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REDAKSJONELT.
Godt nytt Ar I
Et nytt soppAr er tilbakelagt, og mye har skjedd i l¢pet av
1981, -ikke minst en vellykket sopputstilling.
Det viI

v~re

naturlig A reflektere litt tilbake pA vArt siste

nummer av Agarica, utgitt i anledning W.Ramm's 60Ars-dag,vAren
1981 .
Vi har forhApentlig aIle gjort oss opp en mening om dette spe
sialnummeret pA over - 200 sider.
For mange viI kanskje innholdet fortone seg noe fremmed

og lite

matnyttig,men de fleste viI vel allikevel ha glede av det, - i
hvert fall en gang i fremtiden.
Responsen

fra

n~r

og fjern har forel¢piq

v~rt

meget positiv,og

til nA har noe over 250 eksemplarer blitt solgt eller fordelt,
bAde i inn- og utland.
Distribusjonen fordeler seg slik:
Norge

ca 175 ekspl.

Sverige

ca

50

Danmark

ca

25

Nederland

5

Frankrike

2

Tyskland
Island
F¢rste opplaget var pA 150 eksemplarer,men tegningen fra andre
interesserte i Norge,Sverige og Danmark gjorde at vi lot trykke
opplag nr.2 pA 200 eksemplarer.SAledes er det fremdeles henimot
100 eksemplarer disponible,men vi regner med at det meste av
restopplaget viI bli solgt i l¢pet av Aret.
En

s~rdeles

positiv reaksjon mottok vi fra biblioteket ved

Rijksherbarium i Leiden(Nederland),-et av Europas st¢rste her
barier,-hvor vi ble forespurt om A opprette en bytteforbindelse
med deres internasjonalt kjente tidsskrift "Persoonia"mot vArt
Agarica.Til tross for at vi uttrykkelig gjorde oppmerksom pA at
vArt blad har et re lativt primitivt utseende, og hvor stoffet/
innholdet er av ama t ¢rmessig karakter, ble det allikevel vedtatt
at de skulle inngA et bytte. "Persoonia" viI v~re godt kjent i
profesjonelle kretser som et meget godt tidsskrift, pA et avan
sert nivA.To hefter pr.Ar. Tre hefter er allerede mottatt.
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Andre positive reaksjoner gj~r 6g at vi f~ler en ennA st~rre
forpliktelse til A fortsette med i hvertfall to nr.pr.Ar, og
vi vili framtiden fors~ke A utgi et nummer myntet pA vAre
medlemmer og med begrenset sideantall, og et nummer med utvidet sideantall og med et innhold tiln~rmet vArt Agarica nr.3/4
for 1981.
SAledes mener vi A kunne tilfredstille bAde vAre medlemmer, og
andre mer avanserte amat~rer og profesjonelle utenfor foreningen.
Det viste seg ogsA at 1981 ble et interessant soppAr , til tross
for en ikke helt god matsoppsesong.Det er fremdeles utrolig
mange sopparter i distriktet som aldri har v~rt funnet f~r eller
gjort innsamlinger av.Dette gjelder f.eks.hette-,reddik-,trakt-,
spr~-,og blekksopper.Likeledes
trevlesopper og sekksporesopper.
Etter hvert vil det nok fremkomme et stort antall innen disse
slektene som aldri er funnet hverken i 0stfold eller i Norge.
Vi har pr.januar 1982 ennA ikke full oversikt over hvor mange
arter som ble funnet heromkring i 1981.
Bearbeidelse av innsamlet materiale tar tid,men vi hAper A presentere en del av det i neste nummer av Agarica, som vi fors~
ker A utgi allerede f~r morkelsesongen begynner.
Dessverre rAder det ennA en del usikkerhet omkring utgivelsen,
av finansielle grunner.Vi hAper imidlertid A fA kulturst~tte i
Ar.
Dersom noen av medlemmene kan bidra med forslag til rimelig
(permanent) trykking av bladet , er vi meget mottakelig for det.
Det er nemlig trykkingen som koster penger.
Hadde vi ubegrensede midler til trykking kunne ·vi lage en soppflora om 0stfold om sA var, - med fargebilder og det hele I
En ny soppsesong forberedes, og mange prosjekter stAr pA programmet1f~rst universitetsseminar pA Biri 12.og 13.februar.
Dernest arrangerer Norsk Soppforening en ukes sopptur til Italia
30.mai,hvor allerede flere har meldt seg pA.
10. til 15. august avvikles sA den Nordiske Mykologikongressen
i 0stersund (Jamtland),Sverige.
Her i byen fors~ker vi med en ny sopputstilling i september.
Hilsen red.
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NB.

NB.

NYTT M0TELOKALE

NB.

NB.

Som omtalt pA &rsm~tet vil vi nA flytte vir m~teaktivitet til GUOEBERG
barne- og ungdsomsskole pA Bstsiden.
Oet har seg nemlig slik at vArt medlem. mangelrige styremedlem og for
mann i -78 og -79. Ingar Pettersen. nA er vaktmester pA denne skolen.
Oette medf~rer at vi kan fl ekstra god service ved yare m~ter. som f.eks.
bruk av forskjellig audiovisuelt utstyr. og til og med mikroskop. Vi
beh~ver dessuten ikke & avslutte m~tene f et ubehagelig h~yt tempo for
& v~re ute av huset f~r kl. 21.00. Oet vil fortsatt ikke v~re noe mAl A
ha m~ter som yarer langt ut over kvelden. men det ·er fint 1 slippe en
slik deadline.
PI skolen er det flere rom som kan v~re aktuelle for oss A benytte.
f.eks. aula. skolekj~kken o.a. For at dere ikke skal gl dere bort pA den
store skolen, vi] "l~ypa" fra hovedinngangen til m~teronmet v~re merket.
De fleste vet vel hvor Gudeberg skole lfgger, men for sfkkerhets skyld
bringer vi et kartutsnitt hvor skolens belfggenhet er vist.
Vi vil ogs& nevne at skolen har en gunstig bellggenhet for de sam ~nsker
& benytte ferge over elva.

TUR-OG M0TEPROGRAM FOR FREDRIKSTAD SOPPFORENING 1982,
18.FEBR.
26.MARS
6,JUNI
8.JUNI
22.AUG,
12:SEPT.
13,SEPT,
2b.SEPT.
30,SEPT,·
lO,OKT.
2l.OKT
25,NOV,
I

5,SEPT,

MEDLEMSM0TE
HYGGEM0TE
VARTUR~JEL0YA

MEDLEMSM0TE
SOPPTUR~S0LVSTUFOSSEN

SOPPTUR~TORSNES

MEDLEMSM0TE
SOPPTUR~SON

MEDLEMSM0TE
SOPPTUR~ROOS

MEDLEMSM!nE
ARSM0TE
SOPPUTSTILLING

DETALJER OM SOPPTURENE OG MEDLEMSM0TENE BLIR UTSENDT
SENERE,DE FASTSATTE DATOER REGNER VI MED A OPPRETTHOLDE
HELE SESONGEN,SA SANT DET IKKE BLIR ET MEGET DARLIG
SOPPAR.
FREMM0TE TIL SOPPTURENE ER SOM VANLIG PA BUSSHOLDEPLASSEN KL.l0,00,
TA GJERNE MED VENNER OG BEKJENTE!

MOTTAK.ii:LSE AV TIDSSKRIFTER.
Alle som er medlem 1 F3F skal motta tidsskriftene VARE NYTTEVEKSTER, BLEKKSOPPEN og AGARICA.
Vi gjor oppmerksom p~ at nyinnmeldte medlemmer BllikeYel ikke
vil motta de to .. fBrstnevnte for !ret etter de er innneldt.
Dette skyldes - beklageligvis - registrerin~srutinen for de
nevnte tidsskrifter.
De av medlernmene som er innmeldt for !981, og ikke bar mottatt iille nummer av VARZ NYTTEV3KSTER eller BLJY.KSOPP1N, bes
gi beskjed til Styret.
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REFERAT FRA ARSM0TET I FREDRIKSTAD SOPPFORENING 26.Nov.81
Arsm~tet

1981 ble avholdt p! Seiersten Ungdomsskole, Fredrikstad, 26.november 1981, hvor 25 medlemmer var tilstede.

Arsm~tet ble gjort raskt unna, slik at foredragsholderen
kunne komme til.

1.
2.

3.

Arsberetning og regnskap ble godkjent uten bemerkninger.
Fremkomne forslag:
a) Endring av lovene, paragraf 3. Paragraf 3 blir
lydende:
"Medlemskap: Arsm~tet fastsetter medlemskontigenten.
Ved innmelding betaler bare hovedmedlemmene kontigent.
Kun hovedmedlemmene f!r tilsendt foreningens skriv og
tidsskrifter. Det gis adgang til livsvarig medlemskap
for et bel~p 10 ganger !rskontigenten.
Foreninges styre kan ensstemmig og flertallig utnevne
s~rlig fortjente til ~resmedlemmer. Medlemmer som ikke
betaler kontigent etter !.gangs purring utmeldes automatisk av foreningen~
b) Forslag om heving av kontigenten til kr.SO pr.!r ble
begrunnet og godkjent.
Valg.Valgkomit6ens forslag til nytt styre ble enstemmig
godkjent, og det nye styret for 1982 best!r av:
Formann:
Rolf Hermansen
Viseformann:
Roy Kristiansen
Sekret~r:
Grethe Bocknf~nn
Kasserer:
Britt Thorstensen (gjenvalgt)
Styremedlem:
0yvind Weholt
Varamenn:
Ingeborg Eidissen og Ingar Johnsen
Valgkomite:
Thor Dybhavn
Ingar Pettersen
Rolf Hermansen
Kaffekomite:
A.Nordenborg
Ekteparet Dietzel
Kari Nilsen
Revisor:
Solveig Barda (gjenvalgt)

Ars~tet

avsluttet.

fortsatte med k!seri av Tor-Erik Brandrud,
Botanisk Hage og Museum, Oslo! "Sl~rsopper - ikke bare spiss
Medlemsm~te

giftsl~rsopp!"
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Brandrud gav oss en enkel innf~ring i sl~rsoppens mangfoldighet, deres ulike biotoper, underslekter og b!de de
aller giftigste og noen av de virkelige gode spiselige
artene ble presentert med slides,
Under eventuellt ble det presisert at ukjente sopper som blir
innlevert p! soppkontrollene eller hos de soppkyndige
alltid b~r f! finnerens navn p!f~rt selv om de blir innsendt
til museene av andre personer.
Finneren b~r s! absulutt f! "~ren" av funnet, ikke innsenderen.
M~tet

ble avsluttet p! tradisjonelt vis med utlodning, kaffe og
rundstykker.

R.K.
NBI

I den tilsendte medlemsliste i fjor
26.Tormod Ileby

Ilebakken

71.Turid Kolberg

22

ny adresse:Slevik

h~st

rettes

ikke

f~lgende:

Liebakken

all~16,

1620 Gressvik

31229

KONTINGENTFORH0YELSE !982.
Arsmotet 1981 vedtok en kontingentforhoyelse til kr. 50,pr. dr fra 1982.
Medlemmer som er innmeldt senere enn august !981 , og som
har betalt !untingent i !981, vil imidlertid ikke fd nytt
krav i inne'Vl!!rende dr.
Selv om foreningen har hatt relativt god okonomi siste dr i
folge regnskapet, gir ikke dette et helt riktig bilde. En
gjeld pd vel 1000 kr. er nemlig ikke kommet med {kontingenter,
ubetalte utgifter til Agarica), og vi har dessuten bevisst
kuttet ned en del av de vanlige utP,ifter i 1981.
Vi har i denne sammenheng f,eks. bare sendt ut en orientering
til medlemmene om tur- og moteprogram. Dette synes ikke d ha
vert heldig, og vi vil i !982 i~eb-foreta noe hyppigere utsendelser,
Dette ved siden av okte portoutgifter! og vi skal for all del
ikke glemme den ekstrautgift som Agar ca representerer, vil
medfore en merkbar utgiftsokning,
Vi har hittil Vll!rt heldige og fdtt laget A.garica under "markedspris". Hvis bladet skal bestd er imidlertid dette for usikkert
til d basere seg pd i fremtiden.
Vi h~per at ogsd dere som ikke var tilstede pd drsmotet har forstdelse for dette, og at dere foler at dere fdr noe igjen for
pengene.
Tross alt innebrerer denne kontingent tre tiisskrifter, og okningen utn;jor ikke mer enn ca. 4 ore "jlr'"ttag!
Kontingenten vil bli innkrevd i lopet av februar.
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SOPPUTSTILLINGEN 1981.
For f~rste gang arrangerte FSF den 30. august 1981 en sopputstilling. Som gode samarbeidspartnere hadde vi Fredrikstad
Blad, Biblioteket i Fredrikstad og N~ringsmiddelkontrollen.
Det skulle vise seg at vart utgangspunkt var av de darligste.
Den forutgaende t~rkeperiode hadde gjort de fleste lokaliteter
knuskt~rre med tilsynelatende hapl~se soppforhold.
Men allikevel, en kjempeinnsats av flere av vare medlemmer bidro
til hva vi ma karakteriseres som en vellykket utstilling.
Selv om enkelte av de vanligste matsoppene manglet, gikk det
ganske greit a rote frem - fra skog, busker og kratt - de
ca. 140 arter som ble vist pa utstillingen. Vi t~r ikke tenke
pa hvor mange det kunne blitt i en normal sesongl
Sa mange sjeldne arter var kanskje ikke a se denne gangen, den
st~rste attraksjonen i sa mate var nok den kraftige keisersoppen
(Catathelasma imperiale).
Det kunne dessuten vartes opp med en rekke kremlearter, en slekt
som - til tross for t~rken - var fremtredende denne sesongen.
De som ~nsket det kunne ogsa fa en god illustrasjon i likheter
og ulikheter mellom hvit fluesopp og sn~ballsjampinjong (Agaricus abruptibulbus ).
St~rst tiltrekning fikk nok imidlertid stanksoppen, som vi for
'anledningen med omhu matte isolere fra omverdenen, dog i gjenomsiktig glass. Man b~r tross alt pr~ve a holde pa sitt publik~l

hadde nok levd et travlere liv, men enkelte
uventede og interessante arter kom da inn. Heldigvis var en
ivrig og spirituel! Wilhelm Ramm tilstede. Det tok ikke lang
tid f~r en mystisk vo~topp, funnet av Ingar Johnsen, ble bestemt til Hygrophorus monticola - en riktig lekkerbisken fra
et sjeldenhetssynspunkt;i hvert fall i 0stfold.
Soppkontroll~rene

Vi ma fa rette en stor takk til bade Ramm og til alle medlemmene
som gjorde en innsats for at utstillingen skulle bli vellykket.
Dette arbeidet gjorde det sa mye enklere for oss i Styret, og
bidro sterkt til at de vel 500 menneskene som bes~kte utstillingen
trolig kunne vandre ut med en erfaring rikere.
Vi haper flere av dere ogsa kan stille ved neste korsvei I
En takk skal ogsa rettes til vare
utstillingen var .¢konomisk mulig !

medarrang~rer

gjennomf~re.

Styret 1981

som gjorde at
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NOEN ORO FRA "AVTROPPENDE" FORMANN.
To Ar som formann b~r normalt vrere nok. Selv om ikke formannen
er noen "diktator", vil han ofte ha en spesiell innflytelse pA
hva som blir gjort og ikke gjort.
Nye ideer vil opplagt slA lettere ut i blomst hvis de "tenner"
hos formannen.
I de to Ar som har gAtt har dette verv vrert enkelt. Styret har
langt pA vei virket som et "team", og det har vrert et godt samarbeid og en stor vilje til A fA gjennomf~rt ting.
Men ikke alle ideer som har vrert oppe bar blitt satt ut i livet.
Det er mye som ennA kan gj~res - selvsagt. Dog kan det vrere
vanskelig alltig A vita hva medlemmene ~nsker. Mye tid er
benyttet til "analyse" av dette, for a komme frem til tlltak
som kan vrere av bred interesse.
VArt mAl bar vrert a stimulere vAre eksisterende medlemmer, bl.a.
ved A holde gammel visdom i hevd, men ogsa A skape et tilbud til
de som ~nsker A utvikle seg videre, eller til og med utover matsoppstadiet. Nettopp dette siste punkt mener jeg det er viktig
A ta hensyn til, men selvsagt uten at dette skal gA merkbart pA
bekostning av det "matnyttige". Det burde her ikke vrere noen
motsetninger, og jeg hAper vi i sa mAte ikke har vrert belt
mislykket.

·'

Men vi har ogsA pr~vd A skape interesse for sopp utover medlemskretsen. Soppkontroller, soppkurs, sopputstillinger og utgivelse av et soppblad har vrert et ledd i dette arbeidet.
Ikke minst er de kAserier som holdes i ulike foreninger og lag
et glimrende middel A sA mAte.
Jeg hAper alle de nevnte tiltak vil kunne fortsette. Bare pA
den mAten kan vi na ut til gryende sopplukkere, og sAledes
opprettholde en levende forening.
Spesielt i disse tider, med en sterkt ~kende soppinteresse blant
folk, mA dette vrere viktig. Her er vi inne pA en hobby med
umAtelige gleder, men - dessverre - like store farer. Bare
et godt milj~ med gode kunnskaper kan forhindre slike ulykker
som hvert ar skjer et eller annet sted i vArt land.
Av dette f~lger ogsA at jo st~rre aktivitet og jo st~rre
kunnskaper hos medlemmene, jo glattere fungerer foreningen.
Det er derfor ~nskelig at flere av medlemmene kunne engasjere
seg i fremtiden. Dette gjelder f.eks. som bidragsydere til
vart medlemsblad "Agarica", kAsere
om sopp, eller "innbyttere"
ved soppkurs og - kontroller.
Det hadde derfor vrert gledelig om flere ville bestemme seg for
A gA opp til pr~ven for soppsakkyndige. Dette er ingen
vanskelig sak, og det er opplagt flere i foreningen som med
!itt finpuss er godt kvalifisert.
Vi har i 1981 for f~rste gang s~kt vAre "medlemskommuner" om 1
kulturst~tte.
Vi vet nA at flere at vare s~sterforeningen fAr
slike midler, ja, til og med har direkte samarbeid med kulturmyndighetenel
Dessverre ble vi m~tt med liten forstAelse, noe
som har medf~rt et relativt stort dugnadsarbeid for A fA fullf~rt vAre planer.
Bare Rolvs~y syntes A anse oss for verdige en slump av budsjettetog det var vi takknemliqe for.

'.

..
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Personlig har jeg store problemer med A se den prinsipielle
forskjell pa var virksomhet og en rekke andre hobby-pregede
foreninger. Ikke at alle kan forvente a fa av en begrenset
kake, men i det minste kunne det vel vrere mulig a la den som
sulter ett ar fa en smakebit neste ar. For ingen skal fortelle meg at det fra kultursektoren bare er de hungrige som
mettes 1
Skj~nt na er vi til vurdering, i allfall 1 Fredrikstad, sa
hapet far leve.
La sa dette som her er sagt ogsa representere mine nyttars~nsker for foreningen i 1982 og fremover.

Til slutt en takk til alle mine "undersotter" i det gamle
styret, og samtidig
LYKKE TIL ROLF 1

"Avtroppende" formann.
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EN HILSEN FRA DEN NYE FORMANNEN,

For A v~re hoflig vil jeg begynne med A takke for den tillit jeg er vist
ved A bli valgt til formann. NA er ikke very av denne type sA ettertraktet
at det bruker A bli kamp om en slik plass, og det har det heller ikke v~rt
denne gang. Imidlertid er formannen og det ovrige styret viktige brikker
i en hver forening. Og foreningen er selvfolgelig best tjent med et styre
som er interessert i foreningens drift og onsker A gjore en god jobb, og
dessuten har evnen til A gjore det.
For min egen del oppfyller jeg de to forste kravene, hvorvidt det tredje
oppfylles fAr andre bedomme nAr Aret er omme.
Etter denne innledningen rnA jeg fA loy til A onske dere alle et riktig
godt nytt Ar. Uten A trekke inn vAr verdens smA og store problemer kan
man onske seg et godt soppAr med mange fine (s)opplevelser for yAre med
lellll1er.
Jeg kan ikke komme med noen programerkl~ring for foreningens drift, hoved
linjene for dette mener jeg bor trekkes opp av et samlet styre. Det tid
ligere styre har imidlertid overlevert et velskikket bo, og her er mye
bra A bygge videre pA.
Etter fjorArets suksessrike sopputstilling vil vi selvfolgelig gjenta et
slikt arrangement i Ar. En ny utstilling er allerede plottet inn pA host
ens program. Det mA imidlertid tas forbehold om endring av den oppsatte
dato, bl.a. p.g.a. utstillingslokalet. Et slikt arrangement er avhengig av
medlemmenes innsats. og jeg hAper det hlir riktig mange som folger en
senere oppfordring om hjelp.
Arets tur- og moteprogram roper nok en reprise fra ifjor. et '~hyggelnote"
som skal arrangeres i mars. Selvfolgelig har vi det hyggelig ogsA pA de
ordin~re medlemsmotene. men mitt inntrykk etter arrangementet ifjor var
at mange satte pris pA en slik sallll1enkomst med et noe annet innhold enn
de andre motene.
Som formann kOllll1er jeg ikke til A glemme at soppinteressen til det store
flertall av foreningens medl,emmer begrenser seg ti 1 det matnyttige. Jeg.
vil allikevel gA inn for at aktiviteter som gAr utover matsoppstadiet
ogsA blir oppmuntret.
Til slutt vil jeg kOllll1e med nok et nyttArsonske. og det er at enda flere
av foreningens medlemmer deltar pA yAre moter 09 turer.

Rolf Hermansen
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EKTE MORKEL (MORCHELLA) - VARENS GJEVESTE MATSOPP ?
I Agarica nr.3/4 1981 hadde jeg en kort omtale av ekte
morkler, og i l~pet av vAren 1981 ble det gjort ytterligere funn,
bAde fra allerede kjente steder,samt fra enkelte nye lokaliteter.
I det f~lgende skal vi ta for oss de ekte morklene mer grundig
enn forrige gang.
For A kunne vite hva vi virkelig skal se etter er det en del
ting vi f~rst b~r ha kjennskap til:
1.Hva er en morkel og hvordan ser en ekte morkel ut?
2.Hvor vokser det morkler?
3.NAr vokser morklene?
4.Hvorfor er ekte morkler sA vanskelig A finne?
1.Morklene er sekksporesopper(Ascomycetes) ,d.v.s. sporene,oftest
Atte,dannes inni en k~lleformet celle,sporesekk eller asci,
som stAr parallelt tettpakket i et hymenium sammen med ikke
sporedannende hyfer,parafyser.
PA morklene sitter den sporeb~rende del,hymeniet, pA yttersiden
av hatten.Morklene h~rer til de sAkalte operkulate discomyceter,
d.v.s. sporesekkene,asci,Apner seg med et lokk i toppen nAr
sporene er modne.
Hatten,rund eller kjegleformet,har nettaktige ribber,folder,
kamre eller hulrom, alltid med en tydelig relativt tykk r~rak
tig steril stilk.BAde hatt og stilk er hule.
Til daglig kan vi skille ekte morkler i to distinkte typer - ,
spissmorkel og rundmorkel, men innenfor disse to typene skjuler det seg en rekke varianter og former,som har gitt opphav
til et utall av spesielle navn.SAledes er selve artsavgrensningen innen slekten Morchella fremdeles meget uklar.

:

SPISSMORKEL (Morchella conica,elata,etc.) er en fellesbetegnelse som vanligvis omfatter en sopp med kjegleformet(mer eller
mindre)hatt eller bette, med fremtredende langsgAende(loddrette)
ribber eller lister (se fig.1 - 7) .Hatten, 3 - 8 em h~y og
2 - 4 em bred, er gjerne lys til m~rk grAbrun til olivenbrun,
eller nesten svartbrun.Stilken, 3 - 8 x 1 - 2 em, er blekbrun
til hvitaktig,ofte litt kornet/grynet pA overflaten.
Figur 1 - 7 viser variasjonene innenfor begrepet "spissmorkel",
og alle er funnet omkring Fredrikstad.De har alle et felles
kjennetegn: de mer eller mindre langsgAende ribbene med smA
tverr-ribber, og en langstrakt hatt.
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RUNDMORKEL (Morehella rotunda,eseulenta,ete.) henspeiler pA
en batt som er n~rmest rund eller noe eggformet/oval, med
grove uregelmessige kamre eller hulrom (alveoler),n~rmest som
en svamp eller bikake.Hatten, 3 - 10 em,ofte nesten like h¢y
som den er bred, og vanligvis guloransje,gulbrun,lysebrun til
okergul av farge, men ogsA (sjeldnere) brunsvart til svart,gr¢nlig til nesten hvit.Stilk:3 - 10 em h¢y og 2 - 3 em bred,
oftest noe oppsvulmet basis,hvitaktig til gulhvit,med noe kornet overflate. Se figur 8 - 10 •
Spissmorkel er sA absolutt vanligere enn rundmorkel her i landet.
2.Voksestedet er sA klart et viktig kriterium for i det hele tatt
A finne morkler.Ofte kan man finne morkler pA steder hvor man
minst forventer at det opptrer matsopper,f.eks.pA gamle avfallshauger,pA branntomter o.likn ••
Jordsmonnet b¢r antagelig alltid v~re omkring det n¢ytrale,pH~7.
pH-mAlinger jeg har foretatt pA voksesteder viser 6,5 til 7,5 •
Spissmorkel-typer opptrer bAde 1 bar- og l¢vskog, pA Apne steder,
langs skogsveier,pA gamle hugstplasser,dikekanter, og 1 gamle
hager under frukttr~r.Og sv~rt ofte,som allerede nevnt, pA avfallshauger og branntomter.
Eksempelv1s vokste de illustrerte former pA f¢lgende steder:
Fig.1 PA svart mulljord med skallrester under barl1nd,Ons¢y
komm. 1980 og 1981.
Fig.2 PA brente pap1rballer under selje,Borge komm.1981.
Fig.3 Nedlagt industr1omrAde,pA gammel lagerplass for kalkstein
og natr1umsulfat(l), under ~oppel,Borge komm.1979(op~ til
22 em h¢yel)
OgsA 1 gress under epletr~r i gammel hage,Ons¢y komm.1979.
F1g.4 I h¢yt gress pA brent mark under selje,Borge komm.1980 og
1981.
F1g.5 PA gammel s¢ppelplass for 1ndustriavfall,- pA brente
celluloseballer med Bryum-mose,ea 45 eksemplarer kn1ppevoksende,Borge komm.1981.
Fig.6 I d1kekant pA brente papirrester under selje,Borge 1980.
F1g.7 Blant kv1ster og p1nner ved foten av selje i lite edell¢vskogsomrAde n~r Glomma
nedbrent sagbruk,1920-Arene),
Fredr1kstad 0 1979 og 1981.
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Spissmorkel
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Fig.5

Fig.4

Fig.6

Fig.7

Ca. naturlig st¢rrelse
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Rundmorkel-typer anses A v~re kalk-krevende.Voksested er gjerne
langs fuktige elve-og bekkekanter og elvebredder i alme-og
askelier/lunder, omkring eller ved d¢de r¢tter og stubber av alm.
Blant gress og pA bar mulljord under busker i edell¢vskog,hager
og parker.! eplehager/frukthager.
Fig.9 og 10 viser to uvanlige rundmorkler fra KrAker¢y komm. fra
1981.Begge vokser skyggefullt i en almeli like ved en bekk •
Fig.10 ved foten av en stor d¢d almestubbe,- for¢vrig med svartbrun hatt.
Fig.S viser vanlig rundmorkel som muligens forekommer i Nordland.
3.Mai-mAned er morkel-tid i lavlandet,Til fjells kan man finne
morkler helt mot slutten av juli (f.eks.Finse 1220 m.o.h.)
Siste halvpart av m~i bar vist seg A v~re den beste tiden heromkring, unntaksvis f¢rste uke av juni.Dersom det blir for varmt
og t¢rt i mai/juni kommer morklene neppe fram.
Under gunstige klimatiske forhold (rikelig med nedb¢r og ikke
alt for varmt, < 20°C) kan morklene finnes allerede de f¢rste
dagene i mai.
Morklene vokser ikke om sommeren eller h¢sten i lavlandet.
I Syd- og Mellom Europa kommer morklene allerede i mars/april.
Morklene sies A vokse f¢r ospe-bladene kommer,nAr slApetorn
og blAveis blomstrer, -eller nAr epletr~rne blomstrer og eikebladene er store som ekorn¢rer I
4.Selv om vi nA vet litt om hva en morkel er,-hvordan de vokser,
og nAr de vokser,- er det ikke dermed sagt at det er lett A
finne deml

..
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Morklene er noen riktig lunefulle skapninger, og det kan gA
Ar mellom hvert funn dersom forholdene er ugunstige.
En viktig grunn til morklenes sjeldne opptreden rnA jo ogsA
skyldes den korte sesongen de har,-knapt nok en mAned, og begrenset kun til mal-mAned heromkring,unntaksvis kanskje i
slutten av april eller begynnelsen av juni under s~rs gunstige betingelser.
Stikkordene er:Rikelig med fuktighet(nedb¢r) og ikke for varmt/
ikke for kaldt.
Ved hjelp av tre sesonger(1979,1980 og 1981)har jeg fors¢kt
A analysere forholdene/betingelsene.
F¢rst: 1979 var et meget godt morkelAr.
1980 var meget dArlig.
1981 bra,om ikke fullt sA bra som 1979.

Rundrrorkel

Fig.8

Fig.10

Ca. naturlig st¢rrelse.
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Dersom vi sA tar fram de foreliggende klimatiske data for
disse Arene, og noen Ar tilbake i tiden begynner det A bli
interessant.
Antall dager
Total nedb~r med nedb~r
Maks.temp. Min.temp.
Mai 1976
27,4 mm
24°C
10
1°C
30,5 "*
26 (6/5)
2
Mai 1977
5
Mai 1978
30,7
24
-1,5
6
Mai 1979
76,9 "
24
19(31/5)
1 ( 12/5)
Mai 1980
41,7 "***
27(18/5)
7
1 (2/5)
Mai 1981
53,0 "
10
27(12/5) -4 (3/5)

....

* alt

f~r

13/5

** alt etter 18/5

*** alt etter 27/5

Vi ser straks at 1979 skiller seg ut med h~y nedb~rsmengde
fordelt pA hele 24 dager.Likeledes at maks.temp.ikke overskrider 20°C.Dette ble altsA et godt morkelAr.
NA er det imidlertid ikke bare nedb~rsmengden og temperaturen
i rna! alene som er avgj~rende.Det vil 6g v~re beroende av
sn~mengden pA vAren, nAr sn~en forsvinner, - og ikke minst
hvordan april blir m.h.t. nedb~r og temperatur.
Tar vi nA for oss 1980, som var et dArlig Ar, ser vi at nedb~rsmengden er henimot halvparten av 1979, og det var bare 7
dager med nedb~r.All nedb~ren kom dessuten etter 27.mai ;altsA
vel sent.Midten av rna! var ogsA sv~rt varm.
Sist Ar (1981) ble de f~rste morklene observert 13.mai; de
siste ble plukket 4.juni.Det var 10 dager med nedb~r, som ga
totalt 53 mm, fordelt nogenlunde jevnt over hele mAneden.
Mai 1976,1977, og 1978 sA jeg overhode ikke etter morkler,men
med sA lite nedb~r (rv30 mm) og h~y temperatur er det lite
sannsynlig det har v~rt gode morkelAr.I 1977 f.eks.kom all
nedb~ren f~r 13.mai.

';/)

SAledes, - antydningsvis, b~r sannsynligvis nedb~rsmengden 1
mai v~re over 50 mm, - helst maks.temperatur under 20°C,men
heller ikke for kaldt pA nettene.Nedb~ren b~r fortrinnsvis
v~re nogenlunde jevnt fordelt; noen ·'tdrAper" titt og ofte
er kanskje fordelaktig, fremfor et par kraftige byger(?).
Selv om det er umulig A svare pA hvordan mai blir 1 Ar,- ha
da i tankene at en riktig varm og skj~nn mai-mAned neppe gj~r
livet behagelig for morklene 1

Spiselighet.
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Ekte morkel anses som en av de aller beste matsopper i verden,
og er sterkt etters~kt i alle kontinenter.
Flere steder i Nord-Amerika f.eks. er det store morkel-festivaler hvert Ar i midten av mai, hvor hundrevis av morkelplukkere samles
I nyere soppb~ker anbefales nA en
fjerner smaken.

ra~k

forvelling, uten at det

Ekte morkler rnA ikke forveksles med de falske eller uekte
morklene, - og spesielt ikke den langt vanligere s a n d m or k e 1 (Gyromitra esculenta),som har tynnkj~ttet hatt
med hjerneliknende folder, rund og hul,lys r~dbrun til svartbrun.Den vokser i mAnedskifte mai/juni eller f~rste halvpart
av juni.
Sandmorkel er d~delig giftig i rA tilstand,men giftstoffet,
gyromitrin, kan best fjernes gjennom grundig forvelling, og
soppen er da en meget god matsopp, selv om man rnA utvise forsiktighet, og ikke overdrive spisingen.
Sandmorkel finnes beskrevet i alle soppb~ker,men v~r oppmerksom pA at enkelte eldre b~ker behandler giftigheten noe
overfladisk.
Blek sandmorkel,flatmorkel,lys og m~rk h~stmorkel er ogsA falske morkler, og rnA behandles som sandmorkel.
Sluttbemerkninger.
Vi b~r nevne at morklene som slekt er lettkjennelig,men pA artsnivA er det store og vanskelige problemer.
Mikroskopiske karakterer pA tilsynelatende halt forskjellige
morkler kan v~re forbausende like , og gir svake holdepunkter.
Den virkelige store forskjellen er makroskopisk, og det er her
de l~rde ofte strides.Variasjonene tilskrives som oftest voksestedet,jordsmonnet,temperatur,fuktighet o.a.
Dyrking av morkler har v~rt gjort (og gj~res)uten at det har
lykkes A gi s~rlige mengder.Heller ikke er det funnet fram til
en metode som gir avkastning som f.eks.shampinjongdyrking.
Mange andre skivesopper dyrkes med hell,men sv~rt mange (de
fleste I) lar seg ikke overhode fremtvinges i kultur I
For~vrig sies det at en kompost av papir og epleavfall er et
egnet substrat for morkeldyrking.

I~
Jeg hAper at den franske morkeleksperten,Emile Jacquetant,
skal kaste nytt lys over slekten med sitt kommende Morchellaverk, beregnet utgitt mot utgangen av 1982/tidlig 1983.
Boken blir rikt illustrert i farger med bAde fotografier og
akvareller (bl.a.enkelte norske).

-;
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Verket tar utgangspunkt i Emile Boudier's praktfulle verk fra
1904-10 (bind 2),og hans nomenklatur.
Basert pA egne og andres innsamlinger gjennom en generasjon
fra hele Europa og Nord-Afrika foreslAr Jacquetant en ny
klassifisering.Morklene blir inndelt i seksjoner og underseksjoner basert pA makrokarakterer bAde i hatt og stilk,kj~ttets
beskaffenhet bAde friskt og t~rket,og mikroskopiske data,samt
enkelte kjemiske reaksjoner pA kj~ttet.
0kologien er dessuten et viktig kriterium, og det er skilt mellorn to hovedtyper, - de morkler som alltid vokser i skog -, og
de som vokser i hager,pA avfallshauger,brente steder o.likn ••
Flere nye arter blir presentert, deriblant flere norske·fra
mine innsamlinger.
Til slutt en oppfordring/etterlysning.
Skulle du komme over disse "lekkerbiskener" i l~pet av mai
dette Ar, ta kontakt med undertegnede!Jeg er ikke interessert
i morkler fra et matnyttig synspunkt,men utelukkende for A
kartlegge og pr~ve A bestemme hvilke typer morkler vi har i
vArt distrikt.Om du skulle finne rikelig med materiale, nyd
disse med velbehag,men v~r vennlig A spare et par eksemplarer
til meg!Friske morkler holder seg fint i en lukket eske i
kj~leskap noen dager.NAr du plukker dem, -ta gjerne et bilde
(eller flere) om du har anledning, not~r deg voksestedet sA
n~yaktig som mulig, d.v.s. vegetasjon,bar- eller l~vskog,
brent mark,s~ppelplass o.likn.Kjenner du plantene omkring,
not~r disse, og gjerne om det er jord,leire,sand eller grus
pA voksestedet.Dessuten dato og sted (kommune rekker).
sA - lykke til med Arets morkeljakt I

:;

Roy K.

20

LITT OM VARFAGERHATTEN.
For alle soppvenner er det en kjensgjerning at det finnes
langt flere skikkelige matsopper om h~sten enn om vAren i
vArt land. Dessto hyggeligere er det da at det blant de relativt fa varsopper det er tale om, befinner seg noen riktig
fine spiselige arter. Noen vil f~rst og fremst tenke pA visse
sjampinjonger eller morkler. Men for mange vil den delikate
varfagerhatten stA i en klasse for seg~
I vArt distrikt er vi sA heldige A ha flere lokaliteter hvor
denne soppen kommer fra Ar til Ar. pg det er vel flere av oss
som har sine "hemmelige" funnsteder omtrent som for kantarellens vedkommende.
s~rlig i kystomrAdene rundt Fredrikstad med rikelig innslag
av muslingkalk i jordbunnen er mulighetene gode, i utkanten
av skogholt og glissen buskvegetasjon, eller pA beitemark og
smA gressbevokste sletter. Vi kan ogsA kikke etter den pA gresplener og i veikanter, gjerne der hvor blAveisen kort tid i
forveien sto og myste mot vArsolen.
Fordi varfagerhatten er utpreget "familiekj~r" opptrer ofte
st~rre eller mindre grupper pA samme sted. Da gjelder det A
ha med stor kurv!
Men la oss nA gA vAr popul~re venn litt n~rmere etter i s~mm·
ene. Selve slekten Fagerhatter (Calocybe) er skilt ut fra de
egentlige musseroner (Tricholoma) og omfatter S-6 arter i Norge. I motsetning til de fleste ekte musseroner danner ikke
fagerhattene sopprot med tr~r og busker. Derimot lever de som
rAtesopp (saprofytter) eller sakalt str~sopp pA rAtnende planterester og humus, som oftest i mer eller mindre !pent lende
uavhengig av skog.
I land med mildere klima kan vArfagerhatten komme alt i slutten av april (derav tilnavnet St. Georgsoppen, pga. tilsynekomst fra rundt 23. april og utover). Hos oss er det allikevel sjelden A se den f~r i slutten av mai eller f~rst i juni.
Sist i juni er vanligvis den korte og hektiske sesongen over,
selv om en og annen "gjenganger" kan dukke uforvarende opp i
september-oktober og sette grA bAr i bodet pA noen bver.
De andre fagerbattene er mer eller mindre sjeldne og bar sasong utover b~sten. Alle arter innen denne slekten bar bvitt
sporepulver og utrandet-avrundete skiver. Navnet fagerbatt
skyldes at flere av artene bar vakre battfarger, fra bvitt
til gult, r~t og fiolett. En av artene bar ring om stilken
(ringfagerbatt, c. constricta). De fleste er smA til middels
store.
VArfagcrbatten bar gjerne en gulbvit t~l lys brunlig farvetone over det bele. Den bar buklet, innrullet battkant og skiver som av og til kan virke nedl~pende pA stilken. Kj~ttet
er hvitt og kraftig, bebagelig smak og lukt av mel.
Oftest finner vi en lubben og tett utgave av arten, men det
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forekommer ogsa en spinklere varietet med tynnere stilk og
hattkj¢tt. Denne skilles av og til ut som egen art (C. grave
olens) .
pA den tid av aret nar varfagerhatten dukker opp, har den fra
et matnyttig synspunkt fA "naturlige Eiender" blant giftsop
pene. Imidlertid rna det s~rlig advares mot vartrevlesoppen.
Den er egentlig ganske sjelden, men forekommer i vArt distrikt.
(Bj¢rnevagen, KrAker¢y) - og pA samme tid som vArfagerhatten!
Dessuten b¢r nevnes sommermunkehatten, som kommer fra slutten
av juni og kan vedvare til ut i august. Den vokser ofte pa
lignende steder som varfagerhatten, og er i likhet med denne
ogsa en rate- og str¢sopp.
BAde vartrevlesopp og sommermunkehatt er lyse av utseende.
S~rlig er smA eksemplarer lette a forveksle med varfagerhatt.
Som eldre far vartrevlesoppen m¢rkere skiver pga. det brune
sporepulveret, og ofte inns lag av teglr¢dt i den ofte sprukne
hatten.
Munkehatten far etterhvert en lang, slank stilk med litt vridd
eller riflet overflate, og till¢p til en pukkel pa hatten.
Begge disse dobbeltgjengere lukter ubehagelig, og man rna ikke
smake pa demo Spesielt er.vartrev!esoppen livsfarlig med sitt
store innhold av giftstoffet muscarin.
Da varfagerhatten ikke har ring rundt stilken - liksom vartrev
lesopp og sommermunkehatt - b¢r den ikke kunne forveksles hver
ken med sjampinjonger eller akersopp, som aIle har ring og
brunt til svart sporepulver, og derav mer eller mindre m¢rk
skivefarge.
Men det er dette med de unge eksemplarene som kan volde bekym
ring, da. Derfor skal vi som hovedregel v~re v~re meget varsom
me med plukking av smA, lyse skivesopper, og det gjelder gjen
nom hele sesongen. Er man ikke alldeles bomsikker pa hva man
har funnet, rna det ikke brukes som mat. Men ta gjerne slike
funn med til en soppsakkyndig, som kanskje ikke bare ser pa
det rent matnyttige. Og sa kan vi ha dessto bedre sjanser til
a fa oppleve ogsa neste ars soppsesong
(Bilde av varfagerhatt: Se forsiden).

Thor D.
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MAITRAKTSOPP I NOVEMBER.
Slekten traktsopper h~rer ikke til de enkleste. Sa farlig er
na heller ikke dette hvis man n~yer seg med A jakte pa matsopp.
Bare noen fa arter vil kunne passere som gode, Mange holder seg
ogsa langt unna alt som smaker av traktsopp.
For de fleste vil vel den store og kj~ttfulle puddertraktsopaen
(Lepista nebularis) v~re mest kjent. En annen sak er det at enne
egentlig ikke lenger skal v~re noen traktsopp, men en ridderhattl
De fleste traktsopper kommer noe senti sesongenf;men allerede
tidlig i april dukker den f~rste opp, faktisk en av de aller
f¢rste ~kivesoppene som kommer, yartraktsopp (Clitocybe radicallata).
,
Vi skal imidlertid la denne ligge for denne gang, og i steden ret•
te s¢kelyset mot en annen relativt tidlig art, skj¢nt man m¢ter
den Cjelden· f¢r et stykke ut i mai. Den har da ogsa fatt navnet
etter sin typiske vokseperiode. Navne~ er maitraktsopp (C. sinopica).
De siste sesonger er den funnet i Fredrikstaddistriktet i slutten av mai i store mengder pa en gammel branntomt. Dette er for
~vrig en type voksested som soppen synes A like.
Maitraktsoppen rna anses som en sjelden sopp i Norge, og det er
nok ikke mange av vare medlemmer som enna har fatt stiftet bekjent•
skap med den. Imidlertid burde den v~re sa karakteristisk, bAde
nar det gjelder farge og lukt - slik at dette, sammen med voksetidspunkt, skulle gj¢re at den er ganske lett gjennkjennelig.
Men sa er det dette med naturens luner da, at ikke alt gar etter
programmet.
I begynnelsen av november i fjor fant jeg en vakker sopp pa en
forlengst evakuert hytteplen i Slevik. Det .var ikke fritt for·at
jeg stusset umiddelbart, da dette ikke var noe jeg kunne forbinde
med tidligere h¢stfunn, til tross for at det utvilsomt mAtte v~
re en traktsopp.
En luktpr¢ve utl~ste imidlertid
sterke assosiasjoner til et
funn neaten et halvt Ar tidligere •. Den sterke rnellukten levnet
ingen tvil, jeg hadde funnet maitraktsopp i november!
Na skal det innr¢mmes at direkte sensasjonellt er dette nok ikke,
men et uvanlig tidspunkt er det utvilsomt. Bare navnet skulle
barge for det.Enkelte steder i litteraturen kan vi imidlertid
finne en angitt vokseperiode fra mai til oktober. Dog november
har jeg aldri settl
Voksestedet var typisk, pa mark som er pavirket av mennesker (plen)
n~r furu. AltsA denne gangen ikke pa brent mark.
Det kunne v~re interessant om noen av medlemmene ville v~re litt
ekstra pa vakt overfor denne s~regne traktsoppen, da en utbredelse .
i distriktet sammen med type voksested var ~nskelig A fa registrert.
For dere som vil ta opp denne traden skal jeg gi en kort beskrivelse, hovedsakelig basert pa mitt funn i november.

.2.3

~

Sterkt og vakker orange til orangebrun, ofte fint melet,
spesielt i midten. utvokste eksemplarer tydelig neds~nket i mid
ten, enkelte med noe nedb¢yd hattkant som ogsa kan v~re noe. b¢l
get. {Iten stripet hattkant. St¢rrelse 3-5 e m(ncn kan bli opptil
10 em).

Skiver: Nesten hvite, etterhvert med svakt brungult skj~r, i vak
ker kontrast til stilk og hatt, middels tette og tydelig nedl¢pen
de pa stilken, spesielt pa utvokste eksemplarer.
Stilk: Samme farge som hatt, med fint innvokste trader eller sma
som gir et noe glinsende inntrykk, de fleste noe spissere
mot basis, men dette kan variere, ofte er stilken tynnest pa mid
ten . Basis har tydelig hvitt, filtaktig myeel, og normalt kan
man finne tydelige rotforlengede trader (rhizoider).
Lengde: 3-5 em Bredde: 0,6 -0,8 em.

~kjel~

~g~:

Sterkt melaktig.

Mikroskopisk kan maitraktsoppen kjennes pa
forhold til andre traktsopp~r.

s~rs

Maitraktsopp
(Clitoeybe sinopiea)

store sporer i
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Vi skal alts! merke oss

f~lgende

"huskeknagger":

~:

Vakkert orange/orangebrun.
Skiver: Meget lyse i kontrast med stilk og batt.
~: Farge som batt, ofte rotforlengede trAder.
Lukt: Sterkt melaktig.
~: Sterkt melaktig.

~aitraktsoppen

kan spises, men regnes som mindreverdig.
(llyvind

w.

PASS OPP FOR FLATKLOKKEHATT!
Vi liker ikke ! plagiere. Men enkelte ganger faller
det i vart lodd a gjenta hva andre bar sagt.
Dette gjelder i s~rs grad nar det dreier seg om advarsel
mot forgiftning.
Da b~r vi og m! vi plagiere.
For de som ikke mottok "VAre nyttevekster" nr.4.1981,
tillater Vi oss kort
bringe den samme advarsel som
her var proklamert.
Det har i ar v~rt et alvorlig forgiftningstilfelle
av flatklokkehatt (Galerina marg!nata).
Denne lille til middelsstore soppen ble forvekslet med
Stubbeskjellsopp, altsA en f~rsteklasses matsopp.
Soppen kan forveksles, men bare hvis man bar utilstrekkelig
kunnskap;-og ulikhetene mellom de to arter burde kunne
l~res
ganske enkelt.
~ arter fremkommer pA stubber og tr~r, og er alts!
r-sa-mate like.
Begge er brune og har en form
for ring eller velumsone.

a

Forskjeller

pa

Stubbeskjellsopp og flatklokkehatt

Vi anbefaler alle A merke seg disse hovedforskjeller mellom
de to soppene. Det skulle da ikke v~re fare for at
dere tar fell. Men s~rg gjerne ogsA for A fa demonstrert
begge arter neste sesong.
Flatklokkehatt
er normalt noe mindre enn stubbeskjellsopp,
men dette er ikke et sikkert kriterium.
Lukten er ogsa forskjellig, men denne b~r bare v~re
en st~tte i tillegg til de ~vrige ulikheter.
Stubbeskjellsopp

Flatklokkehatt

Stilk

Skjellet under ring

Ikke skjellet under ring

Hattkant

Ikke stripet i fuktig

Stripet i fuktig

v~r

v~r

Lukt

Svakt fruktaktig,
behagelig

Mer eller mindre melaktig

0yvind

w.
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SOPP TIL HVERDAGSMIDDAGEN.

**************************
1•

.

Seifilet, skAret i stykker,
lek i litt grove terninger,
god rersopp (steinsopp, svartbrun rersopp m.m.)
og en kladd margarin
fAr surre under lokk i ca. 20 - 25 minutter •
Bruk jerngryte eller lignende.
Krydder:

Salt, pepper og persille.

Fordi retten i seg selv gir fA kcal. kan det passe
med en litt kraftig grennsak i tillegg, f.eks.
grenne erter og selvfelgelig kokte poteter.
2.

God sopp stakes i panna.
Kokt spagetti eller makaroni tilsettes og stakes litt.
Eggerereblanding belles over til slutt.
Den bestAr av: til 1 egg - 1 ss.melk, 1 ss. vann og
litt salt.
Krydder:

Salt og pepper og

per~ille

som dryas.

Tomat- eller bladsalat passer i tillegg.

3.
God sopp og lekterninger stakes i panne, (redskrubb e.l.)
Krydre mad litt salt og pepper.
Tilsett lungemos og dryas persille over til slutt.
Med kokte poteter og en rAkostsalat i tillegg fAr
vi en velsmakende, billig og sunn middag.
•,

Ingeborg Eidissen.
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SOPP pA FRIMERKER.
Siden Agarica nr.2,1980, fortsetter det A komme frimerker med
soppmotiver,men Norge lar vente pA segl Kanskje kunne det v~
re en oppgave for Norsk Soppforening A fremme et forslag til
Postverket om A lage en serie med soppmotiver i stedet for
blomster 71 Postverket i Zambia f.eks.har nylig bestemt seg
for A utgi en serie pA fern merker med Qoppmotiver i

1983 etter

A ha spurt en engelsk forstpatolog ved Forest Department of
Zambia om motiv-valgl
Tillegg til tidligere lister:
Folkerepublikken Kina

1981

6 merker

Australia

1981

4

For¢vrig foreligger det nA en katalog over samtlige sopp
frimerker, -aIle avbildet i naturlige farger, og nesten like
fine som orginalene 1
"Pilze in der Philatelie" Band I

Ganze Welt.

(1981) Pris DM21

(portofritt) .
De siste seriene fra Kina og Australia har ikke kommet med.
Katalogen,sAvel som de fleste av frimerkene kan skaffes fra:
Briefmarken Callimici,Postfach 50,8184 Gmund dm Tegernsee,BRD.
Be om "Preisliste nr.24,1982" •
Roy K.

2-1c

ItIf/"';'"

Folkerepublikken Kina

1981
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Utakkede tredimensjonale merker fra Bhutan 1973.
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BEIT;;:SJ AJ.!PF1JO!rGE:R, BLOD'JJ A.r.TINJOHGER ELLER , , , ?

l AG.ARICA nr.2, 1980 provde vi A gi en kort innforing i noen
av de "F,Ulriende" sjampinjongene,
Som kjent kan man skille sjampinjongene rofft og populrert i to
grupper etter deres fargeutvikling ved trykk eller overskjrering:
, De som p;ulner
, De som rodner
Som nevnt 1 den forste artikkelen er sjampinjongene en vanskelig
og pt\ mange m~ter d~rlig utredet slekt, Da en grundig artsbesteamelse mt\ innbefatte ogs~ mikroskopiske undersokelser, vil en populrerinnforing selvsagt bli overfladlsk, ja, k&nskje heller ikke
strengt faglig korrekt, Men dette mt\ vi finne oss i. hvis vi skal
tilfredsstille noe av den nysgjerrighet om sjampinJonp,er som opplagt en del har,
Det er da ogs~\ bare meningen t\ ft\ et visst bilde a'' de vanli~ste
sjampinjoagarter i distriktet,
Dette medforer at vi mer m~ oppfatte a~tsnavnene som gruppebestemmelser enn som egne arter.
Shledes konsentrerte vi oss i den forste artik~:elen om snoballsjampinjonger og ~kersjampinjonger,
Vi skal ~ ta for oss beitesjampinionget og bJodsiampinjonger
som begge tilhorer d m gruppe som utvikler mer eller mindre rodfarge i kjottet. La oss prove t\ ta det punktvis. Vi minner dessuten om de viktige momenter ved sjampinjongbestemmelse som ble
nevnt i den forste artil~kelen,
I. Vi forutsetter alta~ at det er observert en rodning i kjottet,
eller i det minste at det ikke gulner, Man bor observere b~de
overflaten ved trykk og kjottet ved gjennomskjrering.
Det ligger imidlertid en 11 ten !el!.e 1 veien, da det finnes.
b~de svak gulning hos enkelte arter som rodner, og svak rodning
hos enkelte arter som gulner, Men la ikke dette forhindre oss
fra t\ g~ videre,
Vi skal ogst\ vmre klar over at enkelte arter bare bar svnke
fargereaksjoner - ja, selv pa arter som normalt har en kraftig
fargeutvikling kan stor vasstrulcl:enhet og frost stikl:e kjepner
1 fJjuJ.a!
Er vi sa ivrige at vi onsker en sikrere plassering e~farge
utviklingen, har vi heldigvis en bedre metode, Dette er den
s~kal te Schaeffer's reaksion, en reaksjon som er uunvrerlig
for "viderekomne", For in eresserte er denne reaksjonen omtalt
for seg selv,
Vi forutsetter shledes at vi har funnet en noenlunde "norma!"
ut~ave av en av de vanlige sjampinjon~er,
Det erda viktig t\ observere rodningens intensitet, En svak
rodninp, tyder p~ at arten tilhorer beitesiampin3ongene, eller
p~ latin: Campestris-gru~pen,
En intens, mer eller mindre blodrod farge i kjottet ved overskjrering, viser at det m~ vrere blodsirum~inionggruppen, eller
Silvatica-gruppen, Det latinske navnet an egentlig ove~settes
med skogsjampinjong-gruppen.
Dette kan vrere verdt t\ merke seg, men vi mt\ merke oss at gruppen
bare omfatter de rodnende artene, Som vi husker har ogst\ enkelte
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gulnende sjampinjonger

~

typisk voksested i

sko~sterreng.

2.

Vokaestedet er altad et kriterium som kan vrere til nytte. Som
navnet indikerer finner vi beitesjampinjonP-er p~ ~pne gress-·
marker (parker, plener etc.), mens blodsjampinjon~ene nesten
all tid synes d foretrekke skogste···reng. Unnta..lcsvis kan
.
1midle~tid ogsd de finnes i parker, ja, til og med i blomsterbed!

3.

Hattens farge of overflfte er vikti~e kriterier. Blodsjampinjon~ene har all id skje let hattoverflate, og skjellene er
brune. Merk imidlertid at hatthud(;n mellom skjellene ofte kan
vrere meget lys, neaten hvit.
Det skal her nevnea at en sterkt brunskjellet art som enn~
ikke har norsk navn - Agaricus cupreo-bnL~neus - og scm tilborer beitesjampinjongene er funnet noen ~anr,er i Fredrikstaddist,·iktet. Forelopig m~ imidlertid d )nne anses scm relati vt
sjelden.
Forerutlet tillater vi oss imidlertid ~ k>ll~ hvite
som ikke P:Uiner,;-otfiiom volCser na
jonger.
Vi kan ogsA her leg~e merke til de deliknte, sterkt kjottrode
(uten gr~tt) skivene p~ yngre friske fruktlegmer.

4.

Blant blodsjampinjongene finnes det minst tre arter i Fredrikstaddistriktet. Alle synes d dukke opp med jevne mellomrom,
selv om den man mater hyppigst uten tvil er rett og slett blodsjampinjong (A. silvaticus).
----benne kan vmre vanskelig d skille uten A bruke mikroskopet,
men vi skal allikevel prove d gi visse holdepunkter.
Storrelse pd soppen bor vi merke ass, selv om dette kan vmre
et avert usikkert kriterium. Hvis arten har en hattdiameter
pA over ca. 8 em fullt utvokst, er det trolig en stor blodsjamninjong .
en omlatter to arter som vi ikke skiller "pA norsk", nemlig:
• A. haemorrhoidarius og
• A. langei
Mindre robuste arter tyder pd vanlig blodsjampinjong.

5. SkogstYJe kan ytterligere hjelpe oss. Finr,es arten i ~anskog
tyder ette enten pA blodsjampinjong eller A. l~ei.
A. haemorrhoidarius synes d trives best 1 lovskog.

6.

Et kriterium scm synP.s d knP~e vmre av betydning for d skille
A. haemorrhoidatius fra A. langei er fotbasis.
A. haemorrhoidarius synes alltid d hamer eller mindre knollformat basis. A. langei har jeg all tid funne~ med tydelig spiss

30

Blodsjampinjong
(A.silvaticus)

" 'l...

unge fruktlegemer

Utvokst fruktlegeme

" '/..
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og ogsA nermeat rotforlenget basis dypt ned 1 jorden.
JJEST3JC:3LSEStrtt::~t:L.

For A oppaummere hva som e~ r~emkommet i de to a~tiklene om
sjampinjonger akal vi driste oss pA en kort nokkel som kan
brukes neate gang du !inner en sjampinjong.
Vi h!per dette k•.n vmre til en vias hjelp, og at vi ha.,. belyst
noen av de sjampinjongproblemer dere har sittet inne med.
Hoyst sannsynllg vil dere for eller siden finne arter aom ikke
passer inn i noklAlen, eller som er tvilso~e.
Men d~tte er kanskje ogsd noe av spenninF,en med ajampinjonger,
deres hemmelighet lar seg ikl'e avlure uten en vias innsats - og
erfaring gjennom gjentatte observasjoner.
Jeg er fremdeles svrert interessert 1 A komne i kontakt med alle
som !inner sjampinjon~er.
Kom gjerne pd soppkontrollen eller ta direkte kontak+ med meg.
Jeg skal love verken A spise opp dine sjampinjonger eller rope
dine sjampinjongplasser.
Kanskje kommer du over arter som er av stor interesse_for A kunne
fA en bedre kartleg~ing av sjampinjongfloraen i Norge.
I. Hatt eller kjott gulner ved trykk, skraping eto.
I. Hatt eller kjott gulner ikke, men mer eller mindre rodnende • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2
5

2. Lukt mer eller mindre av mandler eller anis, i det
minste 1 friskt snitt ved ov~rskjrering • • • • • 3
2. Lukt ubehagelig, karbolaktig, gulner meget sterkt
ved skraping i hattkant og fotbasia.
_
GIFT3JAMPINJONG.

3. Vokser i typisk skogsterrengl hatten glatt uten utpreGede skjell, mer eller m ndre t~delig stjerneformet ring (undersiden) • • • • • • • • • • • • 4
3. Vokser utenfor skog eller i !pent terreng, ofte
spor av skjell i det minste mot hattkanten, ogsA
ofte noe oppsprulcl~et, tydelig stjernemonster pA
ringens underside •••
.AKERSJAJ,:PINJO:fG;

4. Fotbasis relativt svakt knollet, ikke typisk knoll
med utst!ende kant eller randet knoll •
• SU15BALLSJ AMPINJOUG.

4.

Ty~elig

knoll med utst!ende kant.
KNOLLSJ Af,tPJNJOlTG.

5. Hatt lys, ofte silkeglinsende hvit, bare svakt
rodnende, i gress, dpne steder.

5~

B:!:ITESJ MiPinJOiTG.

Sterkt rodnende ved overskjrering, hatt med tydelige brune,aer-eller mindre trddaktige skjell, 1
nAl.e- eller lovskog • • • • • • - • • • • • • • •

6
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AgaricuB langei
If

1~
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6.

Middels stor til liten hatt. granskog eller

~r

gran.

BLOD3JAKEINJONG.

6. Relativt stor art. utvokst hatt over 8 cm • • • • • • • 7

7. I lovskog, fotbasis mer eller mindre knollet, ikke
spiss.

STOR BLODSJAPPHIJOJIG.

tAo baemorrhoidarius)

7. 1 nAleskog. fotbasis ikke knollet,mer spiss,
stikker dypt i Jorden.

STOR BLO!JSJ,'IJ!.PINJOHG.

lA. langei)

tiyvind 11,

SCHAEFFERS

R~AKSJON.

Schaeffer's reaksjon er den mest vanlige kjemiske
reaksjon for ~ av&jore hvilken gruppe sjampin
jOngene -tilhorer •.
Bestemmelsen Rjores ved at det trekkes en linje _
over hattoverflaten med en glass-stav som er dyp
pet i aniline
En annen glass-stav dyppes i konsent t ert salpe
tersyre. og det lages med denne en linje som krys
ser den forste.
1 krysningspunktet for de to linjer viI det oye
blikkelig fremkomme en flammeorange farge hos aker
og snoballsjampinjongene.
Fargereaksjonen viI derimot ikke skje hos giftsjam
pinjonger og de rodnende sjampimjongene.
Hvis du viI utfore denne testen. sa husk at begge
kjemikalier er giftige, og du bor selvfol~elig
ikke spise den del av soppen sam har ~rt i kon
takt med kjemikaliene. Bryt gjerne av en del av
hatten hvor testen utfores.
HU3K AT DU :'.A KUhmJ!: BSH lllDLE KJStr.P- ALENJ!: RII( TIG.
B-~GGE

ER GIFTIGE: SALPETERSrE ER STERKT ET SEND3!

I :;~~~-

~

kade under rubriken .. Atliga
svampar-- hamne
som yar-olltliga och bArto""
Jag viii verkligen uppriktigt
be om ursakt fOr det Iilla
misstaget.
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0KONOMISK ST0TTE TIL SOPPFORENINGER I NORGE.

For !

omfanget av offentlig og privat ~konomisk
st~tte som gis soppforeninger her i landet foretok vi i
desember 1981 en rundsp¢rring blant landets 10 soppforeninger
(eks. Norsk Soppforening).
Svar ble mottatt fra alle unntatt to foreninger, og
resultatet er vist i tabellen under.
Vi bar valgt ikke ! oppgi foreningens navn.
Opplysningene kan v~re nyttige hvis det skal s~kes om
penger, da offentlig st~tte ofte vil v~e avhengig av de
forhold som generelt er gjeldende.
unders~ke

Bevilgende ins tans

Forenings
nr.

Kommune

1.

900,-

2.

800,-

3.

2.300,-

4.

300,-

5.

-

6.

2.000,-

7.

-

a.

150,-

*

Stort sett banker

**

Ikke spesifisert

Fylkeskommune

Andre

-

350,-

1.000,-

-

*

Diverse

-

-

**
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Konklusjonen er altsA at de fleste foreninger mottar en
eller annen form for st¢tte, spesielt fra kommunens kultur
budsjett
Bare en forening (med "interkommunalt"navn)

mottar ogsa

st¢tte fra Fylkeskommunen.
Det viser seg altsA at det er vanlig at soppforeningenes
aktiviteter anses som kulturelt arbeid.
Flere foreninger mot tar st¢tte fra andre kommuner (nabo
kommuner) enn den navnet spesielt henspeiler pa.
Dette rna selvsagt

v~re

viktig da foreningene ikke er

geografisk begrenset til det navnet de har.
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Oksehale er kJempegodt og '! For vi begynner med selve
bllllg. Oksehalen kan brukes tll .- I steklngen helles kjoltet over et
mange, retter, til suppe - bAde ' . dorslag (sll) silk at marlnaden
ferske, jevnede og til buljonger ' 1 kan renne avo Obs.: Rodvlns
etc.
' marlnaden mil. Ikke kastes - av
Er man Interessert I sopp kan , denne lager vi selve sausen,
man plukke dlsseselv og sette t
·
.
.
sam men vldunderllge relter
-Kjottet brunes godt sammen
;;
med oksehale til. Oksehalen .. med gronnsakene - pass ende- " ::
trenger en ganske' lang koketld ! IIg pA at Ikke gronnsakene bllr
.J
fordl musklene I halen er noksA . , brente. Efter atkjottet er passe
~
sterke.
'
'- brunt surres 'det I lilt mel og
..
Her kommer'oppskrlften:
'f'" redvlnen helles over. Efter 'at
ti
Oksehale med sopp
.
gryten er kokt opp skrus den
Til 4-6 personer trenger vi:
' ned til meget svak varme, og 3 ~
'2 kg oksehaler
.
.
1 timer til sku lie vrere tIIstrekke- t
salt og pepper
"
.- IIg koketld. De vaskede og snit- ~
1 st gulrot
' \
l tede soppene tllsettes ca. )\ time Z
lst purrelok
I for kjottet er ferdlg. Soppene ~
Yo sellerlrot
1bllr bare stygge hvls de bllr . ~
t1mlan
, med I den lange koketld _,
1 bunt frisk persllle
Til en silk rett passer det godt
XfI rodvln
.
' ' med en gronn sal at, og kokte
MO-800 g sopp (fAresopp/plgg- , poteter er rlktlg silk at vi fAr
flopp/skrubb)
.
' med oss all den fine sausen.
, Silk tllbereder vi denne retEn krafUg rodvln til er A foreten:
. trekke - en ' Burgunder eller ~.
Be slakteren A skjrere halen I , lIgnende vln er et godt alterna- w
biter - dette kan man ogsA gjo- . tlv. Burgundervlnene er nok
re ,selv nAr man skjrerer halen ,kommet hoyt I prls,
co
akkurat Ileddene. Aile gronnsa- " . Vlnmonopolets :598 Bourgog.
kene skjreres I pene biter og . ne Vleux til kr. 48,- er en grel ~
vaskeII' noye. Av kjottet.. gronnaak.
a:
En annen som har funnet stor If) .
aakerie og rodvlnen , lages en
marinade og stAr pA et kjollg
vennekrets I Norge er Romano. ~
sted over n'alten.Tlmlan kan
oppfort pA listen Born nr. 620 til :5
god tlisettes marlnaden.
' kr. 27,-. Vlnen er fyldlg og et I,J
.,
godt tllbud prlsen tatt I betrakt· 0
' ~
nlng.
.

"

I

I

a:i ,

NYTT OM B0KER.
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Stadig nye b~ker oversv~mrner markedet, den ene mer fargerik enn
den andrei
PA norsk er det dessverre lite nytt, som oftest ogsA bare kjente
svenske b~ker oversatt til norsk.
De fleste skulle imidlertid ha glede av Finn-Egil Eckblad's :
"Soppgeografi", Universitetsforlaget 1981.Den gir en fin innf¢ring i sopp-kartlegging,soppfloristiske elementer, og plantegeografiske unders¢kelser i Norge.
Velger man b~ker pA engelsk,tysk eller fransk har man en rekke
muligheter, bAde generelle og mer avanserte spesialverker.
F~rst og fremst b~r vi nevne det sveitsiske verk om sekksporesopper av J.Breitenbach & F.Kranzlin:Pilze der Schweiz.Band I
Ascomyceten 1981. Her avbildes ca 400 sekksporesopper med nydelige fargefotografier, som vanskelig kan sidestilles med noe
annet verk om samrne emne.Her mangler !ngen ting av mikroskopiske data,som er n¢dvendig for A bestemrne de fleste artene.
Boken ser ut til A bli sv~rt popul~r, og hos oss har fern medlemmer allerede anskaffet den.Den koster nA noe i overkant av kr.400,
fra KRYPTO,F.Flilck-Wirth,CH-9053 Teufen AR,Schweiz.
Det finnes bAde tysk og fransk utgave.
Et annet praktfullt 2-bindsverk er "Les QU-atre Saisons des
Champignons" av Heinz Cl~mencon et al. 1980, med ca. 800 fargefotos; pris ca kr.500 (komplett).
Et lite, men verdifullt hefte om sopplitteratur av Roy Watling &
Annie Watling:A literature guide for identifying mushrooms.1980.
Fra Richmond Publishing Company,Orchard Road,Richmond,Surrey,
England TW9 4PD ,pris ca kr.55.Dette er et godt utgangspunkt om
man s~ker etter spesialartikler om bestemte skivesoppslekter.
Fra samrne sted (Richmond •••• ) anbefales ogsA Helen V.Smith &
Alexander H.Smith:The non-gilled fleshy fungi, - riktignok utgitt i 1973, men fortsatt verdifull.Den har n¢kler til sekkspore-,
gel~-,r~r-,r~yk-,pigg-,og stanksopper, samt til en rekke underjordiske sopper, o.a •• Den er uten fargebilder,men rikt illustrert med sort/hvitt tegninger.Med over 400 sider til en pris av
ca.kr.100 er den vel verdA satse pA.
For tiden utgis nytrykksutgaver av et par klassiske verker,men
som vel ligger langt utenfor det man betaler for b¢ker, eller ••••••
Emile Boudier:Icones Mycologicae ou Iconographie des Champignons
de France,(orginalen utgitt i Paris 1905-10),4 kunstl~rbind med
gullt~ykk,pA ca 11 kg (1),600 fargeplan~jer,som betegnes som noe
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av det ypperste som er prestert.Pris ca kr.4800

IForel~pig

har

to bind kommet.
Bresadola,J.Iconographia Mycologica.Vol.1 - 26 (orginal utgitt
1927-]]),1250 fargeplansjer m/ ca 1500 skive- og sekksporesopper.
Pris ca kr.4500 komplett I Ventes utgitt i

l~pet

av 1982.

80m en kontrast til disse skal vi til slutt ta med et par rime
lige, men ikke destomindre nyttige publikasjoner.
Edmund E.Tylutki:Mushrooms of Idaho and the Pacific Northwest.
Discomycetes.1979.1]] sider.Denne gir en enkel og fin

innf~ring

i de mest karakteristiske sekksporesoppene, de sAkalte disco
mycetene. Pris ca kr.70 (Krypto).
pA fransk foreligger nA en komplett

n~kkel

til aIle parasollsop

per i Europa, innkludert slektene Leucoagaricus og Leucocoprinus.
Marcel Bon:Cle Monographique des "Lepiotes" d'Europe.,publisert
i Documents Mycologiques,Vol.11,hefte 4],april 1981,77 sider,
pris ca kr.20.
Redaksjonen er behjelpelig med anskaffelse dersom noen av de
nevnte

b~ker/publikasjoner

er av interesse, -eventuelt andre

b~ker.

Roy K.

, E3Uj HoW [)o wE
~END ITTO M .. PIE.ARi:E.:"

11
GIFT
Jeg beklager
f'ru Hansen. - De
er blitt forgiftet.
Du store tid,
var det kanskje
sop pen jeg spiste
igor?

Det 'k an jeg
dessverre ikke si
noe om fer etter
obduksjonen.
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GEASTRUM UMBILICATUM FR. - VAR SJELDNESTE JORDSTJERNE ?
Sent i oktober 1981 fant jeg ca 20 eksemplarerav en liten
vakker jordstjerne pA en gressplen pA Asmal~y,Hvaler.
PA vAre kanter er ingen jordstjerner vanlige ,men brun jordstjerne(G.fimbriatum/sessile) rnA ansees som den vanligste.
Styltejordstjerne (G.quadrifidum) er nesten like vanlig.Begge
vokser pA barmatten i granskog.
Av smA jordstjerner kjenner vi tre stykker i Norge, -dvergjordstjerne(G.nanum),smAjordstjerne (G.minimum) og Geastrum
umbilicatum.Alle tre er meget sjeldne,hvprav smAjordstjerne er
funnet noen fA steder;dvergjordstjerne bare angitt fra Jzren,osOs~.
G.umbilicatum skal visstnok vzre funnet i Vestfold,men kun et
foto eksisterer.Funnet fra Hvaler er sAledes det f~rste belagte
i Norge.
I f~lge S.Sunhede (pers.medd.1981),en av Nordens fremste ekeperter pA jordstjerner, -er G.umbilicatum den sjeldneste blant
smA jordstjerner i Norden.Det foreligger noen fA funn i Sverige
(Nitare 1980), og arten er utf~rlig behandlet av Sunhede(1974).
Den er ogsA kjent fra Danmark og Finland.
Beskrivelse:Som ung er soppen nzrmest rund, omgitt av mycel.
Den sprekker opp i 5 - 7 fliker.Diameter pA oppsprukne eksemplarer er 1,5 - 2,5 cm.Flikene ruller seg ofte litt innover, og
l~fter opp fruktlegemene fra underlaget •.
Den kj~ttfulle delen er lys brun til brun.
Selve r~ykballen ,0,5- 1,0 em diam. ,er uskaftet,grAbrun til
skifergrA,og ofte !itt nedsenket i fruktlegeme.
Munningen er utdratt og furet.
Sporene er smA,5- 6Jtm,runde og vortete.
Voksested:Langs med r~ttene ved en ca 1 m h~y d~ furustubbe,
omgitt av gress,mose og nAlestr~ pA gressplen ved en hytte,
sammen med flere smA parasollsopper,m~rkprikket vokssopp,frostvokssopp,duftvokssopp, og en liten gulbrunlig ubestemt Otideaart.
Nzr riksveien til Skipstadsand,Asmal~y,Hvaler kbmmune,0stfold,
18.oktober 1981.
Funnet pA Hvaler er belagt ved museene i Stockholm,G~teborg og
Oslo.
En takk til Lars E.Kers,Stockholm og Stellan Sunhede,G~teborg
for bekreftelse av Geastrum umbilicatum.
INGEN JORDSTJERNER ER SPISELIGE!
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Geastrum umbilicatum Fr.,Asmal¢y,Hvaler.
forst¢rr.

NCDB0R OG TEMPERATUR MALT VED FREDRIKSTAD BRANNSTASJON 1981.
Antall dager
med nedb¢r
Min.temp.

Total nedb¢r
April

6,4 mm

3

(5 )

-4,5 0 C(-5)

Maks.temp.

53,0 "

( 41,7)

10

(7 )

-4

(1)

16 ( 17)
27 (27 )

Juni

105,9 "

(104,0)

18 (21)

2

( 5)

21

Juli

65,9 "

71 ~ 0)

16 ( 11 )

8

( 9)

28 (29,5)

29,1 "
September 62,2 "

87,2)

10 ( 21)

5

(7 )

24

(27 )

5

( 3)

2)

(19 )

Mai

August

Oktober

88,9 "

9,6)

63,4)
(115,2)

10 (14 )
17

(19 )

-3 (-8,5)

(28,5)

15 ( 17)

Tallene i parentes er for 1980.
1980 var som kjent et godt matsoppAr.1981 derimot ble dArligere,
og det vil oven for straks kunne registreres at august var en
t¢rr mAned, med en nedb¢rsmengde ca.1/3 av 1980.
Dessuten hadde vi ca. 100 mm mindre nedb¢r i april - oktober
1981 i forhold til 1980, - og 14
mot 98 i 1980.

f~rre

regnv~rsdager,84

dager,
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AGARICA - MEDLEMSBLAD FOR FREDRIKSTAD SOPPFORENING
REDAKH7R

Roy KR I STI AN SEN

REDAKSJONSKOMITE

0YVIND WEHOLT
ROLF HERMANSEN
Rov KRISTIANSEN

REDAKSJONENS ADRESSE:Rov KRISTIANSEN
PosTBOKS 19. 1652 TORP
UTGIVER : FREDRIKSTAD SOPPFORENING,STIFTET 1973,
MEDLEMMER AV FREDRIKSTAD SOPPFORENING FAR BLADET TILSENDT,
AGARICA UTKOMMER MED TO NUMMER PR,AR,-FORTRINNSVIS
MARS/APRIL OG NOVEMBERIDESEMBER,
F0LGENDE NUMMER FORELIGGER:
NR.1 VAREN 1980 13 SIDER ,,,,,,,,,,,,,,,,KR, 6.00
NR.2 JULEN 1980 18 SIDER •••••••••••••••• KR. 8.00
NR,3/4 VAREN 1981 SPESIALNR, ,,,,,,,,,,,,KP,30,00
DISSE KAN SKAFFES VED A INNBETALE DET ANGITTE BEL0P TIL
POSTG I RONUI-IMER

34 07 7 07

HUSK A OPPGI HVILKET NUMMER AV BLADET DE 0NSKER,
BEL0PET SENDES:FREDRIKSTAD SoPPFORENING,
c/o BRITT lHORSTENSEN,POSTBOKS 1025,
SENTRALSYKEHUSET I 0STFOLD.1601 FREDRIKSTAD.

