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Blomsterplanterne, eller angiospermerne, er den mest 
artsrige plantegruppe, som har eksisteret gennem de 
mere end 400 millioner år, hvor kloden har været dæk-
ket af planter, men på trods af deres store diversitet 
med måske mere end 350.000 nulevende arter udvik-
ledes blomsterplanterne sidst af alle plantegrupper. 
De første sikre fund af blomsterplanter er spredte 
pollenkorn, ca. 140–135 millioner år gamle, fra den 
tidligste del af Kridttiden. I løbet af nogle få millioner 
år skete der en nærmest eksplosionsagtig udvikling, 
og allerede omkring midten af Kridttiden var blom-
sterplanterne repræsenterede på alle kontinenter. 
Vores viden om blomsterplanternes tidlige historie var 
længe baseret på fossile blade og isolerede, spredte 
pollenkorn (e.g., Doyle & Hickey 1976; Hickey & 
Doyle 1977; Hughes 1994). Både blade og pollen har 
været vigtige for at forstå de store linjer i udbredel-
sesmønstre, men de er mindre informative med hen-
syn til fossilernes systematiske placering og planternes 
reproduktionsbiologi.

Et vendepunkt i udforskningen af tidlige blomster-
planter var fundet af små fossile blomster, frugter og 
frø fra Kridttiden. Det første store fund omkring 1980 
var fra Åsen i Skåne, hvor mange tusinde blomsterfos-
siler blev fundet indlejret i ler-, silt- og sandaflejringer 
afsat på flodsletter og i søer nær kridthavets kyst 
(Friis & Skarby 1981, 1982). Fossilerne fra Åsen-loka-
liteten er hovedsageligt bevaret som trækul. Organer-
nes oprindelige tredimensionelle form er derfor ofte 
bevaret, og fine strukturer som spalteåbninger på 
bægerblade eller pollenkorn i støvblade kan studeres 
meget detaljeret. Alle blomster, frugter og frø fra Åsen 
er meget små, bare nogle få millimeter.

Både de store mængder af fossile blomster, men 
også blomsternes ringe størrelse var helt uventet. I 
følge de dengang anerkendte teorier skulle de mest 
primitive og ældste blomster være store med mange 
blomsterdele som f. eks. blomsterne hos den nule-
vende Magnolia (Takhtajan 1969), men alle de fossile 
blomster, vi fandt, var så små, at de ikke kunne ses 
med det blotte øje. De blev først opdaget efter, at 
planteresterne var blevet udslemmet af sedimenterne 

i laboratoriet og undersøgt i mikroskop. Efter fundet 
i Åsen startede en intensiv søgning efter lignende fos-
siler fra andre steder i verden, hvilket nu har resulte-
ret i, at samme type, bittesmå blomsterfossiler er 
fundet på et stort antal lokaliteter i Europa, Asien, 
Nordamerika og Antarktis (for en oversigt over fund-
steder se Friis et al. 2011). De mest omfattende fund er 
fra det lusitanske bassin i det vestlige Portugal og fra 
den østlige del af USA. De portugisiske lokaliteter 
omfatter hele Kridt-perioden (Friis et al. 2010a), men 
rester af blomsterplanter er kun fundet i floraer, som 
er af Barremien–Aptien og yngre aldre. Fossile blom-
ster fra Nedre Kridt er fundet i et område lidt nord for 
Lissabon fra omkring Torres Vedras til Leiria, mens 
fossile blomster fra Øvre Kridt er fundet i et område 
mellem Figueira da Foz og Aveiro længere nordpå og 
er af Campanien–Maastrichtien alder. I USA er de 
vigtigste floraer fra Nedre Kridt fra Potomac-gruppens 
sedimenter i et område fra omkring Fredriksburg til 
Baltimore i Virginia og Maryland, dels i blotninger 
langs James River og dels i ler- og sandgrave. Der er 
også fundet mesofossil floraer med blomster fra Øvre 
Kridt i den østlige del af Nordamerika (e.g., Crepet & 
Nixon 1994; Herendeen et al. 1999; Eklund 2000).

De mange fund af blomster, frugter og frø spænder 
således over det meste af Kridttiden fra Barremien–
Aptien til Maastrichtien og dækker en meget væsent-
lig del af blomsterplanternes tidlige udviklingshisto-
rie. Dette har muliggjort detaljerede analyser af 
blomsternes organisation og reproduktionsbiologi 
over de første 60 millioner år af blomsterplanternes 
store ekspansion mod globalt herredømme. Et uventet 
resultat af undersøgelserne var, at blomsterplanterne 
allerede i deres tidligste udviklingsfase var meget 
artsrige, og at der skete en betydelig fylogenetisk di-
versifikation i Nedre Kridt omkring Barremien–Ap-
tien, længe inden blomsterplanterne blev økologisk 
dominerende i Øvre Kridt. Et andet uventet resultat 
var, at de enkimbladede planter (monokotyledonerne) 
udgjorde en vigtig del af denne tidlige diversitet 
(Friis et al. 2010b).

I denne artikel beskriver vi et lille udvalg af de 
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tilgængelige indtil midten af 1980’erne (Fig. 1). Der 
findes dog stadigvæk mindre blotninger flere steder i 
området. Lagserien består hovedsagligt af lagdelt flu-
viatilt ler, silt og sand, der er delt af en forvitringshori-
sont i en nedre og øvre serie. I den nedre del af lergra-
ven findes en udbredt gyttje-horisont, der tolkes som 
en søaflejring. Baseret på magnetostratigrafi og marine 
sedimenter, som overlejrer de terrestriske sedimenter 
ved Åsen, er den nederste del af lagserien under for-
vitringshorisonten dateret som Øvre Santonien, og 
sedimenterne over forvitringshorisonten som nederste 
Campanien.

Sedimenterne fra Åsen-lokaliteten er ukonsolide-
rede med meget organisk materiale. Plantefossilerne 
kan let separeres fra sedimentprøverne ved slemning 
i vand. Fossilerne er i de fleste tilfælde 3-dimensionelt 
bevaret som trækul, og trækulsomdannelsen er tolket 
som resultatet af tilbagevendende vegetationsbrande. 
Plantefossilerne fra gyttje-horisonten er dog mest brun-
kulsomdannede og sammenpressede. Rester af blom-
sterplanter er dominerende og består mest af frugter 
og frø, men der er også et stort antal blomster. Blom-
sterne kan have alle blomsterdelene som bægerblade, 
kronblade, støvblade, frugtblade og frøanlæg bevarede, 
og pollenkorn kan være bevaret i støvbladene. Blom-

blomster, vi har fundet i sedimenter fra Kridttiden 
gennem de sidste ca. 30 år, og vi forsøger at sætte fos-
silerne ind i en større systematisk og økologisk sam-
menhæng. En mere detaljeret oversigt over fundene 
kan findes i bogen Early Flowers and Angiosperm 
Evolution (Friis et al. 2011) samt i kortere oversigtsar-
tikler (e.g., Friis et al. 2005, 2006a, 2010b).

Materiale og metoder

Indsamling og præparation
Pollen og sporer spredes let med vinden, og sådanne 
mikrofossiler er almindelige i mange terrestriske og 
marine aflejringsmiljøer. Større planterester, som stam-
mer, blade, frugter og frø, findes hovedsageligt bevaret 
i terrestriske aflejringsmiljøer tæt på planternes vokse-
sted. Det første store fund af tredimensionelt bevarede 
blomster, frugter og frø blev, som nævnt, gjort på Åsen-
lokaliteten nord for Ivösjön i Skåne. Lokaliteten er en 
lergrav, hvor der i mange år er blevet gravet kaolinrigt 
ler til porcelænsindustrien. Nu er graven nedlagt og 
omdannet til losseplads, men flotte, høje profiler var 

Fig. 1. Profil i lergraven ved Åsen i Skåne, hvor store mængder af fossile blomster blev fundet i de ukonsoliderede flod- og søsedi-
menter. Sedimenternes mørke farver skyldes de mange planterester. Lagserien er fra Øvre Santonien til nederste Campanien. Bil-
ledet er taget i begyndelsen af 1980’erne. Profilet er nu dækket af en losseplads.
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Fossile blomster fra Nedre Kridt
De ældste sikre spor af angiospermer er spredte mo-
nocolpate pollen fundet i palynologiske præparationer 
fra Valanginien–Hauterivien. Der er ikke fundet rester 
af de blomster, som producerede de første angios-
perm-pollen, men fra midten af Nedre Kridt (overgan-
gen Barremien–Aptien) begynder mesofossiler af 
angiospermer, inklusive fossile blomster, at dukke op. 
En del af disse blomster har pollenkorn i støvdra-
gerne, og der findes også en del isolerede støvdragere 
med pollen. Dette giver mulighed for at koble dis-
perse pollen sammen med blomsterstrukturer og 
dermed også grundlag for en mere detaljeret evalue-
ring af de disperse pollenkorns systematiske placering. 
Monocolpate pollen er hos nulevende blomsterplanter 
begrænsede til basale grene i angiospermernes slægt-
skabstræ som ANA-gruppen (Amborellales, Nympha-
eales, Austrobaileyales), Chloranthaceae og familierne 
indenfor eumagnoliiderne og monocotyledonerne, 
mens tricolpate pollen karakteriserer de såkaldte 
eudicotyledoner, som i dag omfatter næsten 75 % af 
alle blomsterplanter. Polyporate pollen er sjældne, 
men forekommer spredt over hele angiosperm syste-
matikken. Figur 2 viser blomsterplanternes fylogeni 
med de vigtigste linjer, som omtales i denne artikel.

ster, frugter og frø er typisk under 3 mm, og fossiler i 
denne størrelsesorden betegnes nu som mesofossiler.
Da blomsterne og de andre plantefossiler, vi studerer, 
er meget små, bliver de normalt undersøgt i scanning 
elektron mikroskop (SEM) for ydre karakterer. Inden 
SEM-mikroskoperingen sættes fossilerne på en metal-
stub med neglelak og belægges med et tyndt lag guld. 
For studiet af indre karakterer anvender vi nu i stor 
udstrækning synkrotronstrålings røntgen mikrotomo-
grafi (SRXMT, se næste afsnit), og for ultrastruktur 
studier af pollen anvendes transmission elektron 
mikroskop (TEM). De øvrige fund af mesofossiler fra 
andre steder i verden er for det meste fra den samme 
type ukonsoliderede terrestriske sedimenter, og de 
præpareres og studeres på sammen måde som fossi-
lerne fra Åsen.

Synkrotronstrålingsanlæg og små fossiler
For detaljerede sammenligninger mellem de fossile 
planter og deres nulevende slægtninge er det ofte lige 
så vigtigt at have information om de indre strukturer, 
som at kende den ydre morfologi. Seriesnitning, hvor 
fossilet indlejres i plast eller resin og derefter snittes 
eller fragmentering af fossilerne, var tidligere den 
eneste mulighed for at se indre strukturer. Snitning og 
fragmentering er destruktivt, og selvom man får ad-
gang til ny vigtig viden, er fossilet ikke længere intakt, 
og man har herefter ikke mulighed for at gå tilbage til 
fossilet for nye analyser. Er fossilet snittet på tværs, 
kan det ikke bagefter snittes på langs. Mesofossilerne, 
som vi undersøger, er desuden ofte så skrøbelige, at 
de dårligt tåler indlejrings- og snitningsprocessen. 
Endelig er mange fossiler unikke, idet de repræsente-
rer det eneste eksemplar af en art eller er bevaret i et 
specielt udviklingsstadium, som man ikke vil risikere 
at ødelægge.

En ny mulighed for at studere materialet uden at 
ødelægge det er synkrotronstrålings røntgen mikro-
tomografi (SRXMT). For os har adgang til TOMCAT 
beamlinen ved Swiss Light Source, Paul Scherrer In-
stituttet i Villigen i nærheden af Zürich, betydet et 
enormt fremskridt i studierne af de små fossile plan-
terester fra Kridttiden, og både kvaliteten og mængden 
af information, som man kan få fra fossilerne, er 
mangedoblet med den nye metode (Friis et al. i tryk-
ken). Desuden giver SRXMT analyserne både ydre og 
indre detaljer ned til submikrometerskala. I de fleste 
tilfælde anvendes 10× eller 20× objektiv, som giver en 
opløsning på henholdsvis 0,65 µm og 0,325 µm, men 
finere opløsning ned til 0,1625 µm kan opnås med 40× 
objektiv for meget små fossiler, som for eksempel 
megasporer, eller hvor man behøver ekstra fine detal-
jer af udvalgte dele af større fossiler (Friis et al. under 
bedømmelse-b).

Fig. 2. Forenklet fylogenetisk træ, som viser slægtskabsforholdet 
mellem vigtige grupper af blomsterplanter baseret på moleky-
lærbiologiske studier af nulevende planter. Der er stor overens-
stemmelse med det radiationsmønster, som de fossile blomster-
planter udviser. De mest basale linjer, Amborellales, Nympha-
eales og Austrobaileyales (ANA gruppen) efterfølges af Chlo-
ranthaceae, eumagnoliiderne, monocotyledonerne, Ceratophyl-
lum og sidst eudicotyledonerne. Eudicotyledonerne adskiller 
sig fra de øvrige grupper ved deres triaperturate eller triaper-
turat-afledte pollen.



46     ·     Geologisk Tidsskrift 2013

tvivl et heterogent selskab af former, som ikke er nært 
beslægtede, men en stor del af disse exotestale frø har 
også helt specielle karakterer, som placerer dem i 
Nymphaeales (åkandeordenen). En af de mest iøjne-
faldende karakterer er et lille spiringslåg (Fig. 4A, C, 
E) og bølgeformede cellevægge, som giver cellens ydre 
form som en puslespilsbrik (Fig. 4D). Mange af frøene 
har glatte vægge (Fig. 4A, B, D), mens andre har en 
pigget ornamentering (Fig. 4C, E). Frøene er endnu 
ikke navngivet, og antallet af arter ikke fastlagt, men 
det er tydeligt et meget diverst kompleks. Frøene er 
for det meste isolerede, men enkelte er fundet i frag-
menter af frugter, som også viser en betydelig varia-
tion og sikkert tilstedeværelse af flere forskellige 
slægter. Udover frøene er der også fundet en enkelt 
blomst, Monetianthus mirus, som har kunnet henføres 
til åkandegruppen (Friis et al. 2001,  2009b), samt en 
anden lille blomst, Carpestella lacunata, som måske kan 
henføres til gruppen (von Balthazar et al. 2008). Mone-
tianthus er fragmentarisk bevaret. Alle blomsterblade 
og støvdragere er faldet af og er kun repræsenteret 
ved ar på ydersiden (Fig. 4F, G). SRXTM analyser har 
dog vist kritiske indre detaljer, som overbevisende 
peger på slægtskab med åkandegruppen. Monetianthus 

De fossile blomster fra Nedre Kridt vidner om en 
overraskende stor variation tidligt i blomsterplanter-
nes historie. Langt de fleste blomster har monoaper-
turate pollen. Tricolpate pollen er meget sjældne og 
er kun repræsenteret af former, som hører til basalt 
hos eudicotyledonerne. Et typisk eksempel er fra 
vores ældste mesofossil-flora (Barremien–Aptien), 
som er indsamlet i en stor lergrav nord for Torres 
Vedras, Portugal (Fig. 3), hvor der er fundet et diverst 
selskab af fossiler med blomster og mange støvdra-
gere med pollen in situ. I alt er der i Torres Vedras 
floraen påvist 25 forskellige arter af pollen in situ. Af 
disse er 21 monoaperturate (15 er reticulate-moncol-
pate og seks er tectate-monocolpate). To typer er po-
lyporate og to er tricolpate.

Fossile blomster og frø beslægtede med 
Nymphaeales (åkandeordenen) og andre 
medlemmer af ANA gruppen
Et vigtigt element i de nedre kretasiske mesofossil-
floraer er små exotestale frø, hvor det afstivende lag i 
frøvæggen er yderst i testa og består af høje palisade-
celler (Fig. 4E). Denne kategori af frø omfatter uden 

Fig. 3. Indsamling af prøver med mesofossiler på lokaliteten Torres Vedras, som ligger lidt nordøst for byen Torres Vedras i det 
lusitanske bassin nord for Lissabon. Mesofossilerne blev fundet i de grå horisonter i bunden af graven. Alderen af disse lag er øvre 
Barremien til tidlig Aptien. Billedet er taget i 1992. Lergraven er nu forsvundet på grund af byudvikling, og plantehorisonterne er 
ikke længere tilgængelige.
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Fig. 4. Mesofossiler fra Portugals Nedre Kridt beslægtede med åkandeordenen (Nymphaeales – ANA gruppen). A–D. SEM-billeder 
af exotestale frø med glat (A, B, D) eller pigget (C) overflade. De glatte frø har tydeligt bølgede cellevægge, som ses i detalje i 4D. 
Alle disse exotestale frø har et lille spiringslåg, som kan være bevaret (4A, C pile) eller faldet af (4B). E. SRXTM-rekonstruktion 
(virtuelt længdesnit, cut Voltex) af exotestalt frø med pigget overflade. Det yderste cellelag i frøvæggen har høje palisadeceller. 
Spiringslåget er angivet med pil. F–H. SXRTM rekonstruktioner af den fossile blomst Monetianthus mirus i transparent rekonstruk-
tion (Voltex-rekonstruktion) af hele blomsten (F) og rekonstruktioner af blomsten i længdesnit (G, H). Billederne viser blomstens 
form med den omkringsædige organisation og ar fra støvdragere og blosterblade, som omgiver de centrale frugtblade samt de 
mange små frøanlæg, som ikke udfylder frøkamrene. 4A: S136740, Torres Vedras 43, målestok = 300 µm; 4B, D: S136741, Torres 
Vedras 43, målestok = 300 µm (B) og 30 µm (D); 4C: S170129, Famalicão 25, målestok = 500 µm; 4E: S170236, Famalicão 25, målestok 
= 500 µm; 4F–H: S122015, Vale de Agua 328, målestok = 1 mm (F og G) og 250 µm (H).
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Fig. 5. Mesofossiler beslægtede med ANA-gruppen fra Portugals Nedre Kridt. A, B. SEM-billeder af isoleret støvdrager med kraf-
tigt udviklet sterilt væv (st) og fire små pollensække (ps), som sidder skråtstillede i 2 par (pile). C. SRXTM-billede (virtuelt tværsnit, 
orthoslice) af samme støvdrager, som viser, hvor små pollensækkene (pile) er i forhold til det omgivende sterile væv (st). D. SEM-
billede af blomst med et enkelt bloster bestående af tre blosterblade, et androecium med mange støvdragere i mindst 2 serier og et 
apokarpt gynoecium med mange frie frugtblade. Nogle af støvdragerene kan ses, hvor blosteret er fragmenteret, mens gynoeciet 
er skjult. Støvdragerne har en lang, steril basis og små støvkapper med fire skråtstillede pollensække ordnet i to par. E. SEM-bille-
de af isoleret støvdrager svarende til de støvdragere, som findes i blomsten i 5D. Her ses det sterile væv (st) samt de små skråtstil-
lede pollensække (ps pile). F. SEM-billede af pollenkorn fundet in situ i en støvdrager fra en anden blomst af samme type som i 5D. 
Pollenkornet har en 3-armet apertur og en svagt rugulat overflade. G. SEM-billede af en Anacostia portugallica frugt tolket som 
delfrugt fra en større apokarp frugtstruktur; den systematiske placering er usikker. H. SEM-billede af blomst med del af bloster og 
et apokarpt gynoecium bestående af fem frie frugtblade. Der er ingen spor af andre organer i denne blomst, og den repræsenterer 
muligvis en uniseksuel blomst. I. SEM-billede af isoleret frugtblad fra lignende gynoecium som vist i 5H. Denne type er meget 
almindelig i nogle prøver. SRXTM har vist, at hvert frugtblad har et enkelt frøanlæg. 5A–C: S174069, Villa Verde Ny 442, målestok 
= 500 µm; 5D: S174255, Catefica 150, målestok = 2 mm; 5E: S170383, Catefica 50, målestok = 500 µm; 5F: S101218, Catefica 49, må-
lestok = 10 µm; 5G: S105031, Vale de Agua 19, målestok = 1 mm; 5H: S165014, Villa Verde Ny 434, målestok = 1 mm; 5I: S154557, 
Arazede 372, målestok = 500 µm.
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5G), som er beskrevet fra flere mesofossil-floraer i 
Portugal og USA, og som har visse ligheder med nu-
levende ANA-medlemmer indenfor familien Illicia-
ceae, men også ligheder med andre grupper af blom-
sterplanter (Friis et al. 1997). Typiske Illiciaceae-frø er 
beskrevet fra midt-Kridt i Kazakhastan. De har samme 
bølgeformede cellevægge, som hos åkanderne, men 
mangler spiringslåg, og har i stedet en karakteristisk 
vold mellem mikropylen og tilhæftningspunktet ved 
hilum (Frumin & Friis 1999).

I de portugisiske mesofossil-floraer er der fundet 
et antal blomsterstrukturer med apokarpt gynoecium 
bestående af mange mere eller mindre kileformede 
delfrugter (Fig. 5H). Delfrugterne er samlet på et fladt 
eller kegleformet receptakel. Kileformede frugter (Fig. 
5I), som ligner delfrugterne fra blomsterstrukturerne, 
er meget almindelige i nogle mesofossil-floraer. De 
varierer noget i form og størrelse og tilhører sikkert 
flere forskellige arter og slægter. Frugternes form og 
struktur peger dog på, at de er beslægtede, og deres 
karakterer peger på slægtskab med ANA-gruppen.

Fossile blomster og andre mesofossiler 
beslægtede med Chloranthaceae

Mange blomster fra Nedre Kridt er simple med ganske 
få blomsterdele og er enten uniseksuelle eller bisek-
suelle båret i simple blomsterstande. Blandt disse 
simple blomstertyper er et diverst kompleks af former 
beslægtet med medlemmer af den moderne familie 
Chloranthaceae. Chloranthaceerne er en tropisk til 
subtropisk relikt familie med fire nulevende slægter, 
Hedyosmum og Ascarina, som har uniseksuelle og 
vindbestøvede blomster, og Chloranthus og Sarcandra, 
som har biseksuelle og insektbestøvede blomster 
(Endress 1987). Hanblomster hos Hedyosmum og Asca-
rina består af en enkelt støvdrager. Hunblomsten hos 
Hedyosmum har et frugtanlæg med tre små bloster-
blade på toppen, mens hunblomsten hos Ascarina er 
nøgen ligesom hanblomsterne hos de to vindbestø-
vede slægter. Hos Chloranthus og Sarcandra består de 
biseksuelle blomster af et enkelt frugtblad og en enkel 
(Sarcandra) eller en tredelt (Chloranthus) støvdrager. 
Støvdragerne hos Chloranthus og Sarcandra sidder et 
stykke oppe på frugtanlægget på den dorsale side, og 
blomsterne er nøgne. Hos alle fire slægter er der et 
enkelt, orthotropt (ret) og hængende frøanlæg i hvert 
frugtanlæg. Pollenkornene har en retikulat pollenvæg, 
som hos Ascarina og Hedyosmum har en karakteristisk 
fin ornamentering. Pollenkornene hos Ascarina og 
Hedyosmum har desuden monocolpat apertur, som hos 
Hedyosmum er 4- eller 5-armet og hos Ascarina ugrenet 
eller undertiden 3-armet. Bladene hos nulevende ch-
loranthaceer er modsatstillede og har karakteristisk 
savtakket rand med såkaldte chloranthoide bladtæn-

er radiærsymmetrisk, åbenbart biseksuel med ni eller 
10 blosterblade og 20 støvdragere i spiralarrangement 
omkring de 12 frugtblade, som igen er arrangeret 
omkring en central søjle. Frugtanlægget har 12 rum, 
og placentation er laminal med mange små frøanlæg 
i hvert rum (Fig. 4G, H). Frøanlæggene fylder ikke 
rummene helt ud. Blandt nulevende angiospermer er 
det kun medlemmer af åkandefamilien, som har lig-
nende frugtanlæg med laminal placentation, en central 
søjle mellem frugtbladene og frøanlæg, som ikke 
fylder rummene helt ud. Andre karakterer understøt-
ter også en placering i åkandefamilien.

Et antal andre mesofossiler fra Nedre Kridt har 
karakterer som indicerer slægtskab med ANA-grup-
pen. Et eksempel er en velbevaret støvdrager, hvis 
karakteristiske små, skråtstillede pollensække og det 
voluminøse sterile væv mellem pollensækkene (Fig. 
5A–C) peger på slægtskab med nulevende medlem-
mer af Illiciaceae (Austrobaileyales). Dette fossil, som 
endnu ikke er navngivet, er samtidigt en repræsentant 
for en meget almindelig type af støvdragere hos de 
nedre kretasiske blomster, som karakteriseres ved at 
være forholdsvis store, hovedsageligt bestående af 
sterilt væv og med meget små støvkapper og pollen-
sække. Der er oftest ingen tydelig afgrænsning mellem 
støvknap og den basale del af støvdrageren, som det 
er tilfældet hos langt de fleste nulevende blomster. 
Denne type støvdragere findes hos nulevende planter 
kun hos basale grupper og er blandt disse basale for-
mer typiske for insektbestøvede blomster. Insekterne 
tiltrækkes af det sterile væv, som ofte udsender dufte 
eller kan være stærkt farvet. De små pollensække 
producerer kun få pollenkorn, hvilket også er karak-
teristisk for mange insektbestøvede blomster. Det 
sterile væv fungerer ofte som beskyttelse i knopsta-
diet hos blomster, hvor blosterblade mangler eller kun 
er svagt udviklede. Det er sandsynligt, at støvdra-
gerne har haft samme funktion hos de fossile blomster.

Et andet eksempel på en blomst med karakterer, 
som peger på slægtskab med ANA-gruppen, er fra 
Catefica-lokaliteten i Portugal (Fig. 5D–F). Blomsten 
har karakteristiske støvdragere, som også er fundet 
isoleret. Blomsterne har en vis lighed med blomster 
af den nulevende Amborella, men har også karakterer, 
som peger på slægtskab med andre ANA medlemmer 
i Austrobaileyales. Blomsten har udifferentierede, 
undersædige blosterblade, som omgiver et androeci-
um bestående af mange støvdragere og et gynoecium 
af et antal frie frugtblade. Støvdragerne har meget 
lange flade, kødfulde baser og bærer ved toppen små 
støvknapper med skråtstillede pollensække (Fig. 5D, 
E). Pollenkornene in situ er monoaperturate med en 
3-armet (trichotomocolpat) apertur (Fig. 5F). Tricho-
tomocolpate pollen er også fundet på støvfanget af 
små frugter henført til den fossile slægt Anacostia (Fig. 
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fossiler, som ikke kan placeres tæt på nogen nule-
vende slægt, men derimod kan belyse udviklingen 
indenfor den fylogenetiske linje, som leder hen til 
moderne chloranthaceer. De er hovedsageligt bevaret 
som små runde frugter uden tydelige morfologiske 
kendetegn, men scanning elektron mikroskopi og 
SRXTM viser dog, at disse små kugler omfatter 
mange forskellige arter og slægter. Canrightia og en 
ikke navngivet Canrightia-lignende form er specielt 
vigtige (Fig. 8). Begge har biseksuelle blomster. Støv-
dragerne er sjældent bevaret, men har efterladt tyde-
lige ar (Fig. 8A, B, D). Canrightia er omkringsædig og 
har fire ar efter støvdragere, som er fordelt radiært 
symmetrisk og understøttet af stærkt reducerede 
blosterblade ca. midt på frugtanlægget (Fig. 8A, B). 
Hos det Canrightia-lignende fossil ses kun arrene efter 
støvdragere (Fig. 8D, F), mens der ikke er spor af 
blosterblade. Frugtanlægget hos Canrightia består af 
et enkelt frugtblad med to til fem orthotrope (rette) og 
hængende frøanlæg. Hos det Canrightia-lignende fos-
sil er der kun et enkelt orthotropt og hængende frø-
anlæg (Fig. 8G, H). Frøene hos begge typer har et 
karakteristisk krystallag i endotesta, hvilket også ka-
rakteriserer frøene hos Chloranthus og Sarcandra, og 
ligesom hos de nulevende former er frugterne bær. En 
fylogentiske analyse placerede Canrightia på linjen 
mod moderne chloranthaceer (Friis & Pedersen 2011). 
Den unavngivne Canrightia-lignende form kan place-
res mellem Canrightia og de nulevende former og viser, 
at der er sket en reduktion inden for linjen fra en ra-
diær symmetrisk, omkringsædig blomst med flere 
frøanlæg til nøgne blomster med et enkelt frøanlæg, 

der (Fig. 6A). Blomsterne sidder i tætte blomster-
stande og Chloranthus, Sarcandra og Ascarina har små, 
næsten kugleformede bær (Fig. 6B), mens frugterne 
hos Hedyosmum er tørre.

Blandt de ældste disperse angiosperm-pollen er der 
et antal former, som man har sammenlignet med pol-
len af moderne chloranthaceer (e.g., Couper 1960; 
Walker & Walker 1984). Således er Clavatipollenites 
blevet sammenlignet med pollen af nulevende Asca-
rina, og Asteropollis er morfologisk meget tæt på He-
dyosmum. Slægtskabet med disse moderne slægter er 
nu blevet fastlagt gennem fund af mange forskellige 
blomsterstande, blomster, frugter, frø og isolerede 
støvblade med in situ Chloranthaceae-type pollen. 
Hedyosmum-lignende planter er i de nedre kretasiske 
floraer fra Portugal repræsenteret ved hanlige blom-
sterstande samt isolerede han- og hunblomster. Hun-
blomsterne er trekantede i tværsnit med tre små tepa-
ler på toppen af frugtanlægget og med et stort støvfang 
(Fig. 7A), som hos de fleste eksemplarer er brækket af 
(Fig. 7B). Blomsterne er helt identiske med hunblom-
sterne hos nulevende Hedyosmum. Hanblomsterne er 
simple og består af en enkelt støvdrager. De findes 
oftest i tætte blomsterstande, hvor de sidder i kranse 
(Fig. 7C–E). Pollenkornene, som findes in situ i 
støvdragerne, har en 4- til 5-armet apertur, og pol-
lenvæggen er retikulat med fin ornamentering (Fig. 
7F, G). Morfologien hos blomsterne og pollenkornene 
viser, at der allerede var en betydelig artsvariation i 
Nedre Kridt.

Udover Hedyosmum- og Ascarina-lignende fossiler 
er der også en stor variation af andre chloranthoide 

Fig. 6. Nulevende Chloranthus er en urteagtig plante med modsatstillede og karakteristiske savtakkede blade (A). Frugterne er små, 
kugleformede bær med et enkelt frø (B). Frøene er orthotrope og hængende og har et distinkt krystallag. Chloranthus er en af fire 
overlevende slægter i familien Chloranthaceae, som i Kridttiden fandtes fra Antarktis i syd til Grønland i nord og fra Østasien til 
det vestlige Nordamerika.
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Fig. 7. Mesofossiler beslægtede med Chloranthaceae fra Portugals Nedre Kridt; SEM-billeder af hunlige (A, B) og hanlige (C–E) 
reproduktionsorganer samt pollenkorn (F, G) fundet i en støvdrager. A, B. Hunblomster af Hedyosmum-lignende blomster med 
trekantet gynoecium dannet af et enkelt frugtblad. På toppen af frugtanlægget ses tre små blosterblade. Et massivt støvfang ses på 
toppen af blomsten i 7A. Hos den anden blomst (7B) er støvfanget brækket af. C–E. Hele (C, E) og fragment (D) af blomsterstande 
med Hedyosmum-lignende hanblomster. Hver blomst er nøgen uden noget bloster og består af en enkelt støvdrager (pil). Støvdra-
gerne har kun lidt sterilt væv mellem pollensækkene. F, G. Pollenkorn fundet in situ i den Hedyosmum-lignende han-blomsterstand 
vist i 7D. I 7F ses en gruppe pollenkorn med et pollenkorn set fra den proximale side (prox) og et andet pollenkorn med 5-armet 
apertur (pil) set fra den distale side (dist). Detaljer af pollenkornets overflade ses i 7G. Væggen er retikulat med fin ornamentering 
og derunder søjlerne (columellae), som bærer det ydre nætverk. 7A: S105011, Vale de Agua 141, målestok = 1 mm; 7B: S101307, 
Torres Vedras 43, målestok = 1 mm; 7C: S174257, Catefica 150, målestok = 1 mm; 7D, F, G: S153529, Vale de Agua 141, målestok = 
500 µm (7D), 20 µm (7F), og 2.5 µm (7G); 7E: S127047, Vale de Agua 333, målestok = 300 µm.
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Fig. 8. Små runde frugter er almindelige i Portugals Nedre Kridt. To typer vises her; Canrightia resinifera (A–C, E) og en ubeskrevet, 
nært beslægtet (Canrightia-lignende) form (D, F–H). Begge typer er nært beslægtede med nulevende medlemmer af Chloran thaceae, 
men ingen af dem kan henføres til denne familie. A, B. SEM-billeder af frugtanlæg af Canrigtia resinifera, som viser det omkringsæ-
dige bloster med ar fra støvdragere angivet med pile. C. SEM-billede af et brunkulsomdannet frugtanlæg af Canrightia resinifera 
med små fremtrædende kugleformede strukturer i væggen. Disse strukturer har ofte rav-indeslutninger og er tolket som æteriske 
olieceller. E. SEM-billede af pollenkorn med monoaperturat apertur og med en grov retikulat pollenvæg fundet på støvfanget af 
Canrightia. D, F–H. SEM-billede (D) og SRXTM-rekonstruktioner (F–H) af det Canrightia-lignende fossil. Overfladen vises i D og F 
(Isosurface); G og H er virtuelle længde- og tværsnit (cut Voltex) af samme fossil, som ses i 8F. Blomsterstrukturen er ligesom hos 
Canrightia omkringsædig. Der er ar efter støvdragerne (D, pile), men ingen rester af bloster. Hvert frugtanlæg har et enkelt frøanlæg, 
og frøene har en tyk frøvæg med krystalceller (G, H). 8A: S171508, Catefica 50, målestok = 500 µm; 8B: S170407, Catefica 49, måle-
stok = 500 µm; 8C, E: S170446, Catefica 50, målestok = 500 µm og 5 µm; 8D: S174033, Famalicão 25, målestok = 500 µm; 8F–H: S174005, 
Famalicão 25, målestok = 500 µm.
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antal former, som fortsat ikke har kunnet placeres 
systematisk. Blandt disse er nogle små epigyne blom-
ster med kransstillede blosterblade og støvdragere 
(Fig. 9A, B). Blomsterne er 3-tallige eller med andre 
antal blomsterdele. Pollenkornene er monoaperturate 
med ugrenet eller 3-armet apertur (Fig. 9C) og vidner 
om slægtskab med planter fra de basale grene af 
blomsterplanternes slægtskabstræ.

Fossile blomster fra Øvre Kridt
Blomsterne fra Øvre Kridt er ligesom de nedre kreta-
siske blomster meget små, men i opbygningen er de 
væsentligt forskellige. Langt den største del af de øvre 
kretasiske blomster har tricolpate pollen og er beslæg-
tede med eudikotyledonerne, specielt med de mere 
avancerede eudicotyledoner, som i den moderne 
molekylært baserede systematik benævnes core eudi-
cots. Blomsterne fra Åsen og fra vores portugisiske 
øvre kretasiske mesofossil-floraer, som tilhører disse 
core eudicots, kan groft opdeles i to grupper.

Den ene gruppe har regelmæssige, biseksuelle 
blomster med veludviklede bæger- og kronblade. 
Blomsterdelene er typisk kransstillede med 5-tallige 
kranse af bægerblade, kronblade og støvdragere, og 
gynoeciet består hos de allerfleste af 2 eller 3 sam-
menvoksede frugtblade. Blosteret er typisk åbent med 
frie blosterblade, og foreløbig har vi kun fundet sam-

og fra blomster med flere radiært stillede støvdragere 
hos de fossile blomster til en enkelt dorsal støvdrager 
hos Sarcandra (Friis, Pedersen & Mendes, upublice-
rede data). Denne transitions-serie kan enkelt for-
klare den unikke placering af androeciet midt på 
frøanlæggets dorsalside hos nulevende Chloranthus 
og Sarcandra, som ellers længe har været problematisk.

Fossile chloranthaceer er også påvist i flere meso-
fossil-floraer fra mellem og Øvre Kridt. Således er der 
i Åsen-floraen to arter, Chloranthistemon alata og Chlo-
ranthistemon endressii, som er nært beslægtede med 
moderne Chloranthus med biseksuelle blomster og et 
tredelt, dorsalt androecium (Crane et al. 1989; Eklund 
et al. 1997), og Chloranthistemon er også kendt fra Øvre 
Kridt i USA (Herendeen et al. 1993). I Åsen floraen er 
der desuden rester af karakteristiske chloranthoide 
blade og hanblomster med Ascarina-lignende pollen.

Andre fossile blomster og blomsterdele fra 
Nedre Kridt

Ud over de eksempler vi har vist her, er der et stort 
antal fossiler fra Nedre Kridt, som kan henføres til 
eumagnoliiderne, monocotyledonerne og de basale 
linjer af eudicotyledonerne. Blandt eudicotyledonerne 
er Teixierae, som er placeret i ranunkelordenen, Ra-
nunculales (von Balthazar et al. 2005) samt flere former 
beslægtede med buxbomordenen, Buxales (e.g., Pe-
dersen et al. 2007). Der er også flere monocotyledoner 
(Friis et al. 2004, 2010b), men specielt findes et stort 

Fig. 9. A–C. Unavngiven blomst fra Portugals Nedre Kridt. SEM-billeder af to eksemplarer. Blomsten er biseksuel med både støv-
dragere og frugtblade i samme blomst. Den er epigyn med bloster og androecium placeret over frugtanlægget. Støvdragerne er 
massive med meget sterilt væv, og pollenkornene er monoaperturate, med en simpel, ugrenet apertur eller en 3-armet apertur som 
i det afbildede pollenkorn (C). 9A: S174166, Vale de Agua 408; målestok = 1 mm; 9B, C: S174180, Vale de Agua 328, målestok = 1 
mm og 10 µm.
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lignende substans, hvilket er karakteristisk for insekt-
bestøvede planter. Andre karakterer som tilstedevæ-
relsen af nektarium hos flere blomstertyper peger også 
på insektbestøvning.

Den anden store gruppe af blomster fra Øvre Kridt 
omfatter biseksuelle eller uniseksuelle blomster med 
regelmæssig, ofte 5-tallig organisation i bloster og 
androecium, og 2- eller 3-talligt gynoecium. Disse 

menvoksede kronblade hos den fossile blomst Actino-
calyx fra Åsen (Friis 1985). Frugtanlægget har ofte 
mange frøanlæg, og der er en stor variation i frugtan-
læg og placentation (Fig. 10). Støvdragerne har kun 
ringe udviklet sterilt væv, støvknap og filament er 
velafgrænsede, og pollensækkene er små. Pollenkor-
nene er oftest meget små, flere er under 10 µm i dia-
meter og er undertiden sammenkittede af en pollenkit-

Fig. 10. Blomster fra Øvre Kridt som kan henføres til core eudicots. Mange af dem har karakterer, som indikerer insektbestøvning. 
Gynoeciet er oftest synkarpt dannet af to eller tre frugtblade. De to blomster, der er vist her i SRXTM-rekonstruktioner (cut Voltex) 
med virtuelle længde- (A, C) og tværsnit (B, D), har begge et gynoecium af sammenvoksede frugtblade og mange små frøanlæg. 
Den ene blomst er fra Åsen, Skåne (A, B). Den er omkringsædig (perigyn) og har et enrummet gynoecium dannet af to frugtblade. 
Frøanlæggene bæres på to placentae (asterisk), som er begrænset til et lille område. Den anden blomst er fra Mira-lokaliteten i 
Portugal (C, D). Den er hypogyn med et gynoecium dannet af tre frugtblade. Frugtanlægget er opdelt i tre kamre og har tre kraf-
tige placentae (asterisk) på midteraksen. 10A, B: S172376, Åsen GI32116, målestok = 500 µm; 10C, D: S174044, Mira 105, målestok 
= 500 µm
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kompleks, Normapolles-gruppen, som karakteriserer 
mange øvre kretasiske palynologiske prøver fra 
Europa og Nordamerika. Blomsterne og pollenkorne-
nes karakterer indikerer vindbestøvning.

blomster adskiller sig dog ved kun at have en enkelt 
krans af blosterblade. De har ikke noget nektarium, 
og frugtanlægget har kun et eller få frøanlæg. Pol-
lenkornene er typisk flade og glatte, omkring 20 µm i 
diameter og svarer til pollen hos det store pollen-

Fig. 11. Scandianthus costatus fra Åsen-lokaliteten i Skåne er en typisk insektbestøvet blomst fra Øvre Kridt, som tilhører core eudi-
cots. Scandianthus var den første blomst fra Åsen, som blev beskrevet og navngivet. Blomsten er epigyn med fem bægerblade 
(grønne asterisker), fem kronblade (lyserøde asterisker), 10 støvdragere (gule asterisker) og to frugtblade (blå asterisker). Mellem 
støvdragerene og frugtbladene findes et lobet nektarium (hvide asterisker; kun markeret i 11B og 11C). A. SEM-billede af det ydre 
af en blomsterknop. B–D. SRXTM-rekonstruktioner af en anden blomsterknop, hvor B er et virtuelt længdesnit (cut Voltex) og C 
og D er virtuelle tværsnit (orthoslices) gennem den apikale del af blomsterknoppen; snittet i C ligger omkring toppen af griflerne, 
mens snittet i D ligger tæt på basen af blosteret. 11A: S152066, Åsen GI32172, målestok = 500 µm; 11B–D: S174112; Åsen GI32167, 
målestok = 500 µm.
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blomst fra Øvre Kridt (Fig. 11). Scandianthus har 
epigyne blomster med fem frie bægerblade, fem frie 
kronblade, 10 støvdragere i to kranse og to frugtblade. 
Mellem støvdrageren og gynoeciet er der et markant 
lobet nektarium. Gynoeciet er en-rummet med to 
kraftige, frie grifler, og der er mange små frøanlæg på 

Insektbestøvede blomster: Scandianthus, 
Silvianthemum og Bertilanthus

Scandianthus, som var den første blomstertype, der 
blev beskrevet fra Åsen-lokaliteten (Friis & Skarby 
1981, 1982), er et typisk eksempel på en insektbestøvet 

Fig. 12. To fossile blomster, Silvianthemum suecicum (A–D) og Bertilanthus scanicus (E, F) fra Åsen-lokaliteten i Skåne, Øvre Kridt, 
som begge har karakterer, der indikerer insektbestøvning. De tilhører core eudicots og er nært beslægtede med den nulevende 
slægt Quintinia, som i dag er begrænset til den sydlige halvkugle. Blomsternes ydre er vist i SEM-billeder (A, E) og de indre struk-
turer er vist i SRXTM-rekonstruktioner. B og F er virtuelle længdesnit (cut Voltex) og C og D er virtuelle tværsnit (cut Voltex). 
Begge blomster er perigyne til epigyne med et nektarium (hvide asterisker), som hos Bertilanthus (E) er meget kraftigt og 5-lobet. 
Gynoeciet består af tre (Silvianthemum) eller to (Bertilanthus) frugtblade, og der er mange små frøanlæg i hvert frøkammer, som 
sidder på parietale placentae (blå asterisker). 12A, B: S171578, Åsen 7, målestok = 1 mm; 12C, D: S171576, Åsen 7, målestok = 1 mm. 
12E: S127323, Åsen 1993, målestok = 2mm; 12F: S156325, Åsen GI32139, målestok = 500 µm
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dene i knoppen og begge har samme type skjoldfor-
mede, sekretoriske hår på blomstens overflade. Støv-
dragerne har hos alle tre slægter brede støvknapper 
og små pollensække, og pollenkornene hos Silvianthe-
mum og Quintinia har fire aperturer. Andre karakterer, 
som binder de tre slægter sammen, er de kraftige og 
frie grifler, flaskeformede celler på gynoeciets tag samt 
de trekantede, stilkede parietale placentaer. Det nære 
slægtskab mellem den nulevende Quintinia og de to 
fossile slægter viser, at Quintinia, som i dag er begræn-
set til den sydlige halvkugle, havde slægtninge på den 
nordlige halvkugle i Øvre Kridt, på samme måde som 
den sydafrikanske Valhia er beslægtet med Scandian-
thus fra Åsen. Mærkeligt nok er placering af Quintinia 
i den moderne klassifikation usikker (Friis et al. 2013b), 
ligesom det er tilfældet for Vahlia.

Vindbestøvede blomster: 
Normapolles gruppen

Normapolles er en fælles betegnelse for en stor grup-
pe pollen, som længe har været kendt fra palynologi-
ske prøver fra Øvre Kridt og Nedre Tertiær. Mere end 
80 forskellige slægter og mange flere arter af disperse 
pollen er kendt fra Europa, Asien og det østlige Nord-
amerika og har givet navn til den palynologiske Nor-
mapolles provins (e.g., Herngreen & Chlonova 1981), 
men indtil fundene af mesofossil-floraerne fra Øvre 
Kridt havde man ingen sikker indikation på Norma-
polles-gruppens slægtskabsforhold. De første blom-
ster med Normapolles-pollen i støvdragerne blev 
fundet i mesofossil-floraen fra Åsen og omfattede tre 
slægter, Caryanthus, Manningia og Antiquocarya, med 
henholdsvis Plicapollis, Trudopollis og Semioculipollis 
pollen (Friis 1983). Siden er endnu en slægt, Dahlgre-
nianthus med Minorpollis pollen, beskrevet fra Åsen, 
to slægter, Normanthus med Pseudopapillopollis pollen 
og Endressianthus med Interporopollenites pollen, er 

de to hængende placentaer (frøstole). Scandianthus 
blev først placeret i stenbrækgruppen. Denne gruppe 
har vist sig at være meget heterogen og er nu i den 
moderne, molekylær-systematiske klassifikation op-
delt i mange forskellige familier, som også er vidt 
spredt i blomsterplanternes slægtskabstræ. Den nær-
meste nulevende slægtning til Scandianthus er en 
sydafrikansk slægt Vahlia, som endnu ikke har fået en 
sikker plads i det nye klassifikationssystem.

To andre blomstertyper fra Åsen-floraen, som også 
oprindeligt var placeret i stenbrækgruppen, er Silvi-
anthemum og Bertilanthus (Fig. 12) (Friis 1990; Friis & 
Pedersen 2012; Friis et al. 2013b). Begge har perigyne 
til epigyne blomster med fem frie bægerblade og fem 
frie kronblade (Fig. 12A, B, E, F). Silvianthemum har et 
usædvanligt androecium med 8 støvdragere, mens 
Bertilanthus har fem. Gynoeciet er hos Silvianthmum 
opbygget af tre frugtblade og hos Bertilanthus af to. 
Begge blomstertyper har et lobet nektarium mellem 
androeciet og gynoeciet, som er specielt fremtræ-
dende hos Bertilanthus (Fig. 12E). Frugtanlægget er 
en-rummet, og der er mere end 200 små frøanlæg på 
kraftige, trekantede og stilkede parietale placentaer, 
som når næsten til frugtanlæggets centrum (Fig. 12D). 
Griflerne hos både Silvianthemum og Bertilanthus er 
meget kraftige og frie og har et karakteristisk ydre lag 
af palisadeceller (Fig. 12B, C, F), hvilket vi ikke har set 
hos andre fossile blomster. Hos recente blomster ken-
des et sådant palisadelag kun hos slægten Quintinia, 
som i dag findes på den sydlige halvkugle. Detaljerede 
sammenligninger, hvor vi også har anvendt SRXTM, 
viser et stort antal specielle karakterer, som binder 
Silvianthemum og Bertilanthus sammen med Quintinia 
(Friis et al. 2013b). Der er speciel stor lighed mellem 
Silvianthemum og Quintinia, men der er ingen tvivl om, 
at også Bertilanthus hører til samme gruppe, og sikkert 
samme familie. Qunitinia og Silvianthemum har begge 
meget små bægerblade, som ikke dækker kronbla-

Fig. 13. Rhoiptelea chiliata er den eneste 
nulevende plante, som har nære slægt-
ninge i det såkaldte Normapolles-kom-
pleks, som var meget diverst og vidt ud-
bredt i Europa og det østlige Nordamerika 
i Øvre Kridt og Nedre Tertiær (se også Fig. 
14). Billedet er taget i bjergene i den syd-
lige del af Yunnan, Kina, hvor Rhoiptelea 
vokser i små populationer. Rhoiptelea chi-
liata er den eneste art i slægten og placeres 
enten i sin egen familie, Rhoipteleaceae, 
eller basalt i valnøddefamilien, Juglanda-
ceae. Den har vingede frugter, som hænger 
i store, hestehale-lignende stande, og den 
kaldes på kinesisk hestehale-træ.
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menterer en betydelig diversitet indenfor Normapol-
les-gruppen, dog tilhører alle de fossile slægter, som 
foreløbig er beskrevet, Fagales (bøgeordenen). Endres-
sianthus er nærmest beslægtet med Betulaceae, men 
kan som de fleste andre Normapolles-blomster ikke 
placeres i en moderne familie. De eneste slægter, som 

beskrevet fra Portugal (Schönenberger et al. 2001; 
Friis et al. 2003, 2006b), og et antal andre er kendt fra 
Centraleuropa, inklusive Budvaricarpus fra Bøhmen, 
som er nært beslægtet med Caryanthus, og som også 
har Plicapollis- pollen (Knobloch & Mai 1986; Friis & 
Crane 1989; Heřmanová et al. 2011). Blomsterne doku-

Fig. 14. Fossile blomster fra Åsen-lokaliten tilhørende Normapolles-komplekset. De er karakteriseret ved at have et enkelt, udif-
ferentieret bloster og et gynoecium opbygget af to eller tre frugtblade. Typisk udvikles der kun et enkelt frøkammer og et enkelt 
frø. Pollenkornene er triaperturate og oftest oblate i form. Disse karakterer indikerer, at blomsterne var vindbestøvede. Begge 
blomstertyper vist her forekommer i store mængder i mesofossil-floraerne. A, B, D. SEM-billeder (A, D) og virtuelt længdesnit i 
SRXTM-rekonstruktion (B) af Caryanthus knoblochii. Caryanthus har oversædigt bloster (A, B) og et enkelt frøkammer, hvor kun et 
frø er udviklet (B). Pollenkorn fundet i Caryanthus er af Plicapollis-typen (D) og har en karakteristisk 3-armet fold over polområdet. 
De er helt identiske med pollenkorn hos den nulevende Rhopitelea chiliata (E). C. SEM-billede af Dahlgrenianthus suecicus, en af de 
få Normapolles-blomster med undersædigt bloster. Systematiske undersøgelser viser slægtskab med flere forskellige nulevende 
grupper i Fagales (bøgeordenen), specielt er der stor lighed mellem den fossile Caryanthus og den nulevende Rhoiptelea. 14A: S149274, 
Åsen GI32172, målestok = 500 µm; 14B: S156379, GI32172, målestok = 500 µm; 14C: S148176, Åsen GI32173, målestok = 500 µm; 14D: 
S148208, Åsen GI32173, målestok = 500 µm; 14E: FaDou Feb 2014, Yunnan, 10 µm
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nulevende plante, som kan betegnes som en efterkom-
mer af det store Normapolles-komplekset. Caryanthus 
(Fig. 14A) har epigyne blomster med et enkelt bloster, 
som består af 4 blosterblade i modsatstillet arrange-
ment og et androecium med 6 støvdragere. Frugtan-
lægget er dannet af to frugtblade, og der er et enkelt 
rum med et enkelt frøanlæg (Fig. 14B). Pollenkornene 
er tectate med en fin pigget ornamentering, og de tre 
aperturer er korte (Fig. 14D). Over pollenkornenes 
polområde er der en trekantet fold. Identiske disperse 
pollenkorn kaldes Plicapollis efter den karakteristiske 
fold. Blomsterne hos Rhoiptelea har samme opbygning, 

synes at have en meget nærtstående nulevende slægt-
ning, er Caryanthus og Budvaricarpus, som i opbygning 
af blomster og pollen er nært beslægtet med den nu-
levende slægt Rhoiptelea. Rhoiptelea placeres enten i sin 
egen familie, Rhoipteleaceae, eller basalt i familien 
Juglandaceae (valnøddefamilien). Rhoiptelea har en 
enkelt nulevende art, Rhoiptelea chiliantha, som findes 
i begrænsede populationer i det sydøstlige Kina og 
nordlige Vietnam. Det kinesiske navn for Rhoiptelea 
chiliantha er hestehaletræ (maweishu), et navn som 
henviser til de store, hængende blomsterstande, som 
ligner hestehaler (Fig. 13). Rhoiptelea er den eneste 

Fig. 15. Forenklet oversigt over blomsterplanternes radiation i løbet af Kridttiden. I Nedre Kridt er angiospermerne repræsente-
rede af former beslægtet med medlemmer af ANA-gruppen (Amborella, Nymphaeales, Austrobaileyales), eumagnoliider, chlo-
ranthoider, basale eudicotyledoner og basale monocotyledoner. Mange af disse var sikkert urteagtige eller små buske. I Øvre Kridt 
dominerer repræsentanter af core eudicots, som først dukker op omkring Cenomanien. Mange af disse var sikkert træagtige. 
Avancerede monocotyledoner (core monocots) dukker også først op i Øvre Kridt. I skemaet er anvendt engelsk nomenklatur.
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nien–Campanien, og i visse prøver kan Normapolles-
pollen være dominerende (Góczán et al. 1967; Pacltová 
1981).

Slutbemærkninger
Den sene, men meget hurtige etablering af blomster-
planterne i Kridt har været genstand for megen diskus-
sion blandt evolutionsbiologer, lige siden Darwin 
kaldte det for et afskyeligt mysterium (”abominable 
mystery”, Darwin i et brev til Hooker, se Friedman 
2009). En del af problemerne er blevet løst. For det 

men adskiller sig dog ved at være hypogyne. Pollen-
kornene hos Rhoiptelea er også både morfologisk og 
strukturelt identiske med pollenkornene hos de fos-
sile slægter (Fig. 14E). I Normapolles-komplekset er 
der hidtil kun fundet en enkelt hypogyn blomst, 
Dahlgrenianthus (Fig. 14C), men den er 3-tallig og i de 
fleste andre karakterer forskellig fra blomsterne hos 
Rhoiptelea.

Opbygningen hos Normapolles-blomsterne og pol-
lenkornenes morfologi peger på, at disse blomster var 
vindbestøvede. Det er også i overensstemmelse med 
de store forekomster af disperse Normapolles-pollen, 
som forekommer i palynologiske prøver. Deres maxi-
male udbredelse synes at have været omkring Santo-

Fig. 16. Udvalg af andre mesofossiler som forekommer sammen med blomsterplanterne i de nedre kretasiske floraer i Portugal. 
Alle billeder er SEM. A, B. Megasporer af Arcellites (A) og Molaspora (B) fra mesofossil-floraen fra Torres Vedras i Portugal; begge 
tilhører uddøde slægter, som henføres til vandbregnefamilien Marsileaceae. C. Megaspore beslægtet med brasenføde (Isoetales). 
D–F. Frø af tre uddøde slægter tilhørende BEG-gruppen, en divers gruppe af nøgenfrøede planter, som var speciel vigtig i Nedre 
Kridt. D. Tomcatia taylori fra Buarcos-lokaliteten i Portugal. E. Quadrispermum parvum fra Torres Vedras-lokaliteten. F. Vinget frø fra 
Juncal-lokaliteten i Portugal (under beskrivelse). 16A: S174129, Torres Vedras 144, målestok = 250 µm; 16B: S170224, Torres Vedras 
38, målestok = 200 µm; 16C: Torres Vedras 38, målestok = 250 µm; 16D: S174109, Buarcos 157, målestok = 1 mm; 16E: S154563, må-
lestok = 200 µm; 16F: S172589, Juncal 70, målestok = 500 µm.
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(Fig. 15). I Nedre Kridt var blomsterplanterne tilsyne-
ladende underordnede i vegetationen. Baseret på 
komparative studier kan man konkludere, at de tid-
lige blomsterplanter var små, urteagtige eller mindre 
buske med en stor variation af typer beslægtede med 
basale linjer blandt nulevende blomsterplanter, som 
ANA-gruppen, Chloranthaceae, basale monocotyle-
doner og basale eudicotyledoner. Akvatiske former 
(åkande-beslægtede former) er med meget tidligt. 
Planter med urteagtig habitus har mindre potentiale 
for at bevares som fossiler. Bladene visner ofte på 
planten og når ikke ud i aflejringsbassinerne, og plan-
terne efterlader heller ikke stammer og grene. Der er 
da heller ikke fundet mange fossile blade af blomster-
planter fra Nedre Kridt. Angiosperm-pollen forekom-

første er blomsterplanternes radiation ikke så abrupt, 
som Darwin troede. På hans tid var der ikke fundet 
blomsterplanter i aflejringer fra Nedre Kridt, mens man 
kendte meget artsrige floraer allerede fra begyndelsen 
af Øvre Kridt. Specielt pollen, men også bladfossiler, 
viste senere, at blomsterplanterne også var til stede i 
Nedre Kridt (se Hickey & Doyle 1977). Med fundene 
af fossile blomster fra både Nedre og Øvre Kridt kan 
vi nu begynde at undersøge blomsterplanternes tid-
lige radiation i et fylogenetisk perspektiv og følge 
udviklingen af forskellige reproduktionskarakterer i 
løbet af Kridttiden. Vi ved nu, at blomsterplanterne 
opstod tidligere, end man troede på Darwins tid. Dog 
er det klart, at der sker en stor forandring i sammen-
sætningen af blomsterplanter fra Nedre til Øvre Kridt 

Fig. 17. Rekonstruktion af vegetationen fra Nedre Kridt (Barremien–Aptien) i Portugal baseret hovedsageligt på mesofossiler fra 
Torres Vedras-lokaliteten. Vegetationen domineredes af nøgenfrøede planter. De skovdannende træer (a) var specielt arter af Chei-
rolepidiaceae, en uddøde gruppe af nåletræer. Andre nøgenfrøede planter i Nedre Kridt vegetationen tilhører BEG-gruppen, som 
er et kompleks af uddøde planter beslægtede med nulevende Gnetales (b). De radierede samtidigt med blomsterplanterne, men 
gik stærkt tilbage i Øvre Kridt. Blomsterplanterne var allerede diverse i Barremien–Aptien, men underordnet i vegetationen. Former 
beslægtede med Chloranthaceae (c) er tolkede som små urteagtige planter. De tidlige monocotyledoner (d) var urteagtige. Akva-
tiske blomsterplanter beslægtede med Nymphaeales (åkandeordenen) (e) er også påvist i Torres Vedras-floraen. Samtidigt med de 
første akvatiske angiospermer begyndte de første vandbregner at dukke op; de er i Torres Vedras-floraen repræsenterede ved 
megasporer af uddøde former beslægtede med nulevende Marsileaceae (f). Former beslægtede med brasenføde (Isoetes) er en anden 
akvatisk form repræsenteret af mange megasporer i Torres Vedras-floraen (g). Akvarel af Pollyanna von Knorring.



62     ·     Geologisk Tidsskrift 2013

giske forhold. Dette afspejles også i størrelsen af 
blomster, frugter og frø, som i Tertiærtiden har samme 
fordeling som hos nutidens blomsterplanter.
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mer også kun i små mængder i de nedre kretasiske 
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