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INNLEIING

Medan den ville kvannen (to former, strandkvann og

fjellkvann) er spreidd over heile landet (Lid 1979),

er vossakvann (Angelica archangelica v.maiorum Fægri)

berre kjend som dyrka plante frå nokre gardar i

Vossagrendene. Eller rettare sagt, hen var kjend frå

nokra gardar i Vossagrendene. Fægri (1954) granska

tilhøva rundt vossakvannen og intervjua mange

menneskje i Vossagrendene om denne planten. På den

tida var det enno mange som hadde han på garden, i

1984 reiste eg og far min rundt på Vossabygdene på

jakt etter vossakvann, og vi fann han berre to

gardar, Markhusteigen, kor det berre var att nokre

sørgelege rester, og Elje, kor det var nokre få

plantar. Gamle folk som vi snakka med hadde alle hatt

vossakvann på garden. Det kan sjølvsagt enno vera

einbølte gardar kor planten vert dyrka, men det

synest som at han i praksis er utdøydd i Vossa¬

grendene.

BOTANISK HAGE OG VOSSAKVANNEN

Då eg byrja i Muséhagen i 1979 var det kvann to

stader: i krydderhagen og i Benkegården. Begge



stadane var det vossakvann, men ingen visste kor han

kom i frå, det vil seie kva for gard han opprinneleg

stamma frå. Denne vert seinare omtala som "frå Musé-

hagen". I 1985 fekk eg frø av vossakvann frå

professor K. Fægri sin private hage. Denne lina

stammar frå plantar som vart tekne på garden Tveita

(sjå Fægri 1954), og vert seinare omtala som "Tveita-

lina". Frå Markhusteigen er det kome materiale via

tre kjelder. I 1984 samla eg sjølv tre småplantar på

garden, dette materialet vert seinare kalla

Markhusteigen I. I 1986 vart det kjøpt inn fire

plantar frå Randesund Gartneri ved Kristiansand.

Opprinnleg skulle denne lina stamma frå

Markhusteigen. Ho vert seinare kalla Markhusteigen

II. I 1987 fekk eg nokre frø frå Finn Roll-Hansen,

Kristiansand. Han har dyrka vossakvann i mange år, og

dei skulle opprinnleg koma frå Markhusteigen. Denne

lina er kalla Markhusteigen III. I 1987 fann eg

vossakvann på garden Elje ved Bolstadøyri, og tre

småplantar vart tekne med.

VITENSKAPELEGE GRANSKINGAR AV MATERIALET

I. Morfologiske granskingar

Følgjande karakterar frå blømande stenglar vart nytta

i denne granskinga: stengelhøgde, tilhøvet diameter

på stengelen under skjermen/diameter ved basis

(prosent), lengda på skjermstilkane i hovedskjermen,

og talet på fruktemne i hovedskjermen. Tabell 1

inneheld alle målingane som er gjort til no. Ved



hjelp av ein hovedkomponentanalyse (SIMCA, sjå

Øvstedal og Mjaavatten 1992) er individa plassert i

eit todimensjonalt system. Materialet som var

tilgjengeleg i 1991 er nytta i figur 1. Det syner seg

at materialet fell i to grupper: Markhusteigen på den

eine sida, og Tveito-"frå Muséhagen i den andre.

Elje-plantar er ikkje med i dette talmaterialet, det

er eitt unntak (nr 4 i figuren), dette kan godt vera

ei feiletikettering.

Materialet som var tilgjengeleg i 1993 (inklusive det

som vart analysert i 1991) er nytta i figur 2. Til¬

høva i 1993 er meir uklåre enn kva ein finn i figur

1, med ei stor grad av overlapping. Allikevel kan ein

med litt god vilje finna att ei Markhusteigen-Elje-

gruppe og ei Tveita-"frå Muséhagen"-gruppe. Over¬

lappinga i figuren kan tyda på kryssing mellom

gruppene (åpen pollinering).

II. Kjemiske granskingar

Stenglane til vossakvann er raude ved basis, og raud-

fargen kjem frå anthocyanar. Desse vart målt kvanti¬

tativt (sjå Andersen og Øvstedal 1988 for metodar).

Fem ulike anthocyanar er med i denne granskinga, men

det var også eit par til i sers små mengder. Ved

hjelp av same type hovedkomponentanalyse som ved dei

morfologiske granskingane er individa plassert i eit

todimensjonalt system (figur 3). Eg tolkar figuren

slik at Elje og Markhusteigen høyrer saman, og Tveita



er skild frå desse. Det er ikkje urimeleg å tenka seg

at Elje-lina opprinnleg er komen frå Markhusteigen,

men dette er uvisst sidan ein ikkje veit kor stor

skilnad det opprinnleg var mellom plantar frå dei

ulike gardane. Med i denne granskinga var og ein

plante av A.archangelica v.archangelica frå Modalen.

Som figur 3 syner, ligg denne planten sin verdi omlag

midt mellom Tveita og Markhusteigen-verdiane, og

dette kan tyda på at det ikkje er nokon skilnad når

det gjeld anthocyanar mellom den dyrka og den ville

kvannen.

III. Anatomiske granskingar

Den avgjerande skilnaden mellom vanleg kvann og

vossakvan er om bladstilken er fylt eller ikkje (sjå

figur 4). Dette vart granska på følgjande måte: eit

snitt vart teken på stilken til blad nr. 2, like over

der den raudfarga slira byrjar. Dei omlag 1 mm tjukke

snitta vart xerox-kopierte og ved hjelp av ein

raster-teknikk vart tilhøvet fylt/ikkje fylt del av

stengelen rekna ut. Det er mange stenglar som er

halvt og trekvart fylte. Eg har valt å tolka desse

resultata på følgande måte: materialet fell i to

einingar. Den eine eininga er "åpen stengel" - som

hos vill kvann - men på grunn av den fenotypiske

variasjonen er det utvekstar innover i holromet som

gjer at snittet ser delvis fylt ut. Eg har rekna ein

fylt-prosent på mellom 50 og 60 som typisk åpen

stengel, og også teke med 60 til 70% her. Den andre



eininga er "fylte stenglar", og den same fenotypiske

variasjonen gjer seg gjeldande her, med noko større

åpning hos einskilde plantar. 80 til 90% fylt-prosent

er det typiske for dei fylte stenglane.

I alt er fire "familiar" granska ("familiar" er her

definert som avkom etter same morplante (A-C og E i

figur 5). I tillegg vart alt tilgjengeleg materiale

i 1992 samla i ein analyse (D i figur 5). Her vart

alle plantane vurdert etter ein 5-delt skala, kor 1

er heilt åpen og 5 heilt lukka. Med unntak av

"familie" E er alle bimodale, med ein topp for opne

stanglar og ein for meir eller mindre fylte, med eit

lite antal intermediære. Dette kan tyda på at det er

gener både for fylte og opne stenglar i materialet,

og det må også vera ei Mendeliansk (biallelisk)

nedarving. Om dette har si årsak i at det i seinare

tid er kome inn gener frå vill kvann i materialet er

per i dag uråd å seia.

Eg takkar stipendiat 0. Mjaavatten, Kjemisk Insti¬

tutt, for numeriske analyser, 1. amanuensis 0.

Andersen, Kjemisk Institutt, for anthocyananalyser og

prof, emerit. K. Fægri, for ymse opplysningar om

vossakvann.
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Status juni 1993

På Milde og i Muséhagen finst det plantar av følgande

opphav:

Markhusteigen II: 0984-0191

: 0984-0291

Elje: 91 a

Elje: 91 b

Tveita: X-90

"frå Muséhagen": XX-90

: XXX-90

I tillegg er det sådd frø frå Elje-92, Desse spirte

i mars 1993.

I Muséhagen finst:

Tveita: 12-89

"frå Muséhagen": 14-89



Karakter

Individ 1 2 3 4

1 Randesundgarten 1988 127 15 70 3024

2 Frå Muséhage
*

88 124 26 101 3789

3 Frå Muséhage 88 137 21 75 3865

4 Tveita (12-89) 1989 104 28 95 2257

5 Markhusteigen, Roll-H (4-89) 89 96 30 70 2760

6 Frå Muséhage (14-89) 89 87 27 82 2443

7 Tveita (10-89) 89 100 18 56 1875

8 Markhusteigen Roll-H. (5-89) 89 94 23 73 2430

9 Markhusteigen Roll-H. (2-89) 89 137 21 74 2310

10 Frå Muséhagen (3-89) 89 90 27 86 3023

11 Tveita (9-89) 89 67 38 61 2209

12 Frå Muséhagen (15-89) 89 111 37 72 2278

13 Tveita (1-89) 89 156 31 104 2923

14 Markhusteigen Roll-H (13-89) 89 94 35 73 3614

15 Markhusteigen Roll-H, blomstr 87 103 23 77 2380

16 Tveita blomstr 90 84 36 68 2772

17 Frå Muséhagen M 90 113 31 77 3494

18 Frå Muséhagen il 90 88 30 64 2339

19 Tveita 12-89-a ii (92) 91 18 71 5543

20 Tveita 12-89-b li 78 24 57 3251

21 Tveita 12-89-c li 96 21 64 3920

22 Frå Muséhagen 6-89-a II 82 22 53 3521

23 Frå Muséhagen 3-89-b II 90 19 72 6468

24 Frå Muséhagen 3-89-c II 71 22 71 4723

25 Tveita 10-89-a II 91 21 58 5648



26 Tveita 10-89-b li 73 15 50 4374

27 Frå Muséhagen 14-89-a il 79 18 60 4249

28 Frå Muséhagen 14-89-b il 64 23 52 4615

29 Elje Elje-92 98 19 62 2652

30 Frå Muséhagen 91 143 29 93 3789

31 Frå Muséhagen 91 120 25 82 3470

32 Elje-91-a 91 97 22 61 1134

33 Elje-91-b 91 152 21 81 1681

Tabell 1 Ymse karakterar hos blømande individ av vossakvann.

Karakter 1: stengelhøgd (cm); 2: tilhøvet diameter av stengel

under hovedskjerm/diameter av stengel ved basis %; 3: småstilk-

lengde i hovedskjerm (medel av tre tilfeldig valgte stilkar, cm;)

4: talet på frukter og uutvikla fruktemne i hovedskjerm

(medeltalet for tre tilfeldig utvalgte småskjermar ganga med

talet på småskjermar).
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Figur 4 Tverrsnitt av vossakvannstenglar
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Figur 5 Syner tilhøvet fylt/ ikkje fylt stengel hos ymse "familiar" av
vossakvann.Sjå teksten for meir forklaring.




