytt) Bartsch (se Klaveness

leTo).
Peronospra ficaiae Tul. var. glacialis @h

Ranun c ulus g la c ialis) .

3) Basidiomycetes (stilksporesopper)
a) Ustilaginales (sotsopper)
Ustilago hypeyborea pL Luzuh arctnta) -

god art ifolge Jorstad (1963).
Tilletia anthoxanthii QtL Anthoxanthum
odoratum) - god art ifolge Jorstad (1963).
Schizonella melarngrammn (DC.) Sctroet.

var. elyrwe (ph Kobresia myosuroides) -
muligens god va.rietet ifolge Jorstad
(1e63).

b) Uredinales (rustsopper)
Puccinia rhodiolae (pL Sedum rosea) - sy'

nonym ttl htccinia umbilici Guep. (se

Gjerum 1974).
htccinia archangelicae (p6, Angelica archan-

gelica subsp. littoralis) - synonym til
htccina angelicae (Schum.) Fuck. (se Jor-

stad 1962).
hrccina prat ensis (gA Anhenntherum prat en-

se) - god art ifolge Jorstad (1962).

htccinia dovrensis (pA Erigeron boreale) -
god art ifolge Jorstad (1962').

Uromyces splendens (pL Astralagts norvegi-

cus) - gitt varietetsrang og skal ni hete
(Jromycetes lapponicus Lagh. var. splen-

dens (A. Blytt) Jorst. (Se Jorstad 1962).



Mehmpsora reticuhtae (pA fulix reticulata\

- gitt varietetsrang og skal nL hete Me-
lampsora epitea Thiim. wr. reticulatae
(A. Blytt) Jorst. (se Gjarum 1974).

Aecidium trollii (ph, Ttollius europaeus ).

c) Aphyllophorales
Cantharellus cibarus Fr. subsp. sqwmulosus
Hydnum myiopedium

d) Agaricales (hattsopper)
Armillaia nauseov - synonym ttl Ticho-

lonu caligatum (Yiv.) Ricken (kransmus-
serong) (se Gulden 1969).

T?iclnloma candidum
Collybia subhyalina
Collybia capillaris
Pholiota odoratissimn
Inocybe erubescens
Inoloma violascens - synonym tll Cortina'

ius porphyropus Fr . (se Moser I 960).
Inolomn cinereoviolaceum Ft. uar. rubescens
Inoloma sublanatum (Sow.) Fr. var. argilla-

ceum
Derrnocybe versicolor
Lepista exterumta Fr. var. christinniensis
Lepista intermedia
Hy gtophorus vis co sissimus
Hygtophorus nitiosus
Hy grophorus flavonit ens
Lactarius compactus
Lactariw luteus - arten er tatt med i mod-

erne sopp-bestemmelsesnokler (se Moser
1978).

Lactaius subalpinus
Lactaius irregularis
Lactaius glyciosmus Fr. wt . Iragilis
Lactaius mitissimus Fr . uar. acris
Lactarius tabidus Fr . f. obscurior
Russula pubescens

Russuln rubella
Russuh albida
Russula veffucosa
Russula emetica (Harz.). fu. uar.alpina (fjell'

kremle) - varieteten er idag gitt arts-
rang og skal ni here Russula alpinn (A.
Blytt) Moll. & J. Schiiff. Imidlertid later
soppen til i vare identisk med en art som

er beskrevet tidligere under navnet Russu-

h nana Killerm., og selv om Blytt publi-
serte navnet Russulq, emetica var. alpina

i 1905, tidligere enn Kjllermanns beskri
velse av Russula nana i 1936, har likevel
det siste naynet prioritet daattenRussula
alpina ble etablert av Msller & Schiiffer

forst i 1940 (Bresinsky et al. 1980). Pa

varietetsnivi har derimot vat. aplina A.
Blytt fremdeles prioritet-

Russula decolorans Fr. uar.albidu

Som vi ser, er det sarlig blant hymenomyce-
tene at vi finner arter som ikke er blitt tatt opp
i moderne mykologisk litteratur. Pi Botanisk
museum i Oslo er det oppbevart svert lite av
Axel Blytts innsamlete materiale av kjottfulle
sopper, og det aller meste ligger pi sprit og
har derfor mistet mange karakterer i iras lop.
Av Blytts nybeskrevne hattsopper er det bare
Armillara nauseo so, Inolomo violascens, L epista
int ermedia, Hygrophorus nitio sus, Lactaius lu-
teus og Russula emetica var. alpina det finnes
oppbevart materiale av pA Botanisk museum.
Det vil imidlertid falle utenfor rammen til den-
ne artikkelen i vurdere status og holdbarhet til
disse artene utover det som er nevnt under
kommentarene til listen ovenfor.

Axel Blytts mykologiske elever

I sitt arbeide med mykologien hadde Axel Blytt
flere medhjelpere. Vi har allerede nevnt N. G.
Moes innsats. Men sarlig to personer kom til A

bety si mye for Blytts forhold til mykologien
at de med rette mA kunne betraktes som hans
elever: Olav Sopp og Carl Stormer - to meget
forskjellige personligheter som pl hver sin mite
kom til A virke inspirerende pi Axel Blytt.

Olav Sopp (1860-1931) rar fodt pt Hamar
og dopt Johan Oluf Olsen. Han kalte seg si
Johan Olsen, deretter Olav Johan-Olsen og fra
1907 Olav Sopp (Eckblad 1973). Han var en
fascinerende og entusiastisk personlighet. Alle-
rede fra barndommen fikk han en levende inte-
resse for matsoppene og deres bruk. Pi grunn av

sine glimrende pedagogiske evner reiste han tid-
lig rundt i distriktene og holdt soppkurs og de-

monstrerte sopper og soppretter. Han begynte
i studere medisin i 1 879, og han fikk bidrag av
Rathkes legat (Universitetet i Oslo) til i drive
mykologiske undersskelser pi Vestlandet i
1882-84 (Eckblad 1973). PA vestlandsreisen i
1884 assisterte han Axel Blytt. Dessuten fikk
Olav Sopp bidrag av staten i 1883-85 for A ut-
bre kjennskapet til de spiselige soppene (Eck-
blad 1973). For disse midlene reiste han rundt i
landet, sarlig til ekserserplassene, og holdt fo-
redrag, turer og demonstrasjoner (Eckblad
1973). Sin forste sopp-bok fikk han trykket i
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1883, da han bare var 23 ir gammel, og sei-
nere kom nye og utvidede opplag fram ttl 1924.

Nir Olav Sopp forste gang larte Axel Blytt i
kjenne personlig, er det vanskelig i svare pi,
men i alle fall nevner Blytt i ei dagbok fra 1882
at det ifolge Olsen fantes en rekke navngitte
sopper pi Hamar. Mest sannsynlig er det nok at
den soppinteresserte Johan Oluf Olsen allerede
i 1879, da han kom til Christiania som ung stu-
dent,oppsokte Blytt, som da nettopp hadde be-
gynt pi sine mykologiske studier inspirert av
sitt nylige opphold hos A. de Bary.

Dessverre er det ikke oppbevart noe materia-
le av det Olav Sopp eventuelt samlet pi sine
reiSer, og han har heller ikke skrevet noe om det
(Eckblad 1973). Derimot er sv&rt mange av
Olav Sopps notater kommet med i Blytts arbei
der, serlig "Norges Hymenomyceter". Og ved
A studere de referansene som finnes til Sopps
funn og opplysninger, kan vi fi et godt innblikk
i hvor i landet han reiste. Av dette kan vi ogsi
se at han mi ha vart en vesentlig bidragsyter
til Blytts mykologiske arbeider, og ved sine
mange funn fra ulike kanter av landet har han
vart til stor hjelp for Blytts tolkninger av sop-
penes utbredelse.

Trolig utviklet ogsi Olav Sopp id6er over
soppenes forekomster i Norge, i harmoni med
Blytts egen klimavekslingsteori, og som muli-
gens er dem som kommer til uttrykk i "Norges
Hymenomyceter".

I likhet med Blytt var Olav Sopp tilhenger av
darwinismen. Ja, han var i den grad begeistret
for Darwins id6er at han regnet darwinismen
som det nye erangelium og seg selv som profe-
ten (Lie l98l). Han ko;n da ogsA til i skive om
darwinismen pi norsk. Dessuten mente han i
kunne finne bevis for utviklingslaerens riktig-
het ved A bruke data fra mykologien (Lie
l98l). Dessverre er ikke disse "bevisene" blitt
nedskrevet i tilglengelige dokumenter, og den
eneste personen Olav Sopp lot ta del i sine syns-
punkter var Blytt (som heller ikke har etter-
latt seg noe om Olav Sopps darwinistiske tanker
i sine egne publikasjoner) (Lie l98l).

I 1885 reiste Olav Sopp til Miinster for A stu-
dere hos den kjente professor i mykologi Oscar
Brefeld. Han ble der i to ar. Pi hjemveien be-
sokte han Carlsberglaboratoriet i Kobenhavn og
studerte der en kortere tid. Ved dette labora-
toriet hadde professor Emil Christian Hansen
foretatt grunnleggende undersgkelser over rein-
kultur av giarsopp og deres betydning ved ol-
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brygging. Og da Olav Sopp kom hjem igjen, mr
hans hovedinteresse blitt olglar, ostemodning
og melkekonservering. I 1887 fikk han en stil-
ling som bestyrer av det fysiologiske laborato-
riet ved Ringnes Bryggeri i Kristiania, og etter
denne tida stilnet hans interesse for matsopp og
storsopper forovrig (Eckblad 1973). Helt fram
til sin dod forble Olav Sopps mykologiske inn-
sats helt viet mikrosoppene og deres anvendel-
se ved gjarings- og modningsprosesser. Det vir-
ker heller ikke som om han lenger hadde noen
vitenskapelig kontakt med Blytt.

At Olav Sopps praktiske legning mi ha spilt
en vesentlig rolle for hans oppfatning av myko-
logien, kan vi faktisk lese ut av "Norges Hyme-
nomyceter". Av de hattsoppene som Blytt nev-
ner at Olav Sopp har funnet, er over halvparten
matsopper, kjente giftsopper eller store, karak-
teistiske uspiselige arter - altsi sopper som
Olav Sopp tydeligvis har funnet og demonstrert
pi sine soppkurs og -turer.

Carl Stormer (1874-1957) er kjent av de

fleste nordmenn som professor i matematikk og
en banebrytende nordlys-forsker. Mindre om-
talt er hans botaniske innsats som ung student
hos Axel Blytt. Pi mange miter ble Carl Stor-
mer mer knyttet til Blytts siste leveir enn noen
andre personer: Han fulgte Blytts forelesninger
bAde i Norges flora og plantegeografi og i sopp
i 1890-ira, og han deltok pA omtrent alle de bo-
taniske turene Blytt arrangerte fra 1892 til
1897 (Stormer 1943). Dessuten var han med
som assistent pA Blytts aller siste reise, den
kjente turen fra Flekkefjord til Svanoy i Sunn-
fjord i 1897. Pa turene tok Carl Stsrmer flere
bilder av deltakerne med et lite kamera. Noen
av disse bildene er &iengitt tidligere i Blyttia
(Stormer 1943). Der stir det ogsi giengitt et
bilde fra en sopptur til Sandviksisen i oktober
1896. Dette viser blant annet Carl Stormer opp-
tatt med i lage til stekt sopp til formiddags-
mat. Pe disse turene ble det alltid tatt med ste-
kepanne, spritapparat, rundstykker og portvin,
slik at studentene ogsA skulle ta del i soppenes
kulinariske sider! Carl Stsrmers sonn, profes-
sor Per Stormer, har velvilligst latt oss fA lov til
i bruke dette bildet pA nytt i denne artikke-
len (fig. l).

Det utviklet seg et varmt vennskap mellom
Carl Stormer og Blytt. Blytt ville gjerne at Stor-
mer skulle bli botaniker, og Stormer skriver en-
tusiastisk om Blytts forelesninger og spesielt om
de mange, vellykkete ekskursjonene (Stormer



1943). Han nevner hvor begeistret Blytt alltid
ble nar noen av studentene hans giorde mor-
sornme funn. Sarlig husket han Blytts glede
den gangen han p[ Smnoy, under vestlandsrei-
sen i 1897, fant den sjeldne og merkelige blom-
kilsoppen (Sparassrs crisp) for fsrste gang i
Norge.

Det er fonesten pussig i studere de soppene

som Blytts ulike medhjelpere samlet til ham, og
som stAr angitt i "Norges Hymenomyceter". Vi
har jo allerede nevnt hva slags sopper den prak-
tisk anlagte Olav Sopp samlet. Ved i giennom-
gi de soppene Blytt nevner at Stsrmer har fun-
net, trer derimot en annen personlighetstype
fram. Blant Stsrmers funn er det knapt noen al-
minnelige matsopper eller giftsopper. Derimot
opptrer det en rekke smi, sjeldne eller plante-
geografisk interessante arter som Amanita hy-
perborea (fjellfluesopp), Amanita stanguhta
(stor ringlos fluesopp), q)studerma granulo-
sum (rodbrun grynhatt), Aitocybe sinopica
(maitraktsopp), Myceru aurantiomarginata
(gullkanthett e), My cera amicta (iristrette), My-
c ena ro rida (slimhette), Pft o lio ta apioea (wang -

s$ellsopp), Inocybe hystrix (spiss-skjellet
trevlesopp), Inocybe calamistrata (gronnfot-
trevlesopp), Cortinarius lustratus, Lactaius
chrysonheus, Boletus pamsiticus (snylteror-
wpp), Gyroporus cyanescens (blAnende ror-
sopp) og Sparassis cnspa (blomkllsopp). Her er
det forskertypen som avslorer seg. Stormer har
tydeligvis vert kdtisk i sin innsamling av sop-
per og bare forevist Blytt de artene han mente
kunne vere interessante for teoriene om soppe-
nes forekomster i Norge. PA denne m[ten antar
vi at Stgrmer, mer enn noen annen, bidro til A

klargjore Blytts bilde av soppenes utbredelse i
Norge. At Stsrmer etter hvert skulle utvikle seg

til e bli en av landets mest betydelige forskere,
om enn pi et annet felt enn botanikken, trer al-
lerede klart fram i "Norges Hymenomyce-
ter"!

Som nevnt ville Blytt at Stormer skulle bli
botaniker, og det ser ut som om han pi myko-
logiens omride pA mange mAter overtok den
plassen hos Blytt som Olav Sopp forlot i 1885.
Sikkert er det ogsi at Stormer, med sin levende
interesse i Norges ovrige flora, lA enda mer pl
linje med Blytt enn Olav Sopp gjorde. Og, det
er vel ukjent for de fleste at Stormer til og med
beskrev en ny rustsopp for vitenskapen, Uredi-
nopsis struthiopteridis (Stormer 1895). Den-
ne arten snylter pe struts€vinge (Matteuccia

struthiopteris), og den er anerkjent som en god
art av Jorstad (1962).

Dessverre ble det interessante samarbeidet
mellom Stormer og Blytt britt avsluttet: Den
18. juli 1898 dode Blytt etter et kortere syke-
leie pi grunn av komplikasjoner ved et bein-
brudd han pidro seg pi en tur til Holmenkol-
len. - Derved dode ikke bare en dyktig og ori-
ginal botaniker, men ogsi en fremragende my-
kolog hvis resultater allerede hadde satt spor et-
ter seg, og som uten tvil hadde oppnAdd enda
storre resultater hvis han hadde fitt leve videre

- resultater som mnnsynligvis forst ni begyn-
ner i vise sin betydning!

Blytts dod giorde et sterkt inntrykk pi Carl
Stormer. Vi vil derfor gierne fA lov til i avslut-
te denne artikkelen med noen ord av Stormer
sagt i anledning Blytts dod (Stormer 1943),
ord som vel mer enn noen andre kankarakteri-
sere reaksjonene pi denne betydelige viten-
skapsmannens bortgang: "Nu hadde jeg ikke
lenger den lune, sympatiske larer og gode venn,
som jeg kunde gi til med mine botaniske funn,
og det blev ikke si morsomt A botanisere len-
ger."

SI,]MMARY

Professor Axel Blytt (1843-98) began to stu-
dy mycology in 1878 after returning from a

mycological course from 1877 to 1878 under
A. de Bary in Strasbourg. In 1880 A. Blytt pu-
blished his first paper on mycology - a descrip-
tion of a new genus and species of the Myxo-
mycetes, Clatoderma debaryanum, named
after his tutor. In 1882, 1892, and 1896 A.
Blytt continued his mycological papers dealing
with Myxomycetes, Uredinales, Ustilaginales,
and Phycomycetes collected in Norway. In
1905, seven years after his death, his most im-
portant work, "Norges Hymenomyceter" deal-
ing with Agaricales sJ., Aphyllophorales s.1.,

and Tremellales s.1., appeared. This paper was
completed by A. Blytt's friend, the Danish
mycologist E. Rostrup. In 1891 A. Blytt. in
cooperation with E. Rostrup, published a paper
dealing with Ascomycetes collected on Mount
Dornefjell.

The most obvious reason for A. Blytt be-
coming interested in fungi, is that he wished to
study their Norwegian distribution and
compare it with that of vascular plants - in
other words he tried to verify his theory about
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the immigration of the Norwegian flora during
alternating dry and rainy periods also with the
help of fungi. Tentatively he divided the fungi
into groups corresponding to the climatical
groups into which he divided the Norwegian
vascular plants: Arctic, subarctic, boreal, atlan-
tic. subboreal. and subatlantic.

A. Blytt described a number of new taxa of
fungi (genera, species, subspecies, varieties, and
forms); 5 Myxomycetes, 2 Phycomycetes, 3
Ustilaginales, 7 Uredinales, 2 Aphyllophorales
sl., and 28 Agaricales s.l. However, many of
them have been synonymised.

Two of A. Blytt's pupils, O. Sopp and C.
Stormer, became interested in mycology and
collaborated with A. Blytt, particularly as assis-
tants during his many mycological expeditions
within Norway. However, neither of them con-
tinued Blytt's mycological studies. O. Sopp, af-
ter a mycological course under O. Brefeld in
Miinster and a short stay at The Carlsberg la-
boratory in Copenhagen, turned his attention
to the study of yeasts and moulds and their use
in the brewing of beer and the ripening of chee-
se. C. Stormer, after the death of A. Blytt, com-
pleted his mathematical studies and became a

well-known scientist, particularly in the study
of the aurora borealis.

Today A. Blytt should be remembered as

the first Norwegian botanist who worked syste-
matically on fungi, mainly on the basis of own
observations, forming well-founded theories as

to their distribution and occurrence in Norway,
and also as a pioneer in fhe field of myco-geo-
graphy.
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Kakao
Cocoa
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Kakaoplanten er hjemmehorende i Sor-Ame-
rikas regnskoger, og kakao var derfor et ukjent
begrep for europeerne for Columbus oppdaget
Amerika i 1492. Indianerne som levde i Sor- og
Mellom-Amerika pA den tida, brukte kakaoen
pA en litt annen mite enn den vi er vant med.
Dels ble det safitge fruktkjottet som omgir froe-
ne, spist; dels ble frsene kokt sammen med
stott mais til en drikk, som ble krydret med
spansk pepper! Columbus og hans medreisende
satte ikke sarlig pris pA denne miten i nyte ka-
kaoen pi og tok derfor bare noen fi frs med til.
bake til Spania for kuriositetens skyld.

Forst under Cortez' erobring av Mexico i
l5l9 fikk spanierne o)mene opp for kakaoens
muligheter pA det europeiske marked. De fant
fram til en mer akseptabel mite i tilberede den
pi, sett med europeiske oyne. De ristet og
malte frgene, smaksatte pulveret med sukker og
vanilje og lagde seg en varm drikk av denne
blandingen. Kort tid etter, angivelig i 1526,
var kakao n fA kjopt i Spania, n&rrnere 100 ar
for kaffen ble introdusert som handelsvare i vir
del av verden.

IGkao yar underlagt spansk handelsmonopol
i lang tid, og den ble bare langsomt utbredt i
Europa. Froene ble lenge hovedsakelig bearbei-
det til sjokolade og solgt av apotekene som styr-
kemedisin. Kakao som drikk var svert kostbar
og forbeholdt de rike. Forst mot slutten av
180O-tallet skte omsetningen og bruken av ka-
kao i vfu verdensdel.

En gammel kulturplante

I Sor- og Mellom-Amerika er kakaotteet,Theo-
broma cacao L., en gammel kulturplante. Noy-
aktig hvor treet opprinnelig horer hjemme, er,

Blyttia 40 : 223 -228 ; | 982

som for mange andre gamle kulturplanters ved-
kommende, vanskelig i fastsli. Treet vokser vilt
flere steder i regnskogene i Sor-Amerika, bl.a.
rundt elvelopene Orinocco og Amazonas.

Mange mener at de lave, ekvatoriale skrinin-
gene av Andedellene er det mest sannsynlige
opprinnelsesomridet for kakaotreet. Her fin-
ner vi den storste variasjonen i de naturlige po-
pulasjonene, og dette regnes for h vme et godt
kriterium A bygge pi nfu sentrum for en arts
opprinnelse skal angis.

Men historiske funn viser at kakaoen har
vert kjent blant maya-indianerne i Mellom-
Amerika minst 2000 ir for europeeme kom dit.
Mellom-Amerika regnes imidlertid ikke for A

vare et sannsynlig opprinnelsesomrAde for den
ville arten, men et sekundprt utviklingsomri-
de for kulturplanten kakao. Det er bide bota-
niske og etnografiske indikasjoner pA dette.
Gamle sagn gir blant annet stotte til teorien om
at kakaoen opprinnelig ikke har vokst vill i om-
ridet. Innbyggerne i Mellom-Amerika trodde at
kakaotreet \ar av guddommelig herkomst. De
avbildet derfor kakao-treet sammen med sine
guder. Kakao var ogsi forst og fremst en over-
klasse-drikk blant maya-indianerne.

Det navnet Linn6 ga kakaoslekten, Theo-
broma, er avledet av de greske ordene "theos",
som betyr gud, og "broma", som betyr mat.
Theobroma er altsi, ifolge Linn6, "gudenes
mat". futsepitelet,cacao, som er identisk med
populernavnet, er avledet av et gammelt maya-
ord. Det s:lmme gielder ordet sjokolade.

Systematikk og morfologi

Kakao-treet tilhorer kakao-familien. Sterculia -

ceae, som er en overveiende tropisk familie. Ba-
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re pe den sorlige halvkule nir den tempererte
omrider, f.eks. i Ssr-Afrika. Familien omfat-
ter hele 60 slekter og 700 arter (Willis 1966).

Familiens arter oppviser bAde primitive og
spesialsierte bygningstrekk. Av livsformer er sA-

vel store trar som busker,lianer og.urter repre-
sentert. Bladene er som regel hele, som hos ka-
kao, men kan ogsi vare flikete eller sammen-
satte. Blomstene varierer innen familien, men er
som regel radiarsymmetriske og tokjonnete
som kakao-blomsten. Begeret er oftest sam-

bladet. Kronbladene er frie og snodde i knopp-
leiet. Det er vanligvis to iaetser med stsvbare-
re, den ytterste oftest staminodial (dvs. steril),
den innerste oppspaltet i tallrike stovberere.
Ofte er alle stsvbarerne og staminodiene sam-
menvokst , i det minste nederst, til et ror. Fruk-
ten er gjerne en kapsel eller en spaltefrukt,men
kakao-treets frukt blir oftest klassifisert som et
ber. Frsene har vanligvis rikelig med frohvite.

Kakao-familien stAr sentralt innen ordenen
Malvales og viser tilknytning til de fleste andre

Figur 1-4. Kakao. Tegnet av forfatteren. Figur 2 og 3 er kopiert etter Putsglove (1968). Fig. l. Stamme med

blomster, frukt og blad. x ca. lt3.Frg.2. Gjennomskiret blomst. x ca. I l/3. Fig. 3. Apen frukt med fro.
x. ca. I 13.Fig. 4. Fro ftakao-bonner), x ca. 213.
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familier innen denne ordenen. Hjemlige familier
som er beslektet med kakao-familien, er linde-
familien, katto stfamil ien og vortemelkfamilien.

Familien omfatter bare to okonomisk vikti-
ge planter, kakaotreet og kola-treet, Cola nitida
(Vent.) Schott et Endl. Kolatreet horer hjemme
i Liberia og Elfenbenskysten og har, i likhet
med kakao-treet. fro som inneholder stimule-
rende stoffer, bl.a. koffein. Ekstrakt av kola-
fro er en viktig ingrediens i coca-cola produksjo-
nen. Men den vanligste mAten i nytte kola-fro
pA fra gammelt av, er i tygge dem.

Kakao-slekten Theobroma omfatter 22 arter
av trer eller busker (Purseglove 1968). Artene
hsrer alle hjemme i det nordlige Sor-Amerika.

Kakao-treet blir l0-l 5 m hoyt. Bladene er
stilkete og bladplaten stor og tynn, l2-60 x 4-
20 cm, har stor fordampningskapasitet og viser
en typisk tilpasning til fuktige, tropiske regn.
skogshabitater.

Treet barer tett i tett med smA, hvite eller
rosa blomster (fig. l). Blomstene sitter, merke-
lig nok, direkte pi stammen, et fenomen som
kalles kauliflori eller stammeblomstring. Bloms-
tene sitter egentlig i et bladhjorne, og er aksel-
knopper fra et bladspor, men bladet er falt av
for blomstringen. Kauliflori er karakteristisk for
hele kakao-slekten. Kauliflori er ellers en sjel-
denhet, men langt vanligere i tropiske enn i
tempererte strok.

Blomstene er fem-tallige. Begerbladene er
sammenvokst ved basis. Kronbladene er tilbake-
boyde (figs. 1-2). Det er to stovtererkretser,
som er det vanlige i familien; de fem ytterste er
sterile og danner en ring rundt griffelen, de 5

innerste er fertile. Fruktknuten er oversittende
og bestar av fem fruktblad. Froemnene er tall-
rike og anatrope. Videre er det en griffel med
fem arr.

Kryssbestovning er det vanlige hos kakao, og
vi tror det er mygg som foretar bestovningen i
naturen. Men selvbestoving forekommer ogs6.

Be stovningdorhold ene ho s kakao er interessan-
te og gjenstand for mange undersskelser.

Frukten er stor og sylindrisk, 10-25 cm
lang, og har et hardt ytre skall (fig. l). Modne
frukter er vanligvis gule, men kan ogsi vare
Bronne, rode eller purpur. Innenfor skallet sit-
ter fem rekker med fro, 20-75 i alt (fig. 3).
Froene sitter tett i tett og er omgitt av et sli-
mete, hvitt, syrlig-sott fruktkjott. Botanisk har
denne frukten blitt klassifisert bide som en
steinfrukt og et bar, og den blir ogsi av og til

omtalt som en kapsel. Siden en steinfrukt van-
ligvis defineres som en frukt med fa fts, der
hvert frs er omgitt av et hardt skall, er beteg-
nelsen berfrukt den mest dekkende. Forowig
er det ikke si merkelig at den terminologi for
frukter som er utarbeidet i tempererte omrAder
ikke alltid passer pitropiske frukter.

Froene har mer eller mindre bonne-fasong
(fig. a) og kalles for kakaobonner. Storrelsen
varierer, 2-4 x 1,2-2 cm. Froene er rike pi
opplagsnaring. Naturlig frospredning foregir
ved apekatter, ekorn, rotter og andre dyr, even-
tuelt ogst ved mennesker. Dyret brekker fruftl-
skallet i stykker, suger i seg det syrligsote frukt-
kjottet og spytter ut froene, som er harde, tor-
re, bitre og narmest uspiselige i ubearbeidet ut-
gave.

Neringsinnhold

I motsetning til nytelsesmidler som kaffe og te,
er kakao svart naringsrik. Kakaosbormer inne-
holder hele 50-60% fett, ca. l0% protein og

8% stivelse. Kakao gir a. 5%aske.
Foruten 6 vare naringsik, virker kakao sti-

mulerende. De stimulerende stoffene er alkaloi
der, og det viktigste alkaloidet i kakao kalles
theobromin. Innholdet av theobromin'arierer;
| -3% er vanlig. I tillegg inneholder kakao smi
mengder koffein, 0,1-0,8%, som er det viktigs-
te stimulerende alkaloidet i kaffe.

Hosting og rlrarebearbeiding hos produsenten

Modningen av en kakao-frukt tar 5-6 mine-
der. Blomstring og fruktsetting foregir imidler-
tid mer eller mindre kontinuerlig, slik at inn-
hosting kan pfui hele iret. Men i f.eks. Elfen-
benskysten, som er verdens storste produsent av
kakao, foregir den viktigste innhostingen i no-
vember, mens en noe mindre avling hostes om
vAren. Ellers i de viktige kakao-produserende
omridene i Vest-Afrika er det vanlig i hsste ka-
kaoen pi slutten av regntiden, i oktober-ja-
juar.

Modning bedommes ved fargeforandring hos
fruktene og ved at froene begynner i ligge lose
inne i frukten og kan ristes. Fruklene kappes
ned av trrrne med en skarp kniv.

Barfrukten hos kakao er svart spesiell ved
at skallet blir hardt nlr frukten er moden. Skal-
let mi derfor knuses, noe som foregar for hind.
Si kan froene, bonnene, tas ut. Froene blir lagt
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til gjaring noen dager pi girden. Gjeringen
foregfu i hauger, bassenger av stein eller tre, el-
ler i kurver, dekket med bananblad. Under gje-
ringen blir sukkeret i fruktkjottet omdannet til
alkohol og karbondioksyd. Alkoholen oksy-
deres av luftens oksygen og av bakterier og om-
dannes til eddiksyre. Gjeringen tar vekk den
bitre smaken i froene og utvikler en bedre aro-
ma. Under gjaringsprosessen forandrer ogsi
frsene farge fra hvitt til lyst rodbrunt og blir
dessuten noksi spro.

Etter gjeringen legges froene til soltorking i
7 dager. Vanninnholdet synker da ttl 6%. Der-
etter er de klare til A pakkes i sekker avjute, el-
ler i kasser, og utgjor ri'raren kakao.

Dyrkingsbetingelser og utbredelse

Kakaotreet stiller store krav til \arme og fuktig-
het og kan bare dyrkes i tropiske regnskogsom-
rider rundt ek'ator, fra ca. l0o SBr til ca.2Oo
NBr (fig. 5). Det tiler hverken sterk sol eller
vind, i hvert fall ikke mens plantene er unge.
Ofte foregar det en samkultur med bananer i
starten for i gi skygge til de unge og uprodukti-
ve kakaoplantene.

I naturlig vegetasjon vokser kakao-treet i
bunnsjiktet i regnskogen. Ved anlegg av planta-
sjer oppnar man vtmme skyggeeffekt ved bare
delvis i rydde regnskogen der kakao skal dyr-
kes.

E 16n6f,-36 kak.o-plrntrstel ffirtffi:*-Vol
ffiffi\"gFEffiffiHhEH#H#HfiHHkl-.t-Hl-+-Hl.t-+-tt-+-lHp+l+IF I-IH F+N FH H FHff-TH FFH T-TFI ET] Ib Etr12315678910

Figur 5. Utbredelsen av kakao som kulturplante. De 10 viktigste produsent{andene i 1980 er nummerert, og pro-
duksjonen er vist med stolpediagram. I : E,lfenbenskysten 325 000 tonn. 2: Brasil, 294 000 tonn. 3: Gha-
na,255 000 tonn. 4: Nigeria, 175 000 tonn. 5: Kamerun, I l0 000 tonn. 6: Ecuador, 95 000 tonn. 7: Co-
lombia: 41 000 tonn. 8: Mexico, 35 000 tonn. 9: Malaysia, 34 000 tonn. l0: Papua New Guinea,30 000
tonn. Produksjonstallene er hentet fra FAO Production Yearbook (1980).
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Det gir gjerne 7-10 ar fra plantene settes til
forste avtng kan hostes. Det tar derfor tid i
starte opp kakaoproduksjonen pi et nytt sted.
Utbyttet avtar i regelen ndr trarne blir 50 lr
gamle.

Selv om kakao-treet stammer fra Sgr-Ame-
rika, dyrkes det mest kakao i Vest-Afrika i vire
dager. Kakao-dyrkingen i Vest-Afrika foregAr i
la vland somrider, ho vedsakelig i regnsko gsomr 6-
der under 300 m og med 1250-2500 mm ned-
bor i Aret.

Elfenbenskysten er verdens storste produsent
av kakao (fig. 5). Sammen med Ghana, Nigeria
og Kamerun stfir Elfenbenskysten for narmere
60% av verdensproduksjonen, som var ca. 1,6
mill. tonn i 1980 [fr. FAO Production Year-
book I 980).

Kakaoens hjemland, Brasil, horer imidlertid
ogsi med blant storprodusentene, og li pi and-
re plass pi verdensstatistikken i 1980 (fig. 5).
Kakaodyrkerne i Vest-Afrika har vert en del
plaget av sykdommer pA trarne, noe som ikke
forekommer i hjemlandet Brasil.

Kakao er et typisk u-lands-produkt. Orrlag
I 5 utviklingsland star for 95% av verdenspro-
duksjonen. Isar er noen av landene i Vest-Afri-
ka helt avhengige av kakao-produksjonen i sin
utenriksokonomi. Det er derfor viktig for u-
landene at kakao-prisene holder seg stabile og
pt et hoyt nivt.

Det har, i likhet med forholdene for kaffe,
kommet i stand en internasjonal kakao-avtale,
men denne avtalen har fastsatt en minstepris
som er sA lav at storprodusenten Elfenbens-
kysten har valgt i stA utenfor. USA, som stors-
te avtager, stir ogsi utenfor. Prisene pi kakao
fastsettes i realiteten pi kakao-borsen i Lon-
don, etter en kvalitetsbedsmmelse av rivaren
fra det enkelte produsentland.

Kakao lagres ikke hos eksportoren, for ka-
kao, bide bsnner og pulver, er vanskelig i lagre
i u-landene pi grunn av for hoy luftfuktighet.
Ka kao -organisa sjonene og de enkelte pro dusent.
land forsoker imidlertid i holde et stotpute-la-
ger, men langt det storste lageret er pA private
hender i Amsterdam, og gigant-selskaper som
Nestl6 har stor makt over internasjonal kakao-
handel.

I Elfenbenskysten har myndighetene etablert
en egen bank, "Stabiliseringsbanken", som for-
soker e stabilisere kakao-prisen. Myndighetene i
Elfenbenskysten kan derfor nA garantere bonde.
ne en fast pris, i alle fall for ett ir av gangen.

Men nir prisene pi verdensmarkedet stadig svin-
ger og det tar lang tid mellom planting og forste
avling, er kakaoproduksjonen en usikker affare
for den enkelte bonden.

Bearbeiding av rAraren

Videreforedling av kakao foregir hovedsakelig i
ilandene. USA, Vest-Tyskland og Nederland er
verdens storste videreforedlere av kakao.

Selv et lite land som Norge importerer hvert
6r store kvanta kakao. I 1980 ble det her til
lands importert nesten 5000 tonn kakaobormer,
nesten 2000 tonn kakaosmor og vel 1500 tonn
kakaopulver. Over halvparten kommer fra Gha-
na.

Bearbeidingen av kakao-bonnene foregir i
stor grad hos sjokoladefabrikantene og starter
med en rosting. Rostingen fierner eddiksyren
etter gjeringen og det vannet som ble igjen i
frsene etter soltorkingen hos produsenten. Si
mi det tynne ytter-skallet fiernes. Deretter ma-
les de rostede og skrelte kakao-bonnene gjen-
nom \a.rme jernralser ved 135-140"C. Pa det-
te trinn i prosesen kalles produktet kakao-
masse, pasta-kakao eller bitter-sjokolade.
Kakao-masse brukes ved dragering (overtrek-
king) av piller og tabletter.

IGkao-massen inneholder 50-60% fett. For
framstillingen av kakao-pulver blir det meste av
dette fettet presset ut ved hjelp av en \armpres-
sing, og presskaken pulveriseres til kakao. Ka-
kao-pulver inneholder ca. 22% protein, l%
theobromin og er rikt pi jern.

Det fettet som presses ut som et biprodukt
ved framstillingen av kakao-pulver, kalles ka-
kao-smor (Oleum cacao). Kakao-smor har et
smeltepunkt som ligger litt under menneskets
kroppstemperatur (30-35'C1. Det brukes i far-
masien som en viktig bestanddel av salver og
kremer og som masse i stikkpiller og andre pil-
ler. Dessuten brukes noe kakao-smor som ekstra
tilsetting ved sjokoladeproduksjonen.

Ved framstilling av sot sjokolade blir kakao-
massen tilsatt diverse ingredienser, forst og
fremst store mengder sukker, og dessuten kryd-
der, isar vanilje. I spisesjokolade og konfekt til-
settes ogse notter, mandler, flote og diverse an-
net som er med pt i oke nytelsen nAr man
spiser det ferdige produktet.

Sjokolade er et typisk luksus-produkt. Det
nytes i store mengder i iJandene, mens folk i
ulandene nesten ikke spiser sjokolade. Men det-
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te konsum-monsteret har ikke bare sammen-

heng med at folk i uJandene ikke har rAd til I
spise sjokolade, men ogsi med at u-landene lig-
ger i tropene. Sjokolade srnaker ikke godt i rar-
men og er derfor lite populart blant sAvel rike
som fattige i tropene. I kaldere strok, som i
Norge, bekommer sjokoladen folk vel, bide
etter skituren, til kaffekoppen og ellers.
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Om arts- og rasedannelse i Europa under kvartrertiden
1. Endemiske arter i Nord-Atlanteren

On the evolution of intra- and inter-specific polyploidy in Europe during Quaternary
I. Endemic species in the North-Atlantic

GUNVOR SNEKVIK KNABEN

Botanisk hage og museum,
Trondheimsveien23 B,
Oslo 5

En moderne retning i plantegeografien under-
soker variasjon og utbredelse av de hoyere plan-
ter i studier av kromosomtall og kromosom-
strukturer. Denne retning kan dateres tilbake til
1927, da den danske professor Ojvind Winge
fonnulerte hypotesen om at nye arter kan opp-
sti fra krysninger mellom arter og raser og pA-

folgende okning i kromosomtall som danner
multiple serier med felles grunntall: x. Det var
ptvisningen av den klassiske serien av polyplo-
ide arter i Chrysanthemum-d.elden: 18,36, 54,
72 og9O, ved den japanske forsker M. Tahara,
som ledet Winge til i sette frem sin teori.
Grunntallet her er 9, og det betyr at kromosom-
sett med 9 kromosomer i skende tall bygger
opp artene. De blir genetisk beslektet, med
mange felles trekk, men i vekslende kombina-
sjoner av arveanleggene. I vire dager er det
fremstillet nye kulturplanter i forsok ved krys-
ning av kjente arter og kromosomfordobling i
hybridene ved forskjellige metoder. OgsA arter
fra naturen er gjenskapt i kultur.

I Skandinavia har vi et kjent eksempel, nem-
lig oslosildre (Saxifraga osloiinsis), som artig
nok var gjenskapt i dyrkningsforsok (Drygalsky
I 935) for arten ble beskrevet fra naturen (Kna-
ben 1954). Historikken om oslosildre ble pre-
sentert for Blyttias lesere,med en del flere iakt-
takelser (Knaben I 961 ).

Totalarealet til oslosildre ligger i Midt-Skan-
dinavia, pA skifrene ved Oslofiorden i Asker,
Barum og Oslo, som de eneste kjente lokalite-
ter hos oss, og i Sverige ved de store sjoer ost-
over til Stockholm og Uppsala-traktene. fuea-
let er bare denne stripen avland som under siste
istid (Wiirm) ll helt dekket av isskjoldet (kart,
se Knaben 1954); se ogsi Vire ville planter bd.

Blyttia 4O : 229 -235 ; 1982

lll, s. 266-267, 1955). Det er bare en forkla-
ring mulig pt artens evolusjon og utbredelsen i
dag, nemlig at den mi ha oppstitt i postglasial

tid, da den rarmekjare flora fra sorost , med tre-
fingersildre (5. tidactylites) motte den arktiske
flora som alt var i landet, med skiresildre (S.

adscendens). Krysningen mellom disse to arte-
ne, som rar fremstillet av Drygalsky, og som jeg

fremstilte fra trefingersildre fra Amager nord
for Kobenhavn og skfuesildre fra Kongsvoll pA

Dowefjell - jeg hadde den siste i kultur i Lyng-
by - har det halve kromosomtallet sammenlik-
net med oslosildre, men likner den morfologisk
i alle spesifikke trekk. Foreldreartene har 2n =
22, oslosildre 2n = 44 kromosomer.

De forste planter oppstitt etter komosom-
fordobling i en hybridplante, rlpolyploiden
som den kalles, er ikke alltid fullt frofertil med
det samme. Men er den vital Qivskraftig) skjer
det for hver generasjon et utvalg mot stone frs-
fertilitet, og korrelert med dette, et utvalg mot
oket okologisk tilpasning, ofte til nye miljoer.
Den nye art ffu en kombinasjon av egenskaper
fra to fors$ellige foreldrearter, som gir den
evne til spredning ofte langt utover foreldrear-
tenes arealer, og til andre miljoer. En forsk-
ningsgren under plantegeografien er sprunget
frem. Den kan kalles cytookologi, likestillet
cytotaksonomi.

En av de forste nordiske slekter undersskt
med rariasjon i kromosomtall og utbredelse hos
artene er Empetrum, riktignok med bare to ar-
ter. Hagerup (1931) diskuterte det forhold at
den arktiske E. hermnphroditum, fi ellkrekling,
pA Gronland rar polyploid med 2n = 52, mens
kekling i lavlandet, E. nigntm, lndde 2n = 26.
llan satte frem teorien om at polyploidi rar
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fulgt av sket motstandskraft mot et hardt kli-
ma. Denne teorien har vart livlig diskutert i og
med at det ser ut som om alpine floraer, og den
arktiske, har en storre prosent av polyploide ar-
ter enn lavlandet med et mildere. bedre klima.
Men det gjelder ikke alltid. Slekten gulaks (,4n-

thomnthwn) f.eks. har en diploid art i fiellet og
tuktis, og en tilsmrende polyploid i lavlandet i
Europa. Derfor uttrykker vi forholdet pA en
noe annen mlte i dag. Vi mener at den ny-
dannete polyploide fir en bispesifikk natur,
som gjor den okologisk tilpasningsdyktig til
andre miljoer enn foreldreartene. Det naturli-
ge utvalg fir et langt storre genetisk materiale A

virke pA, med en kombinasjonsvariasjon som er
storre enn hos foreldrene, og derav med storre
variabilitet. Jeg har analysert en del polyploide
slekter i vir flora, dels med representanter bare
i Nord-Atlanteren, andre med utbredelse i Eu-
ropa utover Skandinavias grenser. I denne ar-
tikkel tar jeg for meg evolusjon og utbredelse av
tre himulaafier.

Fjell-nokleblom i Nord-Atlanteren

Primula scotica Hooker med 2n = 54 kromoso-
mer og fiellnokleblom, P. scandinavica Bruun,
med 2n = 72 er endemiske i Nord-Atlanteren.
den fsrstnevnte i nordligste Skottland og pi
Hebridene. den sistnevnte i Skandinavia. De er
morfologisk nar beslektet, og stir nar den di-
ploide P. fainosa L. med 2n = 18. Totalutbre-
delsen i Nord-Europa av de tre er tegnet inn pA

kartet (fig. 2).
Primula fainosa har forekomster i Nord-

England og Ost-Skottland. Det noksA sammen-
hengende areal i Nord-Tyskland-Polen stir i
samband med artens utbredelse i Ostersjo-
omridet i Sor-Sverige og Aland-Abo-trakten i
Finland. Den er en alpin art i Ssr-Europa., fra
Pyreneene, med en utloper ned i Central-Spa-
nia, gjennom Alpene til Karpatene. Den er her
subalpinJaralpin med hoydegrense opp mot ca.
2700 m o.h. PA enkelt-lokaliteter gAr den ned
pi elvebredder i slettelandet (das Ebene) nord
for Alpene.

Figur l. Primuh fainov.
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De to polyploidene P. scotica og P. scandi-
navica, er heller ikke rene hoyfiellsplanter. Den
skandinaviske arten har hoydegrensa ved 1400
m o.h. og har vart fort opp blant vfue bisentris-
ke fjellplanter idet den har en storre luke i fiell-
omridet i Nord-Trsndelag-Nordland nord til
Borgefjell. I lavere egner fra Trondelag og nord-
over har den imidlertid forekomster noksi sam-
menhengende n&rmere kysten. Den har lenge
vrert kjent fra Frosta. I Oppdal blomstrer den
rikt i grasbakkene nede i furuskogen og tidlig
pi vfuen. Den foretrekker gode bergarter, noe
som er fremtredende ved yttergrensa av dens
areal. I Sogn f.eks. vokser den rikelig si langt
vest som lerglimmerskifrene forekommer i fiel-
let i midtre Sogn, men si forsvinner den, og
mangler i oligotrofomrAdet pA gneis og granitt
ut mot den ytre kyst.

Primula scotica vokser i fuktige enger, lo-
kalt rikelig. Likesi vokser P. fainosa i Stor-
britannia pt friske steder, og er bundet til ba-
sisk jord. Den vokser pA friske strandenger bAde
i England og Sverige.

En viktig forskjell mellom de to polyploi-
der,P. scotica ogP. scandirwica,pit den ene si-
de og den diploide, P. fainosa, pi den annen, er
at den sistnevnte er dimorf heterostyl. Med det
menes at arten har to forskjellige typer av
blomsterbygning (bide kort- og langgriflet), noe
som stfu i samband med plantens bestovnings-
biologi. Ordet heterostyli refererer til at griffe-
len - stylus - har forskjellig lengde. Men va-
riasjonen gjelder flere andre blomsterkarakte-
rer. Unntatt fiell-nokleblom€rtene, har de fles-
te arter i Primula-slekten heterostyli. I - teo-
retisk - halvparten av individene i en art er grif-
felen av lengde med kronroret i den sambladete
krone, mens stgvknappene sitter midt i roret,
idet stovtridene, vokst sammen med veggen i
kronroret, er korte. I den andre blomstertypen
er griflene korte, med arret midt i roret, og
stovknappene ved munningen av dette. Varia-
sjonen er korrelert med en del andre karakterer:
lengden pA arrpapillene og storrelsen pi pollen-
komene, foruten en del andre mikroskopiske
egenskaper. Denne mekanisme sikrer kryssbe-
stovning, idet kun pollen fra langgriflete bloms-
ter kan fore til befruktning av froemnene hos
de kortgriflete, og omvendt. Plantene er sA A si
helt selvsterile.

Homostyle planter har bare en griffelleng-
de i blomstene og ikke variasjon i lengden av
stsvtridene eller i andre blomsterkarakterer.

Dette behsver ikke vare forbunclet med at
plantene er selvfertile. De kan allikevel vere
krysbestovere, og sikret mot innavl pi annen
mite.

Jeg nevner dette sA inngiende fordi det er
av viktighet for iavgjore artstilhorigheten av to
kollekter av Primula fra Kolgujev-oya og Nora-
ya Zemb|ya. Da Per Wendelbo reviderte herba-
riematerialet av Primula i Botanisk museum,
Universitetet i Oslo, fant han at de to kollekte-
ne fra de arktiske, russiske oyene ikke kunne
vr;rc Primula farinosa, som de var bestemt til av
H. Steffens som i 1926 hadde samlet plantene.
Wendelbo (1959) fant at plantene er homosty-
le, og diskuterer om de kan veere representanter
for P. scandinavica, som ellers har sin nordgren-
se i Troms og ikke er funnet utenfor Skandina-
via. Men han lar sporsmAlet sti ipent inntil kro-
mosomtallet er bestemt pA de to lokaliteter.

Siden vi kan tenke oss at P. scandinavica er
opp$Att, som ung art, pA isfritt land pi grunne
banker i Norskehavet, kanskje under plante-
vandringene i siste istid, har jeg vart interessert
i de to kollekter si langt ost for Norge. Plante-
ne i Osloherbariet er, som anfort av Wendelbo.
smi av vekst. Han antyder at dette skyldes det
harde klima de vokste i. Men de er pi tidlig sta-
dium i blomstringen, og vi skal huske at hos
disse himulaartene strekker fruktstilkene seg
sterkt under fromodningen. En sammenlikning
yiser at planter av P. fainosa fra Alpene i Oslo-
herbariet, pi samme stadium er av samme stor-
relse som plantene fra de arktiske oyene (fig.
2). OE de likner hverandre i morfologi bide av
bladrand og blomsterkarakterer. De stemmer
ikke med planter av P. scandinavica fta de nord-
ligste lokalitetene i Norge. Men de er homosty-
le, med arr og stovknapper i samme hoyde i
kronrsret. I denne henseende likner deP. scan-
dinavica, mens P. fainosa "skal v&re" hetero-
styl.

Fenomenet heterostyli har vart analysert
sarlig hos slekten Primula. Hegi (111. Flora Mit-
tel-Eur. V: 3, s. 1756) gir en oversikt over ned-
arvingen av dimorf heterostyli. Det antas at
egenskapen skyldes koplete genpar. Det at
homostyle planter opptrer, forklares ved at en
overkrysning av kromosomsegmenter under
kromosomparringen under fsrite deling i mei-
osis (reduksjonsdelingen) har fort til en ny
kombinasjon av arveanleggene. Homostyle plan-
ter opptrer hos alle de heterostyle artene. Hos
P. farinosa har dette vert kjent helt tilbake til
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Figur 2. Utbredelsen a himuh farinov, P. scotiu og P. scardituviu i Nord-Europa. Korset matkerer subfossil

P. scofica-forekomst.
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cate$ an occunence of sub-fossil P. scotica.



Darwin, som skrev en bok om heterostyli.
Hvis det er P. fainosa som vokser pi oyene

i det rusiske arktiske arkipel, ville det da vere
si merkelig om plantene er homostyle begge
steder? Nei, vi mA tro at de nedstammer fra
samme populasjon som engang vandret nord fra
arealet lenger sor i Sibir. De to populasjonene
kan ha felles opprinnelse fra en overkrysnings-
mutant som ble selvfertil. (De heterostyle plan-
tene er som nevnt sikret mot selvbestovning
idet kun pollen fra en langgriflet kan befrukte
frsemnet hos en kortgiflet og omvendt.) En
selvbestsvende P. fainov ville ha storre mulig-
heter til i bestA pA de stedene der det er lnan-
gel pi insekter arten okologisk er knyttet til.
Flora USSR (1967 XVIII s. 128, eng. utg.)hol-
der frem at: "The species to be found on the is-
lands Kolgujev and Noraya Zemblya is P. stic-
ta, and not P. farinosa as has been often claim-
ed." De to kollektene i Oslo-herbariet er imid-
lertid ikke P. sticta, en art med 2n = 126 kro-
mosomer som ikke kan forveksles med P. fari-
nosa eller med P. scandinavica.

Dersom den polyploide art Primula scandi-
navica er oppstAtt under planterandringer, kan
dette ha skjedd p[ en av to miter. Enten fra
hybriden P. fainosa x scotica, med 9 * 27 =
36 kromosomer, etter fordobling av antallet i
denne. Eller planter med 2n = 72 komosomer,
kunne ha oppstitt fra en tetraploid P. fainosa
med 2n = 36. Davies (1953) fant tetraploide
P. foinosa-planter pi Gotland. Morfologisk har
dog P. scandinavica felles trekk med P. scotica,
si det skulle se ut som om denne er en av stam-
plantene tll P. scandinavica.

himula fainov var lenge regnet som den
mest utbredte art i slekten. Hegi (op. cit. s.

1765) angir den med 4 underarter over hele den
nordlige halvkule i tempererte og arktiske strok,
med utlopere sorover til Altai og de europeiske
alpefjell, og som eneste himula pL den sorlige
halvkule fra Andesfiella sorover til 37oS. - He-
gis angivelse fra Gronland er derimot pAviselig

ikke korrekt.
Men andre floraverker gir ikke P. fainosa

sA verdensomspennende utbredelse. Flora USSR
(op. cit. s.122) angir arten som meget mriabel
i Europa og Sibir ost til Kamtchatka. Den reg-
ner opp 34 navn pi raser, med rang av \arietet,
underart eller endog art. Floraen konkluderer
med at selv om mengder av populasjonsprover
analyseres og viser seg distinkt forskjellige, er
plantene fra Kamtchatka svart lik planter fra

Sentral-Europa. - Flora der Schweiz (1970,2
s. 923) liksom Clapham, Tutin og Warburg (Fl.
Br. Isles, 1962 s.629) nevner kun forekomste-
ne i Europa og det nordlige Sibir, som P. fari-
nov. De presiserer at likesom denne i Nord-
Europa avlsses av P. scotica og P. scandiruvi-
ca, erstattes den av andre vikarierende arter i
de nordtgste omridene i Sibir og Nord-Ame-
rika.

Jeg har alt nevnt P. sticta, som er arkitsk
cirkumpolar med en luke i ostlige Sibir. En an-
nen er P. nutans (= P. sibiica sp. finmarchi-
ca) sm er ostlig. Den forekommer bare i nord-
ligste Norge og ved Botniske viken og ostover
til Kola. Den har 2n = 22 kromosomer, altsi
med et annet gunntall, x = I l, enn vire fjell-
nokleblom, med x = 9 og med en evolusjon som
mi diskuteres uavhengig av disse. Hvor vanske-
lig Primria taksonomien er, med dens svert
mange arter i nordlige Sibir, fremgAr tydelig av
Flora USSR.

En analyse av errolusjonen av de to artene,
P. scotica ogP. scandinavica, gir et bilde av arts-
og rasedannelsene under siste del av istidene i et
begrenset omride i Nord-Atlanteren. Vi kunne
forestille oss at de grunne banker var isfrie med
en tundraflora. Desuten vet vi at Sor-England
var utenfor isdekket.

Studiet av evolusjonen av de to polyploide
afier, P. scotica og P. scandinavica, baseres pA

analyser av populasjoner fra flere omrider. Det
er vist at P. scotica er en relikt som har over-
levet i alle fall siste istid (Wiirm) i isfritt omri'
de i England. I rike glasiale avleiringer i torv fra
Cam-dalen, Barnwell, Cambridge, er funnet
rester i god stand av rnange arktiske planter. Vel
oppberarte frs av to Primuhafter er funnet. En
av dem ble artsbestemt (Chandler 1921) til P.

scotica. Dolaston (1955) viste at denne bestem-
melsen kunne opprettholdes i sammenlikning
med fro av P. smndinavica.

De omrider der P. scotica lever i dag, Skott-
land og Hebridene, var dekket av is. Det er klart
at denne arten ml ha hatt storre utbredelse tid-
ligere pt isfrie omrider, kanskje ikke bare i Sor-
England.

Frgene av den andre arten som ble funnet i
avleiringene i Camdalen, rar det mnskeligere A

artsbestemme. Det narmeste Domston kom til,
var en alpin art:. P. halleri J. F. Gmel. (= P. lon-
gifolio Nl.) med kromosomtall 2n = 36, be-
stemt pA materiale fra en botanisk hage. Siden
P. fainov har meget storre fro, og kan ventes A
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ha frs av to storrelser som heterostyl, ble det
hevdet at de fossile frs ikke kunne vare av den-
ne arten. Det er verd i notere seg at froene av
diploid P. farinov er storre enn froene hos de
polyploide. Det er ikke alltid at pollen eller fro
er storre hos ville polyploidarter enn hos di-
ploidene.

Doraston (1955) konkluderer sin oversikt
med folgende sporsmil: "Er de to polyploide
skotske og skandinaviske arter av meget gam-
mel opprinnelse, som i dag overlever i okologis-
ke nisjer pi steder de havnet etter planterand-
ringene under de store isdrifter, eller oppsto de
under kvarter fra enklere cytologiske typer?"

Primula farinov har ikke sammenhengende
utbredelse i Europa. fuealet i Nord-Tyskland og
Polen i samband med Ostersjoomridet er geo-
grafisk isolert fra forekomstene i Nord-England-
Skottland, og begge disse omrider atskilt fra de
subalpinealpine i Sor-Europa.

Kromosomtallene er undersokt i flere popu-
lasjoner hos alle tre himula-artene i Storbritan-
nia-Skandinavia. En moderne numerisk analyse
av morfologiske karakterer, stottet av.scanning-
electronmikroskopi av subtile karakterer, ville
kanskje kunne gi holdepunkter om nedstam-
mingen av populasjonene avP. fainov. Popula-
sjonene i disse omrAder er sApass individrike, og
utbredelsen sepass sammenhengende at gendrift

- dvs. tilfeldig spredning av kombinasjoner av
egenskaper som fsrer til innavl, ikke skulle ska-
pe vanskeligheter.

Hvis P. fainov overvintret under siste is-

tid (Riss-tiden) pA tundra i Nord-Tyskland og i
lav-Alpene, skulle en kunne avslore differensie-
ring i morfologi mellom planter pt strandenger i
Ostersjo-landene og alpine planter. Hoy-Alpene
rrar dekket av isskjold som munnet ut nede i
dalforene ved 2700 meters hoyde, dvs. ned til
den hoyde P. fainov n6r opp til i dag. PAden
annen side er det ranskelig i forsti hvorfor P.

fainov kun holder seg til sA edafisk spesielle
lokaliteter i lavlandet, som pA fuktig kalkgrunn
og i strandenger, hvis den rar en tundraplante
under hardere klimatiske kAr. Den kunne som
hardfsr art ha vandret opp i fjellstrok i Sor-
Norge, pi samme mAte som mogop, gullmyr-
klegg, skjeggklokke og soterot, alpeplanter, med
sorlig utbredelse i Skandinavia i dag.

Vi stster her pA problemer i skandinavisk
plantegeografi som omfatter krevende lavlands-
planter med nordost€rense i Europa i Clster-
sjolandene, blant dem rik-floraene pl oyene,
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mest kjent fra Oland og Gotland.
En ikke krevende art kunne nevnes for A

knytte disse problemer til arter med vid utbre-
delse i det engang isdekkete omrAde i Europa,
nemlig prestekrage (Chrysanthemum leucanthe-
mum L.) med kromosomtalhariasjon. I.-L.
Vasshaug (1964) viste at diploid prestekrage
med 2n = 18, som rar kjent fra Nord-Tyskland
og Vest-Jylland, ogsi forekommer i Norge, i
kyststrok fra Tjome til Nordland, mens den te-
traploide med 2n = 36 vokser over hele landet,
ogsi sammen med den diploide. Hvis den di-
ploide er endemisk i Nord-Europa, mi den opp-
fattes som stamart til vanlig prestekrage som er
utbredt gjennom hele Mellom-Europa. Til fiells
i Sor-Europa er det andre Otrysanthemumartet
beslektet med vlr prestekrage, og med kromo-
somtallsrrariasjon. Problemene om evolusjon i
denne seksjon av slekten er ikke lost fsr vi kjen-
ner mer til forekomstene innover i Sibir. Linn6s
art angis i Asia helt ost til Kamtchatka og sor-
over til Altai.

SI,JMMARY

The distribution of polyploid species of Euro-
pean genera relative to their content of species
having lower chromosome numbers has been
analyse d, and conclusions drawn as to their evo-
lution and migation history during Quaterna-
ry. During the great changes in climate and eco-
logical conditions it seems as if waves of poly-
ploidy have taken place.

The evolution of new types of plants is dis-
cussed, arising either through intra-specific
polyploidy, i.e. after the adding of whole chro-
mosome sets within the species, or after chro-
mosome doubling after hybridization of di-
stinct species. It is stressed that today we do
not think that polyploidy is combined with a

stronger resistance to a severe arctic or alpine
climate. Experience has shown that the new
polyploid differs rather from its parents as to
ecological demands. The "raw-polyploid"
shows a great rariability, and in the course of
time, recombinations and selection result in a

taxon adapted to new environments and an-

other climate than its progenitors; it often
penetrates into a larger area. But this must be

analysed separately within each species com-
plex.

Three complexes and their occurrences in
Northern Europe are mentioned in this paper.



Two comprise polyploids endemic in the North
Atlantic.

The amfidiploid fuxifraga osloiinsis G. Kna-
ben with 2n = 44 represents perhaps the young-
est species in our flora, its origin, being restrict-
ed to a narrow zone in Central Scandinavia. It
has arisen from the cross S. adscendens x tri-
dactylites, both with 2n = 22, during plant mi-
gration after the retreat ofthe ice, within Scan-
dinavia.

Chrysanthemum leucanthemum, the Linn-
ean species, shows intraspecific polyploidy in
Northern Europe, demonstrated by Danish and
Norwegian material. In Norway the diploid,
with 2n = 18, follows the coast from Tjome at
the mouth of Oslofjord to Nordland, whereas
the tetraploid, with 2n=36, grows all over the
country, also together with the diploid. The
evolution of the complex must be discussed in
analyses of its whole area stretching from Euro-
pe into Asia.

The octoploid, Primula scandinavim Bruun,
with 2n = 72, endemic in Scandinavia, is dis-
cussed. Its progenitors are most possibly P.
scotica Hooker, hexaploid, with 2n = 54, and
P. farinov L., diploid with 2n = 18. P. scotica
is endemic in Northern Scotland and the He-
brides, whereas P. fainosa has a wider distri-
bution in Europe and Siberia, in Northern Eu-
rope being restricted to a small area of Great
Britain and the countries bordering the Baltic.
In Southern Europe P. farinov occurs in the
Alps from about 2700 m downwards, following
the rivers down in "das Ebene". Morphologic-
al analyses also indicate that P. sundinavica
arose from the hybridP. fainosa x scotica.

Today P. scotiu grows in an area which was
covered by the ice cap during the last Ice Age
(Riss). There are, however, finds indicating that
it belonged to the tundra flora existing at that
period in Southern England. In glacial deposits
in the Cam valley, Cambridge, are found macro-
fosils (seeds) of this species. Seeds of another
alpne Primula species are also found among
these macrofossils which cannot, however, be
identified with certainty to a species living to-
day. They have been discused in relation to
P. fainosa, but with doubt. These deposits
show that a tundra flora existed in ice-free
areas, posibly with wide distribution, also of
P. scotica.

The origin of the population of P. farinosa
in Northern Europe is commented upon. Com-

parative morphological analyses of these popu-
lations and of those growing today in the Alps
would be of interest. If the northern popula-
tions originate from the same tundra flora of
Central Europe as those in the Alps, it is strange
that they have not migrated to the Scandina-
vian mountains, but have stopped on the rich,
moist meadows in the lowlands and even on
coastal meadows.

The author does not agree with the identi-
fication of the samples in the 0-herbarium from
the Rusian arctic islands to P. scandinavica.
She finds these plants agree morphologically
with alpine specimens of P. fainosa. even il
they are homostyle, and P. farinov generally
shows heterostylism. Homostylism is known in
P. fainov and assumed to be due to crossing
over mutations.
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Masimjelt (Oxytropis deflexa (Pall.) DC. subsp. norvegica
Nordh.) funnet pi en ny plass ved Altavassdraget

Orytropis deflexa (Pall.) DC. subsp. norvegica Nordh. found on a new place at the
watercourse of Alta.

OLA SKIFTE

Tromsg Museum,IMV
Universitetet i Tromss
9000 Tromso

Innledning

Pl fiellryggen Habavuoppebakte ca. 5 km sor
for Masi, samla J. M. Norman den 28. august
1883 en Oxytropisafi (Norman 1894) som
viste seg A vere masimjelt eller baikalmjelt som
den heiter i eldre litteratur. futen rar ikke kjent
fra Europa tidligere, og en mitte helt til Baikal-
traktene for A finne planten igjen (Nordhagen
1935). Som rimelig kan vaere, har Habavu-
oppebakte utetter tida vart besokt av mange
botanikere, bl.a. skal en nevne konservator
Ove Datrl (etter herbariemateriale i Oslo: 4/8
1903, 2517 1913, l4l7 l9l5) og professor Rolf
Nordhagen (Nordhagen 1935). Ifolge professor
Rolf Nordhagen, som har utreda materialet fra
Habavuoppebakte, skiller plantene herfra seg sA

mye fra de sibirske at de mA betraktes som en
egen underart: Oxytropis deflexo subsp. norve-
gica

Det nye voksestedet like vest for sorenden
av Vir'dnejav'ri

Habawoppebakte var det eineste kjente vokse-
sted i Europa for masimjelt fram til 15. juli
l98l . Da lyktes det vitass. Uv Molster og un-
dertegnede under en grovbefaring for Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen (Skifte 1982) L

finne planten pA et nytt voksested ca. 20 km
nord for Habawoppebakte. Det nye vokseste-
det er ei rasmark like nord for Altaelva (Vir'd-
neguoi'ka) ca.25O m vest for sorenden av Vir'd-
nejav'ri.

Blyttia 4O: 237 -242; 1982

Med hensyn til beliggenhet for rasmarka og
avgrensning av denne mot andre vegetasjons-
typer,viser en til Tabell I ogtil figur l. Som det
vil framgi av denne figuren, ligger rasmarka
ipen. Pi sine steder (bla. pn en rygg midt i ras-
lia) synes vegetasjonen noe fastere, og hist og
her forekommer sml bjorke (Betuh pube-
scens)- og vierbusker. Men stort sett er rasmar-
ka laus. Den bestir av en blanding av forholds-
vis lyst, finere materiale av stein. Da berget ova-
for rasmarka er et heller laust gulkvitt berg,
hadde noe av steinmaterialet en gulkvit, "as-
bestliknende" farge. I berget ovafor rasmarka
(se figur l) var det ogsi innslag av et morkere
steinslag. Ogsi dette virka kalkholdig. Avstan-
den fra basis av lia og opp til berget er ca.40-
60 m.

Pi begge sider genser rasmarka til bjorke-
skog (figur l). I overgangen mellom bjorkelia
og rasmarka pi vestsida av denne og i kort av-
stand fra berget omfor, vokste furuvintergronn
(Arob chlorantha).

Masimjelt ble observert to steder i rasmarka.
Det nederste voksestedet li omlag 15 m over
(milet gjelder loddrett hoydefors$ell milt med
et barometer) ei strandlinje som dannes av en
overgangssone mellom stone stein i elvelopet og
bergfoten under rasmarka.

Vegetasjonsdata for masimjelt fra det ne-
derste voksestedet:
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Figur l. Omridet like vest for sorenden til Vir'dnejav'ri. Rasmarka hvor masimjelt (Oxytropis deflexa subsp. nor-
vegica)ble funnet i l98l til hoyre.

Figur 2. Masimjelt tegnet pe grunnlag av foto og plantemateriale samlet i rasmarka like vest for sorenden av Vir'-
dnejav'ri.
Oxytropis deflexa szDsp. norvegica dmwn from slides and specimens collected in the s$ee iust west of the
south end of Vir'dneiav'ri.
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The area iust west of the south end of the lake Vir'dnejav'ri. To the ight the scrce-slope where Oxytropis
deflexa subsp. norvegica was found in I 98 I .



Tabell L Analyse av plantesamfunnet for Oxytropis deflexa (Pall.\ DC. subsp. norvegica Nordh. Rasrnark like
vest for sorenden av Vir'dnejav'ri. Etter skalaen til Hult-Sernander-Du Rietz. Rutestorrelse l m2.Hoyde
256 m o.h.
Analysis of the plant community housing Oxytropis deflexa (PalI.) DC. subsp. norvegica Nordh. Scree-

slope Sll of Lake Vir'dneiav'ri. Degree ofcover assigned by the Hult-Sernander-DuRietz-scale. Square size
1 m2. Altitude 266 m a.s.l.

Analyse nr.
Helling i grader

Retning

Oxytropis deflem spp. norvegica (Masimjelt)

Carex rupestis (Bergstarr)

Cam panuh ro t undifu lia (Blaklokke)

Dryas o ctopetala (Reinrose)

Gy mnadenia conopsea (Brudespore)

Saxifraga oppositifolia (Rodsildre)

Grus og stein

Antall arter

Som alt nevnt ble masimjelt observert to
steder i den nevnte rasmarka. Det andre vokse-
stedet ligger noe lenger opp i den nordlige delen
av lia. Den tid som sto til disposisjon ved be-
faringa sommeren 1981, tillot imidlertid ikke
noen vegetasjonsnalyser her. Ogsi her var ras-
marka svart laus.

Fra rasmarka foreligger folgende artsliste (ar-
tene nevnt i tabell I er ikke med):

Vanlig bjork (Betult pubescens), einer (Ju-
niperus communis), smtvier (&lix arbuscula),
rynkevier (S- reticulata), rypebaer (Arctosta-
phylos alpina), mjolbaer (A- uva-ursi), blokke-
ber (Vaccinium uliginosum), tyttebrr (V. vi-
tisidaea), hirstarr (&rex capillnis), saue-
svingel (Festuu oina), blnrapp (Poa glauca),
fjellkveke (Roegneria borealis), kaltefot (An-
tennaia dioica),setermjelt (Astragalus alpinus),
svarttopp (furtsia alpina), rosekarse (Braya li-
nearis), fiellkurle (Otarrcrchis alpirw), berg-
rublom (Draba cfr. nortegica), rodflangre
(Epipactis atrorubens), bakkestjerne (Erigeron
cfr. acer), snosote (Gentiarw nivalis\, sv&ve-ar-
ter (Hieracium spp.), fjelltettegras (Ptngui-
cula alpina), harerug (Polygonum viviparum),
snomure (Potentilla nivea), furuvintergronn
(Qrola chlorantha), norsk vintergrowr (P. nor-
vegim\, teiebar (Rubus saxatilis\, lauvtistel
(&ussurea alpina), gulsildre (&xifmga aizoi-
des), snosildrc (5. nivalis), fjellsmelle (Silene

I
ca. 30

sorost

ca.30
sor

acaulis), gulkis (Solidago virgaurea),finnmarks-
lovetann (Taraxacum cfr. norvegicum) og
bjonnbrodd (To fi eldia pusilla).

futslista orafor inneholder fleire sjeldne ar-
ter. Etter Ove Dahls artsoversyn for Finnmark
(Dahl 1934), er dette tilfelle bl.a. for fiellkve-
ke, rodflangre, rosekarse, snomure og flruvin-
tergronn. Tross at det i de seinere Ar er foretatt
tildels omfattende botaniske registreringer i
Finnmark, mi nok de nevnte artene framleis ka-
rakteriseres som sjeldne, serlig gjelder dette for
en art som rosekarse.

Masimjelt, en sjelden sentrisk fjellplante

Ut fra voksemite og opptreden pi Habavuoppe-
bakte, meiner Nordhagen at livsmiljoet til ma-
simjelt er arktiskalpine plantesamfunn og at ar-
ten er en fiellplante (Nordhagen l93S). Videre
mi masimjelt ut fra sin utbredelse regnes til
vAre nordlige unisentriske fiellplanter (Sivert-
sen 1978). Fleire av de aktuelle "artene har helt
spesielle forekomstmsnstre som har vart tolket
som et resultat avat disse artene skulle ha over-
levd siste istid pi isfri "refugier" pi kysten eller
i innlandet. Enten skulle de si vokse pA 'bver-
vintringsstedet", eller de har kunnet randre dit
de ni vokser ... den publiserte diskusjonen over
disse problemene fyller allerede mange bind',
(Sivertsen 1978). Hvordan dette ut fra denne

I
I

5
1

1

I
I
I
5

;

239



d2n

i

Figur 3. Den kjente utbredelse for masimjelt i Europa:
A. Habavuoppebakte
B. Rasmark, ca. 250 m vest for sorenden av Vir'dnejav'ri.
The known distribution o/Oxytropis deflexa subsp. norvegica in Europe:
A. The mountain ridge Habavuoppebakte.
B. The locality, about 250 m west of the south end of Vir'dnejav'ri.

tankegang kan forholde seg for masimjelt har
bl.a. Nordhagen omtalt i sin avhandling "Om
Arenaia humifusa Wg. og dens betydning for
utforskningen av Skandinavias eldste floraele-
ment". En viser til denne avhandlinga (Nordha-
gen 1935).

Bide ut fra slik masimjelt vokser pi Haba-
vuoppebakte (Nordhagen 1935) og pi det nye
voksestedet, synes den i kreve kalkgrunn og
ipent lende.

Virt kjennskap til flora og vegetasjon langs
Alta-Kautokeinovassdraget er framleis spar-
somt, og en skal ikke utelukke at botaniske un-
dersokelser langs vassdraget i framtida vil avslo-
re nye voksesteder for denne interessante arten.
Rasmarker er det i alle fall rikelig av her. Si
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spors det da om de byr pi den naringstilgang
som planten krever.

Hvordan nA dette forholder seg, ma planten
ut fra det yi vet om dens utbredelse, framleis
karakteriseres som en av landets sjeldneste arter.

Etter litteraturen skal planten vere fredet
(Lid 1974). Miljoverndepartementet har imid-
lertid ikke kunnet bekrefte denne opplysnin-
ga.

Rapporten "Hotade djur och viixter i Nor-
den" utgitt av Nordisk Rid og Nordisk Minis-
terrid (NU A 1978: 9) klassifiserer masimjelt
som akutt truet i Norden. Av "Threatened Plants
Committee" (IUCN) fir planten denne karak-
teristikk for Europa (NU A 197 8:9 , side I 5l ).

Ved forestAende regulering av Vir'dnejav'ri



vil det nye voksestedet like vest for ssrenden av
vatnet bli sterkt utsatt. Nfu vatnet etter planen
heves l5 m, vil det nye vannspeilet komme til i
ligge ovafor bergfoten som rasmarka 'tviler"
p6. Da utrasninger er vanlig ved regulerte vatn,
selv der det er fast mark, er det i vente at store
deler av rasmarka vil rase ut, ikke minst pA
grunn av dominansen av finmateriale av kalk i
rasmarka og pi grunn av den store gravekrafta
som Alta-Kautokeinoelva har i stryka her. Her
like for utpopet i Vir'dnejav'ri '?fu" elva tem-
melig stri.

Det nye vokestedet for masimjelt represen-
terer en enesteende botanisk biotop. Somme-
ren 1982 foretok Liv Molster m-fI. mer inngAen-
de undersokelser i dette omrAdet. (Elvebakk &
Molster 1982). Bl.a. blei arter som kveinhavre
(Tiseum subalpestre), fiellsolblom (Amica al-
pina) og flAgmure (Potentilla chamissonis) fun-
net ved elvelopet bare vel 200 m ost for den
nevnte rasmarka.

Jeg takker Liv Molster og Astha Skifte for
assistanse under den botaniske befaringa i Alta
sommeren 1981, Olga Kvalheim for tegning av
figurer, og Per Boe for bestemmelse av stein-
prover.

SIJMMARY

In 1883 J. M. Norman found Oxytropis defle-
xa subsp. norvegica on the (mountain-)ridge
Habavuoppebakte, ca. 5 km south of Masi, in
the Kautokeino district of the County of Finn-
mark. This locality was the only one known for
the species in Europe until 1981 when Liv
Molster and the author found it ca. 20 krn
north of Habavuoppebakte. This "new locali-
ty" is in an open, comparatively steep, anc
loose scree-slope just north of the Alta water-
conrse. ca.250 m west of the southern end of
the lake Vir'dnejav'ri. Oxytropis detlexa stbsp.
norvegica was observed in two places on the slo-
pe, which was rich in limestone. Table I shows
a vegetation analysis of the lower of them. A
list ofthe species observed on the slope is given
Several of the species in this enumeration are
rare in Finnmark e.g. Braya linearis.

Oxytropis deflexa subsp. norvegica. the en-
vironment of which is arcticalpine plant-commu-
nities. must from its distribution be considered
a northern unicentric mountain plant. These
plants are assumed to have survived glaciation
at coastal or inland refuges. How these may

have been for Oxytropis deflexa subsp. norvegi-
cc is discussed by i.a. Professor Nordhagen
(Nordhagen 1935).

Our knowledge of the flora and vegetation
along the Alta watercourse is still spare. And in
the future Oxytropis deflexa subsp. norvegi-
ca wl1-l possibly be found on other open lime-
stone-rich scree-slopes along this watercourse,
But from what we know of the distribution to-
day, the plant is very rare, and it has been char-
acterized as acutely threatened.

When the surface of Iake Vir'dnejav'ri in the
near future is raised I 5 m (from 250 to 265 m
a.s.l.) according to the plans for a hydro+lectric
plant, the new locality for Oxytropis deflexa
srtbsp. norvegica will probably be strongly dis-
turbed - perhaps destroyed.
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Flueblomst (Ophrys insectifera) funnet i Fauske, Salten

J@RN ERIK BJORNDALEN

Sogn og Fjordane distriktshogskule
Postboks 39
5801 Sogndal

I forbindelse med undersskelser av kalKuru-
skog i Saltenomridet sommeren 1981 kom jeg
over flueblomst (Ophrys insectifera) i Fauske
kommune. Nordland. Planten ble funnet i en
kalkfuruskog i sorsstskriningen av Veten pi
halvoya mellom Fauske og Oynes. Dette om-
rAdet er ellers en artsrik og interessant lokali-
tet, i likhet med si mange andre steder i Faus-
keomrldet og Salten forowig (se f.eks. Frem-
stad 1977, Elven & Elvebakk 1980). Det ble ba-
re funnet et par blomstrende individer, sA det
er ikke tatt herbariebelegg. Funnet i Fauske
rapporteres herved i denne notisen, men vil og-
sA forekomme i en plantesosiologisk tabell i et
senere arbeid om kalkfuruskoger i Nord-Norge.

3:::i: l'":::iffijil:l-?i.:*::iomst-l.kariteten ved veren,

Puru {Pind 
^qtvutL6lEiner lJutuapeM comutuL'\

AjOIber lAtdo^taphqloa uvd-uMil
F jellkrekling lEnpet@ hefuph4odilM)
Blokkebar lvacolniM uugina'Ml
Tyttebar lVacciLLM VLLU -i"ddel
Fingelstar! l3d^ex d.Lgiattal
Bergstarr lcfuex tup^tLij I

bngeaks lMeLLca fru,ta6)
Bletopp ltlouLia caeuX.e)

'Van1. kattefot lAntenn&it diaica)
Bleklokke l1Mpdnul.d notund,i|ol-idl
Reinrose {t44d oa,tapel^ta)
Rgdflangre lEpaWcLU Lt\oMbMl
Evihaure lcol,aM bon@te)
Brudespore lcqfrnadeuA cahopa ed',
skogsvwe lHiwcLM tqlvaLi-cm coII.
Tiriltunge lLotu coeaculaibl
Stomarjrjelle lllelMpqw p@twel.Flueblonst l)ph^qa ibecLi"Swl
Tepperot lPotenli,lh uzctal
Tageba! (Rubu taxatilL'l
tulslldre (Saxi'Mqa dizoidu)
cullris {Solidago rLagtue)
BlSknapp lsucLi"ad pretzu^l
Skogflol \Viola rav.Ltuit@)

camose lAbieLua.Ua abieLi"tul
vanl slgdmose l'ic@nM AcaWLi@)
Etas j 4ose lHqlocofriM 

'pludeM)Furuose lPlMoz.Ltn achaebeil
Kranssose lRhqunianQ.Iph6 tuqxetMl
labbmose IPhtLidLM ugoanl
vrisose lTaMeLtd taMuoaa)
Bl€rdose lFullaila tuUci)
Lys leinfav l|lndowia eb6eu,Ul
QA reirlav lclad.o$ia Mngi|eitul
Brunbege!Iav l?Iad.otui-a prJxlld,tal

Flueblomst hsrer til blant v{re sjeldneste
orkideer, og er en art som gir en spesiell klang
bide hos fagbotanikere og amatorer. Det er ik-
ke bare fordi den er sipass sjelden, men ogsi pi
grunn av den spesielle bestovningsokologi.
Blomsten ligner som kjent et insekt,og planten
er avhengig av at snyltevepsenGorytes "parrer"
seg med blomsten for at bestovningen kan finne
sted (se f.eks. Fegri 1970).

Flueblomsten har en merkelig utbredelse i
Norge, med tre utbredelsessentra som ligger
fjernt fra hverandre fifr. Hult6n 1971, Lid
1974). Det stsrste omridet utgjores av de sor-
vestligste kambro-siluromrAdene i Oslofeltet,
dvs. Skien-Iangesund, Holmestrandsfeltet,
Kongsberg-Eiker og Ringerike. Flueblomsten
finnes ogsA utenfor kambro-siluren i Sor-Norge,
bla. Onsoy i Ostfold, Lier og Hwum i Buske-
rud og VAle og Brunlanes i Vestfold. Man mi
bevege seg helt til Nord-Trondelag for i finne
flueblomsten igien, narmere bestemt til omri-
dene rundt Snisavatnet (Kvam i Steinkjer kom-
mune og BergsAsen i SnAsa). futen har sA et
nordlig utbredelsessenter i ytre Salten, i kom-
munene Beiarn, Bodo og Gildesk4l. Fauske-fun-
net utvider dette utbredelsesomridet en del.

Lokaliteten med flueblom er en narmest
ssrvendt li som mer eller mindre er dominert av
kalkfuruskog. Sammen med en kalKuruskog pi
Stromoya ved Bodo og en ved Tverrvik i Beiarn
er dette den storste forekomsten av kalkfuru-
skog i Nord-Norge. Faktisk hsrer Fauske-kalk-
furuskogen til en av Nordens stsrste bestander
utenom Gotland. Som en kuriositet kan jeg nev-
ne at flueblomsten ble funnet inne i en analyse,
rute etter at jeg hadde begynt i analysere. Ana-
lyseruten er gjengitt i tabell l. Furua danner
treskikt alene, men i buskskiktet finnes tette

Blyttia 4o: 243-244; 1982. 243



kratt av einer. Lyngarter forekommer i feltskik-
tet, men spiller ingen vilrtig rolle. Ingen bestem-
te urter og gras dominerer, men feltskiktet vir-
ker urterikt. Til tros for et tykt mosedekke ser
likevel mer eller mindre kalkkrevende mineral-
jordsplanter ut til i finne seg til rette, f.eks. fin-
gerstarr (Carex digitata), bergstarr (C. rupest-
ns), reinrose (Dryas octopetah\, rodflangre
(Epipactis atrorubens), brudespore (Gymnade-
nia conopsea), gulsildre (Saxifmga aizoides) og
mosene granmose (Abietinella abietina\, labb-
mose (Rhytidium rugosum) og wiemose (Tor-
tella tortuos). Flueblomsten er ogsA en slik art
som har rottene nede i mineraljorden.

Flueblomsten er knyttet til kalkomrider i
Salten som ellers i Norden. Ni finnes det for-
holdsvis rikelig med kalkomrider i denne delen
av Nordland, og kombinasjonen med gunstig
berggrunn og vilrme sorberg gjor deler av Salten
til et interessant studieobjekt for botanikere.
Kalkfuruskog ser ut til i vare en av de viktigs-
te habitatene for flueblomst i Salten, spesielt i
Beiarn. Pi marmorbergene rundt Tverrvik er
flueblomst en konstant art i kalKuruskog, og
pA enkelte partier kan den opptre ganske tall-
rikt. Flueblomsten gir i Beiarn ogsi ut pA Apne
kalkberg.

Det kan godt hende at flueblomsten er noe
vanligere i Salten enn man tror, for artens opp-
treden kan variere fra 6r til ir. PA en lokalitet i
Beiarn ble arten funnet i 1977 . men var full-
stendig borte da den samme lokaliteten ble be.
sokt i 1979. I 1980 var den igjen tallrik pi loka-
lieten. Det var jo ogsi en tilfeldighet at flue.
blomsten dukket opp midt i en analyserute ved
Fauske!

I tillegg til ipne kalkberg og kalkfuruskoger
er flueblomsten ogsi funnet pi skjellsandenger,
bla. ved Ausvika nord for Bods. Her vokser
den i en reinrosedominert kalkeng hvor ogsi en
del mer fuktighetskrevende kalkplanter kan inn-
gA fifr. Fremstad 1977).

Nermere opplysninger om flueblomst i Sal-
ten finnes i Fagri (1934), Ronning (1954),
Anderssen (1967) og Fremstad (1977). Artens

forekomst i kalkfuruskoger i Salten vil ogs6 bli
narnere behandlet i et plantesosiologisk arbeid
om kalkskoger i Nord-Norge senere.

Den store kalkfuruskogen ved Veten i Faus-
ke er i hoyeste grad verneverdig, og omridets
vergeverdi er dokumentert i et notat til natur-
vernkonsulenten i Nordland (Elvebakk 1980).
Funnet av flueblomst pi denne lokaliteten un-
derstreker verneverdien ytterligere.
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Smflstykker

Ny nordgrense pi Ostlandet for blod-
storkenebb, Geranium sanguineum

I forbindelse med feltundersokelser i kalkfuru-
skog oppdaget vi sommeren 1981 en ny lokali-
tet for blodstorkenebb (Geranium sanguineum)
i Brandbukampen i Gran kommune, helt nord
pi Hadeland. Arten er tidligere kjent nord til
Ringerike og Jevnaker (6n lokalitet). Langs kys-
ten gir den nord til Sunnhordaland.

Populasjonen av blodstorkenebb befant seg

i en hoyde av ca. 350 m i sorvestskriningen av
Brandbukampen. Selv om det fantes et svakt
innslag av edellauvtrar (spisslonn og hassel) i
omridet, tilhsrer lokaliteten den boreale vege-

tasjonssonen (barskogssonen).
Brandbukampen er restene av Oslofeltets

nordligste perm-vulkan og best6r av en gabbro-
bergart som er omkranset av kontaktmetamor-
fosert ("stekt") skifer (hornfels) som danner
de bratte skrtningene ned mot det omkring-
liggende skifer-landskapet.

Vegetasjonen i sorvestskiningen der blod-
storkenebb ble funnet bestod av en blanding av

torr, lavrik furuskog (Cladonio -Pinetum) overst,
en noe rikere snerprorkvein dominert type ne-

denfor, og midt i skriningen fragmenter av et
varmekjert kalkfuruskogselement (Convallario-
Pinetum). Nedenfor fantes en narmest ipen
rasmark.

Blodstorkenebb-populasjonen omfattet 1 0-
20 iivskraftige individer innenfor et svert be-
grenset omrtde pi ca. l0 x 10 m, delvis med
ustabil skifergrus, delvis med smi berghyller.
Prove av jordsmonnet pi lokaliteten gav pH-ver-
di 6,1 , men varierte ellers i skriningen fra 5,9 til
4,4. Ruteanalyser fra omrAdet vil bli publisert i
et kommende arbeid om kalkfuruskoger pi Ost-
landet. Rodflangre (Epipactis atrorubms) wm
ble funnet flere steder, er heller ikke tidligere
kjent fra Gran kommune, og lokaliteten repre-
senterer den nordligste utloperen pA Hadeland
for denne arten. Andre varmekjere og kalkkre-
vende arter som bergmynte (Oiganum vulga'
re), bakkemy nt e (Sa t ur ei a a cino s), kantkonvall
(Polygonatum odoratum) og dvergmispel (Co'

Blyttia, 40: 245-247 ; 1982.

toneaster integerrimus) ble ogsi funnet. Fjell-
planten skdresildre (Saxifraga adscendens) ble
registrert pi forskjellige steder, men bare med
fi individer. Nylig ble den funnet ny for Lunner
kommune (Olsknappen, Grua) av 6n av oss
(TEB) pe en tilsvarende rasmarkslokalitet.

Blodstorkenebb har en sorlig kystutbredelse
tilhorende det sorlig suboseaniske element, ifol-
ge Lyes klassifisering fta 1967 i Norge. I det
indre Oslofiordsomridet opptrer den som en
karakterart for kalktsrrenger, strandberg og
kalkfuruskoger, og folger kalkelementet inn pi
Ringerike, med utpostene i Jevnaker og nA ogsi
i Brandbukampen. Den nye lokaliteten ser ut til
i vare den eneste som ligger klart utenfor den
boreonemorale (hemiboreale) vegetasjonssonen
som er karakterisert ved innslag av edellauv-
skog. Det er vanskelig A forklare at arten ikke
finnes i kalklorrenger og kallduruskoger i Nes-
Hamar omridet ved Mjosa der de klimatisk-sko-
logiske forholdene ellers skulle ha ligget vel si
godt til rette som pA Hadeland. Den isolerte be-
liggenheten til Hadelandsforekomstene kan
tyde pA at de er relikter fra gunstigere klima-
perioder.

Tor Erik Brandrud
Botanisk hage og museum
Tlondheimsveien 23 B
Oslo 5

Jom Erik Bjorndtlen
Sogn og Fjordane distiktshogskole
Postboks 39
5801 Sogndal

De fire store og kjennskapet til sopp

Det er velkjent nok at mange av vf,re diktere
hadde et visst kjennskap til blomsterplanter,
det kan vere nok i minne om Wergelands
blomsterdikt, hans gyldenlakk, etc. Selv Nils
Kjar som spottet botanikere og zoologers de-
taljkunnskap om latinske navn, stovbarere og
liknende, nevner faktisk flere planter fra sin ro-
tur langs Sinas bredder i sitt "Julibrev fra
Son".

Om dikternes kjennskap til sopp vet man li-
te. NA skal man naturligvis ikke tro at alle dik-
ternes naturkunnskaper kom til syne i det
skrevne ord, men om vi tar for oss de fire store,
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Ibsen, Bjornson Kielland og Lie ffu vi et tanke-
vekkende forskjellig utvalg av sopp som ble an-
vendt i diktningen.

Leksikografisk institutt ved Universitetet i
Oslo har fort pi kort hvert eneste ord de flue
store har brukt, og med referanse til bruken.
Utrustet med en liste over mulige soppnawr var
det derfor fi timers arbeide 6 gA gjennom dette
kartotek for de fire store. Det ga folgende resul-
tat:

Bjomstjerne Biomson omtaler overhodet ik-
\e sopp. Selv ikke ordet sopp har han brukt.

Jonas Lie. I Jonas Lies roman "Tremasteren
"Fremtiden" eller Liv nordpa.a" finner vi fol-
gende vakre omtale av den gamle kunst i sli ild:
"Han [Morten] tog Fyrstaal, Flint og Knusk
frem af Lommen og slog Ild saa varsomt, han
kunde inde i den hule Haand. Med et arbodig
Buk lagde han den brandende Knusk ned i pi-
ben [til onkel Tobias], hvis laag han vovede at
aabne. Den gamle forstod den gode Mening og
trak til, idet han over Mundstykket mumlede et
Tak og et Oieblik haftede Oinene hen paa Mor-
ten."

Hos Jonas Lie finnes ogsA en rekke tilfeller
av bruk av uttrykket "si tort som knusk,, eller
"knusktorr'.

Helt ubekjent med at sopp kunne spises var
neppe noen av de fue, men det eneste sted hvor
spising av sopp forekommer hos Jonas Lie er
det, kanskje betegnende nok, plassert i det fjer-
ne utland: I romanen "Gaa paa!" fra 1882 fin-
ner vi folgende: "Som den erfarne lodsede Ste-
warten dem [Rejer og tommermannen pi "Al-
ert"] ind i et halvmsrkt Hul oppe i Havnegaden
[i Barcelona] hvor de satte tillivs noget Sop i
harsk Olie og endel forbrandte, sorte Kjodsttk-
ker."

Det smaker hverken av kunnskap eller smak
for sopp, kanskje heller av egen sorgelig erfa-
ring.

Det fremgir vel egentlig ingen steder at Jo-
nas Lie forsto at knusken ttl fyrtoy stammet
fra en sopp. Det som har festnet seg er bruken
av knusk til ildsliing, noe som utvilsomt ennd.
var temmelig vanlig i Jonas Lies barndomsir
nordpi 1839-1845 og kanskje siden ogsi i Are.
ne i Sunnhordland. Fyrstikkproduksjonen be-
gynte ikke fsr i 1830-irene og fyrstikker ble ik-
ke vanlig fsr i 1850-tuene.
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Alexander Kielland. Hos Alexander Kielland
moter vi derimot et arnet kjennskap til sopp
som vi ser av de folgende tre sitater:

Fra "Nye Noveletter 1880": "samtalens
Temperatur steg ved Champagnen: flydende
Fransk og radbrakket Fransk blandede sig med
Spansk og Portugisisk; Damerne laa baglangs i
Stolene og lo; man kjendte allerede hinanden
godt nok til ikke at genere sig; - alene ,'der

liebe Doctor" disputerede alvorlig med sin Side-
mand - en fransk Journalist med rsdt Baand
i Knaphullet. Og saa var der en til, som ikke re-
ves med i Lystigheden. Han sad paa hoire Side
af Mademoiselle Adele, - tilvenstre havde hun
sin nye Elsker - den tykke Anatole, som hav-
de forspist seg paa Trofler."

I "Arbeidsfolk" 1881: "Kjodboller i skarp
Sauce, fyldt Kaalhoved, Fiskeboller, Kjodka-
ger, forloren Skildpadde, opskaaren Fuglesteg
med smaa stegte Poteter - alt forsvandt som i
hemmelige Faldgruber. Fatter Hans stod ved en
Kjodpudding med Asparges og rorte sig ikke,
skjont han var om i Ryggen af Puf. Ved Siden
stod Kandidat Smith med en Appetit, som han
syntes at have bragt med lige fra Jotunheimen;
han spiste Filet de boeuf med Theske: thi han
vovede ikke at gaa efter en Gaffel, saalange der
endnu fandtes en Champignon."

I "Fortuna" 1884: "Til andre Tider - som
ved Selskaber ensede hun [Clara] ingen Udgift;
at ve,re rigtig odsel og flot, naar nogen saa det,
var igrunden hendes Natur - iser med et Rafin-
nement af Kniberi; paa samme Tid som hun lod
Kogekonen grassere efter Behag med Trofler
og Osters forsomte hun aldrig at talle Svesicer-
ne til Tjenernes Sodsuppe. For Fru Fredrikke
var et Besog og fremfor alt et Selskab i dette
Hus, hvor der gik saameget til, ligefrem griben-
de. Hendes Fugleoine hang ved alt, hvad der
blev fortaret, og taxerede alt, som gikk tilspil-
de. Og bagefter fslte hun sig, somom hun hav-
de vaeret med paa en vanvittig Odselhed, den
hun selv maatte bode paa ved at knibe Knibe-
riet endnu knebnere."

Henik lbsen. Hemik Ibsen nevner sopp et
eneste sted, nemlig 1879 i "Et dukkehiem,, i
scenen mellom Nora og doktor Rank hvbr han
forteller om sin sykdom, arvet etter faren:

Rank: "Ja det er minsel ikke andet. end til
at le ad, det hele. Min arme, uskyldige rygrad
mi svi for min faders lystige lojtnantsdage.,,



Nora: 'TIan rar jo sl henfalden til asparges

og gAseleverpostejer. Var det ikke si?"
Rank: "Jo; og si til trofler."
Nora: "Ja, ttofler, ja. Og s[ til osters, tror

jeg?"
Rank: "Ja osters, osters; det forstir seg."

Hos Ibsen mster vi altsl den altuelle sopp,

naturligvis er vi fristet til e si, som symbol.
I fgrste orngang fremtrer trgflene bare som

en av flere ingledienser i en gourmets meny'
senere nevnes jo ogsl bide portvin og cham-
pagre, men ved n&rmere ettertanke har trofler
og-osters sin symbolske betydning som afrodj'
sialo som henqpiller pl loytnantens utsvevende

ungdomsliv, ikke bare nlr det gielder mat og
drikke, men ogsA omgang med tvilpmme kvin-
ner, den egentlige ersak til farens sykdom. Men
dette blir bare antydet. Den som ikke onsket I
skjonne, kunne la det vere, - i dette skuespil'
lei. net ble som kjent verre i det rieste, 'Gjen-
gangere".

Jeg takker for velvillig hjelp fra en rekke per'
soner pi I*ksikografisk Institutt.

Ftnn-Egil Eckblod
Univ ersite t et s bo t4'fi ke institutt
drr.lra1045 Blindem
Oslo 3
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Bokanmeldelser

Th. Schauer / C. Caspari: Cappelens flora. Ca.
1500 planter i Nord-Europa. Norsk utgave ved
Birger Grenanger. J. W. Cappelens forlag a.s.

1982,460 sider. Pris innb. kr. 142,-

Cappelen har markert seg pi billedflora-marke-
det med et verk som omfatter et relativt stort
utvalg av blomsterplanter fra Europa. Teksten
er omarbeidet til norske forhold ved tilfoyelser
av data om utbredelse og okologi for hver art, -
endel arter er dessuten omtalt i teksten uten il-
lustrasjoner.

Figurene er naturtro i farger, og rike pi de'
taljer. Trykken yter dem stort sett rettferdig-
het. Sammen med teksten gir boka pi en kort-
fattet mite en utfyllende presentasjon av de ar-
tene som er omtalt. Hovedkapitlet er isolert sett
meget bra, men endel forhold $ot at floraen
neppe fyller kravene til en popularhindbok for
Nord-Europa.

Boka innledes med et kapittel med forklarin-
ger og illustrasjoner til faguttrykk. Dette er nyt'
tig, men skjemmes enkelte steder av rotete re-
digering bAde med hensyn til rekkefolgen ter-
mene behandles i og samsvaret med figurene.

Dessuten: detaljtegninger av spesielle plante-
deler har den store svakhet at de ofte er ufor-
steehge for den uinnvidde somikkehar "resten"
av de tegnete plantene i hodet. Hvem er i stand

til f.eks. i forsti hvordan et staminodium ser ut
etter fig. 68 (s. 12), dersom en ikke tilfeldigvis
drar kjensel pA blomsten hos brunrot (Srophu'
laia nodov)? Eller hva med A forsti kolbens
oppbygning ut fra fig.58 G. 12) uten ikjenne
igjen den spesialiserte spadix hos munkehette
(Arum spp.)2

Mye av problemet kunne enkelt vrrt avhjul'
pet med referanser til de etterfolgende kapitler,
slik det gjores under presentasjonen av de fa-
miliene som er representert i floraen. Her gis en

kort og presis karakteristikk av hver enkelt fa-
milie sammen med en strektegning av en repre-
sentant for viktige slekter, og det henvises til
omtale og fargeplansjer av de enkelte artene i
hovedkapitlet.

Arrangementet av stoffet awiker fra det en

er vant med ved at artene er ordnet i 7 grupper

Blyttia 4o: 249 -251 ; 1982

etter okologiske preferanser. Det er ogsiL utar-
beidet en bestemmelsesnokkel som i stor grad

bygger pi at brukeren kan avgjore om den plan-
ten som skal bestemmes vokser i en av de sju
naturtypene det opereres med i inndelinga av
stoffet. Milet med en slik framgangsmAte er i
hjelpe "interesserte til i utvide sitt kjennskap til
planter og til de naturtyper de lever i". Dette er
en interessant miLlsetting, men la oss ta et eks-
empel og se hvordan det fungerer: Vi har vert
ved sjoen og badet, og mellom steinene ved

stranda vokste endel pene blomster som vi pluk-
ket med hjem. Vi fikk med tiriltunge (Lotus
comiculatus), gAsemure (Potentilla anserina),
fuglevikke (Vicia cracca), fjsrekoll (Armeria
maritima), ostersurt (Mertensia maitima) og
strandstjerne (Aster tripoliun). Siden vi har
vert pi stranda finner vi raskt fram til de tre
sistnevnte artene i nokkelen under "havstrand
og kyststrok", rnen hva med de ovrige? Vi blar
iwig fram og tilbake, og finner tiriltunge under
naturtypen'torre steder, naringsfattige gras-

voller, murOr", fuglevikke under "naringsrike
enger og beitemarker", mens gisrnure stir opp-
fgrt under "6krer, avfallsplasser, grusrnark,
veier". Etter A ha gjort flere forsok pi i bruke
floraen i tilsvarende situasjoner er jeg kommet
til at den er lite egnet til I bestemme planter i
felt. Det er alltid en rekke vanlige, vilt utbredte
arter som ikke "passer" inn i systemet (i det
minste ut fra ssrnorske forhold), og det spors

om ikke floraen ved A blande sammen artsbe-
stemmelse og vurdering av voksestedets natur er

egnet til i spre uklarhet snarere enn kunnskap
om plantene og de krav de stiller til livsmiljo.

Selv uten de svakheter som hittil er antydet
vil floraen neppe bli fullgod hjelp for en amator
i Nord-Europa slik tittelen henspeiler pi. En av

de sju naturtypene boka deles inn i er "Alpe-
ne". Her finner vi et utvalg av planter som er

karakteristiske for fiellene i Sor-Tyskland,
Sveits, Osterrike, osv. - men siden nir ble det-
te regnet til Nord-Europa?

Skjevheten blir desto mer pitakelig ettersom
storparten av de nord-europeiske (dvs. skandi-
naviske) fiellplantene mangler. Jeg tenker ikke
bare pl vfue sjeldenheter, men vanlige arter som
tyrihjelm (Aconitum sept entrionale), vendelrot
(Valeriana sambucifulin), bergfrue (Saxifraga
co tyledon), aksfrytle (Luzula spicata),bergstar
(Carex rupestris), bleikrnyrlegg (Pediculais lap-
ponica), flekkmure (Potentilla crantzii), mus-
sre (fulix herbacea), solwier (5. glauca),lapp-
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vier (,S. lapponum), ullvier (S. lanata), gronn-
viser (S. phylicifolia), fjellfrostjerne (Thalict-
rum alpinum), svartaks (TTisetum spicatum) og
fjellveronika (Veronica alpina).

Inntrykket av at floraen egentlig behandler
forholdene i Sor- og Mellom-Europa (Miinchen
med omland?) styrkes ytterligere ved at mange
arter som er tatt med, er fort til naturtyper som
stemmer darlig med var hjemlige flora. Eksem-
pelvis er rosslyng (Calluna vulgaris), blilyng
(Phyllodoce caerulea), kantlyng og dvergbjork
(Betula nana) gruppert sammen under rubrik-
ken "vann, myr, sump". Det er mulig at dette
er dekkende i de mer kontinentale deler av Mel-
lom-Europa, men hos oss er disse artene vel s6
karakteristiske og tildels dominerende pi vel-
drenert og torr mark.

Floraen kan ikke anbefales som popular inn-
foring i Nord-Europas flora og vegetasjon. Den
vil vesentlig ha sin berettigelse som guide for en
noe ovet "blomsterelsker pi feriereise" i Sgr-
og Mellom-Europa, slik det antydes i forordet.

Per. H. Salvesen

Catarina Johansson: Attached algal vegetation
in running waters in Jrimtland, Sweden. Acta
Phytogeographica Suecica 71. Svenska Vdxt-
geografiska Siillskapet, Uppsala 1982. 84 s.
Uten pris.

I lopet av de siste ti 6r er de fastsittende alger i
ferskvann blitt gjenstand for fornyet interisse
for botanikere og limnologer, og spesielt i Sve-
rige er mange gode og interessante undersokel-
ser blitt gjennomfort. Catarina Johanssons un-
dersokelse i Jiimtland mi sies i vere et hoyde-
punkt i denne rekken av arbeider, fordi hun for-
ener et omfattende feltarbeid med gjennom-
tenkte, avanserte analysemetoder.

Formilet med undersskelsen er i pAvise i
hvilken grad den fastsittende algevegetasjonen
eller de enkelte taxa kan benyttes som indika-
torer pA visse faktorer i rennende vann, bide
med hensyn pi abiotiske forhold i elvene og
med hensyn pi biotiske forhold langs elvebred-
dene. Jdmtland har stor variasjon i berggrunn og
vegetasjonstyper, landskapet omfatter ogsi hoy-
fiell og lavland.

Alkaliet, pH, kalsium, naringssalter og van-
nets farge er registrert, i tillegg til stasjonens
hoyde over havet, insolasjon, stromhastighet
m.m. Det biologiske materialet er bearbeidet
med statistiske metoder: artenes forekomst er
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jamfort med forholdene i miljoet, og karakteris-
tiske samfunn er pivist ved assosiasjons- og or-
dinasjonsanalyse.

Resultatene er presentert i oversiktlige dia-
grammer og tabeller. Johansson pAviser en
rekke fors$ellige algemmfunn karakteristiske
for elver i hoyfjellet eller elver med hoy insola-
sjon, kalsiumrike elver, kalde eller varne vass-
drag, elver og bekker i skogsomrider eller om-
rider lite inJluert av menneskelig aktivitet, o.a.
Noen arter kan oppfattes som "indikator"-ar-
ter idet de kun forekommer under spesielle for-
hold. PA artsnivi synes imidlertid fiekvensdia-
grammene (forekomst vs. miljofaktor) i gi mest
informasjon.

Undersokelsen har verdi btde som informa-
sjonsgrunnlag og som modell for videre under-
sokelser. Alle som befatter seg med den fastsit-
tende algevegetasjonen i vassdrag bor skaffe seg
dette arbeidet.

Dag Kloveness

Anna-Elise Torkelsen: I den gronne gryle. NKS-
forlaget, Oslo, 1982, 96 s., illustr. av Hedvig
Wright Ostern. Pris kr. 68,-.

Den si ofte omtalte gronne bolgen har etterlatt
seg mange spor pA bokmarkedet de l0 siste ara,
Det aller meste har vert oversatt fra dansk,
svensk, engelsk og tysk. Og alt har ikke vart li_
ke kritisk tilpasset til norske forhold. Desto
hyggeligere 6 kunne snske velkommen et tvers
gjennom norsk produkt - skrevet av Anna-Elise
Torkelsen, Nyttevekstforeningens sekretrr med
mangedrig erfaring som kursleder pi nyttevekst_
kurs. Boka er dessuten illustrert med Hedvig
Wright @sterns usedvanlig vakre og instruktive
akvareller.

I alt omtales n&rmere 30 viltvoksende arter
og et par giftige forvekslingsarter. plantene er
delt inn i bladgronnsaker, kydderplanter og te-
planter. Og bakerst er det presentert narmere
50 forskjellige oppskrifter. Man blir unektelig
inspirert til i forsoke bAde meldestokk-suffld.
groftekant-frikadeller og lovetann-omelett. for
ikke i snakke om geiterams som asparges og
vinterkarse som brokkoli.

Enkelte unoyaktigheter kan en alltids sette
fingeren pA, uten at dette svekker helhetsinn-
trykket vesentlig. Pistanden (s. 9) om at mun-
kene innfsrte en rekke krydder- og medisin-
planter til Norge som seinere har forvillet seg og



etablert seg i vir flora, er i det minste sterkt
omdiskutert. Og i fore balierier og bllgronn-
alger til planteriket G. l0) er ikke i samsrar
med moderne systematikk. I de morfologiske
beskrivelsene er det enkelte feil - sl som at
"hver blomst pi hundepersillen har tre srni-
svop" (s. 26) og at skvallerkil er kjennetegnet
ved de 3-koplete bladene (s. 32).

Temaet innholdsstoffer er nanskelig. Det fo-
religger s[ mye motstridende informasjon i lit-
teraturen. Ingen direkte feil er funnet, men en
del inkonsekvens€r og manglede systematikk.
For eksempel er garvestoff angitt for en del av

plantene, men ikke for alle som har det (f.eks.
bringebrrblad,; s. 72). En kan ogsl sporre seg

hra det egentlig menes nir det hevdes at bl.a.
garvestoffer og slimstoffer "virker rensende p[
organisrnen" (s. I 7). Men alt i alt: Boka er mye
mindre ulaitisk p[ dette punkt enn det aller
meste av den oversatte litteraturen av tilsraren-
de type.

Boka anbefales til alle. Uansett eventuelle
forkunnskaper er boka nyttrg, hendig og ikke
minst - vakker.

Inger Nordal
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Tt lnaturen
Ragnhild Haarr Foss, Gun Aamodt og Knut-StAle Hauge
DOMPAPEN POPP
Fortellingen om dompapen Popp gir konkrete tips om fugler, fuglebrett, foring m.m.
28 s kr 42,00 BM/NYN

Sigmund HaugsjA
FRILUFTSAKTIVITETER
Denne lareboka er beregnet brukt i grunnskole og i videregiende skole og gir rad om
hvordan vi kan bruke naturen til egen fordel uten A odelegge den.
ll2 s kr 5l,00 BM/i.IYN

Gunnar Repp
LEIRSKOLE OG FRILUFTSLIV
Ei nyttig bok for lararar som skal pA leirskole med klassen. Mellom anna blir det peikt
pi verdiar ein kan ta vare pa ved a la friluftslivet bli bide eit middel og eit mil i opp-
sedinga. Oversikt over aktivitetar og tilbod ved leirskolane her i landet.
I 17 s kr 55,00 NYN

Sigmund HaugsjA og Kirsten Haaland
SAMV/ER OG LEIK
Gjennom leik kan vi bygge bruer mellom den unge og den volsne generasjonen. Dette
heftet er ment som en hindsrekning og id6bank til de som vil gi seg litt rner tid sammen
med barn.
152 s kr 78,00 BM



Giinthcr Roth

VrrER'
VARSTER

som gielder til
i morgen kveld. . .

Fornorcket og bearbcidet av Sverrc Johancen

Denne boka er en popular framstilling av ver og vrerlag. Den

viser hva som faktisk skjer i atmosfaren og hva som bestem-

mer varet. Den gjennomgir ulike vartyper og viser hva vi kan

forvente oss framover ut fra det vi kan observere i dag.

Boka gir eksempler pl varkart og forteller en del om hvordan

vreret faktisk er ut fra det vi kan se ut fra kartene.

For den som er avhengig av v@ret, vil boka vere nyttig.
Boka er ogsi rikt illustrert med fargebilder og strektegninger.

243 sider Innbundet kr 140,00

Til salgs i bokhandelen.



NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSSKRIFT

DIND4;O. HEFTEI. 1982



B LYTTIA
NORS K BOTANISK FORENINGS TIDSS KRI FT

BIND z+0

r982

UNIVERSITETSFORLAGET



@ Universitetsforlaget 1982

Redaktor

Professor Finn-Egil Eckblad

Viseredaktor

Vit. ass. Klaus Hoiland

Redaksjonskomite:

Amanuensis Liv Borgen, stipendiat Eli Fremstad,
forstelektor Jan Rueness, vit. ass. Tor Tonsberg

Lie & Co.s Boktrykkeri, Oslo



INNHOLD

Jsrn Erik Bjorndalen: Flueblomst (Ophrys insectifera) funnet i Fauske, Salten 243

Bokanmeldelser 69,138,195,249

Liv Borgen: Kaffe
(Coffee) 155

Liv Borgen: Kakao
(Cocoa) 233

Tor Erik Brandrud og Jorn Erik Bjorndalen: Ny nordgrense pi @stlandet

for blodstorkenebb, Geranium sanguineum 245

Doktordisputaser i botanikk i 1981 65

Finn-Egil Eckblad:De fre store og kjennskapet til sopp 245

Fondet til dr. philos Thekla Resrolls minne 65,137

Fra redaksjonen 2Ol

Knut Fegri: Et bortglemt fennoscandisk tusenblad
(Myriophyllum)-taxon
(A Fennoscandian Myiophyllum tacon tlwt lws fahen
into oblivion) 149

Alfred Granmo: Bergmynte - Origanum vulgare - funnet i Ofoten
(Origanum vulgare recorded ftom Ofotm) 53

Alfred Granmo: Funn av huldreblomst - Epigonium aphyllum i Ofoten 191

Gro Gulden: Soppsosiologi, en ny mykologisk forskningsretning i Norge
(Mycosociology, a new branch of mycologt in Norway ) 95

Oscar Hagem til minne (av Jostein Goksoyr) 203

Rune Halvorsen: Sjeldne og sirbare plantearter i Sor-Norge.
V. Strandtistel (Eryngium maritimum)
(Rare and threatmed plant species in South Nonwy. V.

Eryngiummaritimum) 163

Klaus Hsiland : Fj ere -mo sekant arell, Leptoglo ssum salinum,
en sopp med eiendommelig okologi
(Leptoglossum salinum, a rnushroorn with peatliar ecology ) 4l

Klaus Hoiland: Hvorfor blir issoleien rod? 192

Klaus Hoiland og Thore Lie: Axel Blytt som soppforsker
(Axel Blytt as mycologist) 205

Petter Kleppa: Hovedoppgaver i botanikk ved norske universiteter 1909-1979
(C-and. real. and mag. scient. theses in botany at the Norwegian
universities 1909-1979) I



Terje Klokk og Akse Ostebrot: Vegetasjonsforandringer i Neas delta,
Sor-Trondelag
(Vegetation changes in the delta of the iver Nea, Sor-Trondetagi tOt

Gunvor snekvik Knaben: om arts- og rasedannelse i Europa under kvartieer-
tiden l. Endemiske arter i Nord-Atlanteren
(On the evolution of inna- and inter*pecific polyploidy in Europe
duing Quatemary l. Endemic species in the North-Atlantic) 229

Mary Holmedal lnsvik:Plantebestand pi gjengroende kulturmark pi
Stefiordnes, Tysfiord kommune i Nordland
(The vegetation on abandoned fields at Stefjordnes, Tlsfiord
in Nordland) 75

Jon Nordnes: Cladonia polycarpoides ny for Norge
(Cladonia polycarpoides new to Norwoy)

Norsk Botanisk Forening I 13

H6kon Robak til minne (av Finn Roll-Hansen) 73

Trond Schumacher, Egil Bendiksen og Rune Halvorsen: Sjeldne og
sArbare plantearter i Sor-Norge - IV. Knottblom
(Malaxis monophylla)
(Rare and threatened plant species in South Norway - IV.
Malaxis monophylla) 85

Ola Skifte: Masimjelt (Oxytropis deflexa @all.) DC. subsp. norvegica
Nordh.) funnet pi en ny plass ved Altarassdraget
(Oxytropis deflem (Pall.) DC. subsp. norvegica Nordh. found
on a new place at the wstercourse of Alta) 237

Bjorn Sather: De rode nokkerosene i Naroy, Nord-Trondelag
(The red water lilies in Neroy, Nord-Ttondelag, Central Norway ) 45

Einar Timdal: Bidrag til Norges lavflora
(Contribution to the lichen flora of Norway ) 179

Tor Tonsberg og Dag Olav Ovstedal: Noen interessante lavfunn - III
(Some interesting lichen finds from Norway - III) 59

Universitetseksamener i botanikk l98l 65

Odd Vevle:En bokomtale - og iirr om vegetasjonsstudier 67

Per Wendelbo til minne (1927-1981) (av Rolf Y. Berg) l4l
Kari Balke Oiseth og Sissel Aarvik: Iaven Bryoria implexa ny for Noreg

The lichen Bryoria implexa new to Nonuay ) g3

Per Arvid Asen: Bidrag til floraen i Ausr- og Vest-Agder
(Agderherbariet, Icisriansnd Museum) - VIII
(New voscuhr plant records from Aust- and Vest-Agder counties,
SouthNonvay - VIII) 179


