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REDAKSJONELT.
Godt Nytt Ar
Atter har et.soppAr gAtt over i historien, - riktignok ikke som
det helt store matsoppAr,men 1982 ble allikevel et begivenhetsrikt
sAdan.N~re ni mAneder varte sesongen i 1982, og selv nA, sAvidt
inne i 1983, er det enkelte ting A finne.
Det er snart ikke grenser for hvor mye morsomt man kan finne , sett
fra et floristisk synspunkt.Du verden , hvor mange arter Ramm
aldri fant !
Matsoppsesongen kom sent igang p.g.a. den lange og t~rre sommeren •
. Ikke destomindre ble det et riktig ".steinsoppAr"; men pA den annen
side
en usedvanlig
dArlig kantarellsesong.
Jeg tror allikevel mange er sv~rt forn~yd med de store mengder
fin-fin steinsopp som ble samlet, - for lkke A glemme matriske,
riddermusserong,matblekksopp,stor parasollsopp,morkler o.s.v ••
For~vrig merker vi hvor popul~rt det er med sopputstillinger,som
vi f~rste gang arrangerte 1981.
Utstillingen 1982 ble ennA mer popul~r: flere arter hadde vi 6g,
og publikumstilstr~mningen var st~rre enn fjorAret.
Det lover godt for den kommende sesongen, som vi jo allerede har
startet.Som kjent har vi pAbegynt jubileumsAret,dvs. 19.november
1983 er det 10 Ar siden Fredrikstad Soppforening ble stiftet.
Dette vil jo prege sesongen i Ar, -og vil bli fors~kt markert pA
forskjellige mAter,- hAper vi.Selv om det ennA er hApl~st A spA noe
om Arets sesong, skulle det v~re mulig A markere jubileet pA flere
vis.Planer er det nok av, en annen sak er det A realisere det !
Thor Dybhavn har pAtatt seg A v~re primus motor for arrangementer.Forskjellige ting har v~rt diskutert, men det er seivsagt ikke
meningen A r~pe hva vi har til hensikt A gj~re.Men noen overraskelser b¢r vel kunne komme I Det er A hApe at flest mulig av medlemmene stiller seg til disposisjon om det blir n~dvendig i forbindelse med pAtenkte arrangementer.Det krever en del innsats om vi
skal fA det til A fungere.
NAr det gjelder neste nummer av Agarica , sA blir det et stort spesialnummer, eller :siden foreningen fyller 10 Ar er det en passende
unnskyldning A kalle det et "jubileumsnummer" !
Vi har allerede forespurt en rekke profesjonelle mykologer og
amat~rer (bAde inn- og utland) om A bidra med stoff, - og jeg kan
love at responsen overstiqer forventningene!
Det tegner til A bli et nummer av dimensjoner, og vil bli meget
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~ FREDRIKSTAD

FORMANNENS SIDE

\JL) SOPPFORENING
Gretul~rer

med 10-Ars jubileet, fREORIKSTAO SOPPfORENING.
Den 19. november 1973 mettes en handful! mennesker som
hadde det til felles at de var interessert i sopp, denne
dagen ble v3r forening hjulpet til verden. Salve jubileumsdagen er altsa fmrst mot slutten av Aret, men hele sesongen
vil bli preget av at foreningen runder det ferste decennium.
I den forbindelse henvises det til omtale av sesongens arrangementer annat sted i bladet. fREDRIKSTAD SOPPfORENING er
fortsatt en liten forening med sine noe over 90 medlemmer.
~en det gledlige er at det er en aktiv og sekende forening
i vekst, akkurat slik som 10-aringer skal vmre. Oat store
besmkstallet ved sopputstillingene ~om her vmrt arrangert de
to siste arena er et bevis for at soppinteressen i vArt distrikt er stor, og dermed er det ogsa et potensiale til a
mke foreningens medlemstall. Jubileumssesongen b~r bl.a.
benyttes til A drive en aktiv medlemsverving.
I fjor mottok foreningen for ferste gang ekonomisk stette
fra fredrikstad kommune, eltsA over kulturbudsjettet.
Dette er penger vi selvfelgelig er svmrt glad for, og de
kommer godt med til drift av· foreningen og utgivelse av
AGARICA, Rolvsey er den andre kommunen som stetter oss
ekonomisk, eller mer korrekt den fmrste, da vi har fAtt
"kulturpenger" de siste tre arena. Jag haper at da kommunala kulturbudsjettena fortsatt vil ha en sterrelse ~om
muliggjer stette til v~r foraning.
I Norge er det ingen fellesorganisasjon for landets lokale
soppforeninger. Av den grunn burde de enkelte foreningene
v~re flinkere til a informers hverandre om ting som ken ha
felles interesse, f.eks. opplysninger om arrangementer.
fra var egen virksomhet kan nevnes at den store sopputstillingen vi errangerte sist hest var det nok ikke mange
utenfor vart distrikt som kjente til. fREDRIKSTAD SOP~
fORENING har planlagt A arrangers et "sopptreff" kommende
hest, her haper jeg folR fra mange
og kontakter knyttes.

harman.·
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_Prove

/or

soppsakkyndige

Som sikkert de fleste kjenner til er det noe som hater SOPPSAKKYNDIGHETSPR0VE. Slik prmve errengeres i Oslo hver hmst i
regi ev Nyttevekstforeningen som samerbeider mad Helsedirektoratet om detta. Bestatt prmve kvalifiserer til ansettelse ved
offentlig soppkontroll, men vLl vel ogsa v~re en tilfredsstillelse for de fleste soppinteresserte. fREDRIKSTAD SOPPfORENING
fikk to nye soppsakkyndige sist hmst, og en av disse var foreningens fmrste kvinnlige, Ingeborg Eidissen. Gratulerer.
Oat er na seks av vare medlemmer som har avlagt den omtalte
prmven, vi haper selvfmlgelig at dette tallet vil mke.
Nyttevekstforeningen her utgitt at hefts; " Kompendium for
Nyttevekstfoeningens kurs for soppsakkyndige "• hvor de soppslekter og -arter som det kreves kjennskap til blir gjennomgatt i tekst og bilder. Heftet koster bare kr. 20.- , og kan
bastilles hos NYTTEVEKSTfORENINGEN, POSTBOKS 61 BLINDERN,
OSLO 3.
Pr. 31.12.-82 her fREDRIKSTAD SOPPfORENING fmlgende medlemmer
som er godkjent som soppsakkyndige:
Thor Oybhevn, Oredalsasen 11, 1600 fredrikstad
Ingar Pettersen, Gudeberg skole, 1600 fredrikstad
Knut Aa. Lerfall, Oredalsvn. 22c, 1600 fredrikstad
0yvind Weholt, Atriumsveien 32, 1600 fredrikstad
Ingeborg Eidissen, Greakervn. 98, 1720 Greaker
Rolf Hermansen, Aas-Wangsvei 4a, 1600 fredrikstad
herman.-
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Soppturer @~

v/ herman.-

J£L0YA 6. JUNI
Oat er blitt en tradisjon at Areta fBrste sopptur legges til
JelBya ved Moss. Vi keller denne turen for en vArutflukt, selvom vi legger disse turene til mAnedsskiftet mai-juni. AlbyomrAdet pa Jelmya er pa danne arstiden at deilig sted. Disse
turene b~rer da ogsa preg av a v~ra noa mar ann an sopptur.
Dat ble an fin. forsommer-smndag for de 25 sopp-plukkerna som
inntok mya. Den varme og t•rra ebmmaren hadda allerade bagynt,
og flare av foraningens madlammar gikk bokstavalig talt i vannat.
Oat var friskt og dailig sa de nar d~ hadde fatt pusten tilbake.
Av gode matsoppar pa denne arstiden er det i fBrste rekke varfagerhetten som er ettertraktet jaktobjakt. I gode Ar ken dat
vmre riktig mye av denna kalkelskenda arten her pA Jelmya. Pa
arets tur var det mange som fikk fylt kurvan mad den vakra og
gode soppen. Det var ogsa andre sopper a finna denna solfylte
dagen, var registrering viser ca. 30 arter av skivesopper. Jeg
skal ikke ga inn pa disse forskjellige artene her, bare nevne
at det bla funnet an meget interessant sjampinjong-art. Vi ken
allerede na sla fast at dette er en ny art for Norge. Det ar
en art som star n~r bei~esjampinjon {Agaricus campestris), men
det er n0dvendig med flare funn av arten for a sa variasjoner
fmr endelig artsbestammelse.
~yvind Weholt vil i neste nummer av AGARICA skrive an artikkel
om de funnene som ble gjort, og presenters en komplett artslists. Artikkel og artsliste fra Jelmya-turen -81 star i
AGARICA nr. 6. Ved a fmlge opp dette far vi an fin oversikt
over dette omradets varsopp-flora.

S~LVSTUFOSS

22. AUGUST

Ogsa denne dagen var det selvf0lgelig "fint" vmr. som de fleste
andre dagene denne sommeren. Oat var sa mye "fint" vmr at de
som forsmkte a fa noe til a gro, og de ivrigste soppfolkene
mente at betegnelsen var direkte misvisende. Etter en lang
tBrkeperiode var det vel ikke mange som hapet pa A Finne sopp
av betydning den 22. august. Dette viste sag ogsa pa antall
turdeltagere, det var fmrre ann 10.

\
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Det var nok mange som valgta sjean framfor skogan danna dagan.
Selvstufosshar

v~rt

at av da Faste ekskursjonsatedene vare de

siste Irene, og som vanlig parkerte vi pI Agnalt skola.

Om

rldet ned mot Vestvannet og Selvstufoss bestar for det maste av
barskog hvor det i enkelte omrlder er noa myrlendt.

Naturlig

nok var det myrar og sumper som var minst terre, og det var
disss stedena som hadds sterst tiltrekningskraft pI soppfolket.
Som vi var forberedt pa bla det ingen sopp a fylle imagen, jag
tror eneste matsopp var ett eksamplar av nettekremle (Russula
vesea).
v~rt

De tidligere arene vi har

v ~ rt

my a matsopp a finne, men det har da

normale temperaturer og nedbersmangder.
ioden til

tr~ss

i dette omradet har det
v~rt i

ar med mar

Den ekstreme terkepar

ble dat funnet 25-30 arter pa turan, i det alt

vesentligste skivasoppar.

Om det var lite matsopp, sa var dat

til gjangjald mye elgmekk.
regel ogsa blekksoppsr.

Og der det er elgmekk sr det som

Pa algens etterlBdanskaper ble det

registrart felgende fem blekksopparter:
Coprinus miser (puslablekksopp), C. aphemeroides,
I

.1,

\l~-' .

,....

C. pseudo-radiatus, C. filamenti ~ C. eordisporus.

Pa samme matariale ble det funnet an eseomycet av slekten Sacco
bolus, for evrig ferste registrering av denne slekten i

~stfold.

Pa balrester ble funnat
Peziza eehinospora (brun brannbegersopp) og
P. praetervisa (vanlig brannbegersopp).
Dan soppen det ble funnet mest ev denne terre augustdagen var en
kremleart som vokser i

sphagnum-mosa, Russula sphagnophila.

Av andre funn kan nevnes
Galerina paludosa (myrklokkehatt), Flammulaster gracilis,
c.,~/fV

~ Phaeogalera stagnina,

(vesskjuke),
ULLER~Y

12.

Mycena abramsi, 5pongipellis borealis _lr"'"
Jnocybe geoph ylle' (silketrevlesopp).

5EPTE ~ 8ER

Denne turan var planlagt til Torsnes, man de uvanlige

v~rfor

holdena danne sesongen resulterte i store lokale variasjoner
i soppfloraan. En rekognosering tidligera i uken viste at det
var lita sopp a hanta i

vart vanlige Torsnas-omrada. Ingar J.

hadde jaktet pa omrader mad sopp og funnet et slikt vad Uller
ey i Skjeberg.

I pant

turv~r

vandret ea. 30 soppsugne menneskar

ut i dette for ass nye terreng.
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Vi var n~ inns i en pariode mad utrolig mye steinsopp (Boletus
edulis), og det skulls vise sag at denne perioden varte langt
utover h~sten. Denne fine matsoppen kom fram i slike mengder
at karakteristikken "steinsopp-~r" ken forsvares. Og ikke nok
mad at det var store mengder, sappan var ogs~ av s~rdeles god
kvalitet, markfri, fast og fin. Et av flere merkelige fenomen
denne sesongen var at det, sa vidt jag vet, ikke ble funnet
noen eksemplarer av den sappan som betegnes som steinsoppens
dobbeltgjenger - Gellermrsopp (Tylopilus felleus).
Tilbake til sopp-plukkerne ved Ullermy. De fent selvfmlgelig
mye steinsopp, men ogsa mye anneri fin matsopp. Oat sam fylte
mest·opp i kurvene i tillegg til steinsopp, var
smmrsopp (Suillus luteus), sleipsopp (Gomphidius glutinosus),
rmdskrubb (Leccinum versipelle), brunskrubb (Leccinum scabrum),
honningsopp (Armillariella mellea).
Det ble funnet ett eneste eksempler av rimsopp (Rhozites capereta),
en god sopp som vi ser lite til i de omradene vi vanker i.
Oat var ogsa muligheter for
bilen til Ingar J.

~

sa en "mobil sopputstilling" i

TORSNES 26. SEPTEMBER
Det skulle v~rt langtur til Son denne gr~ hmstdagen, men det ble
Torsneslandet utenfor Nes herredgard. Ingar J., v&r "omradesjef",
hadde igjen v~rt pa rekognisering. Til denne turen ver medlemmer
av Fredrikstad og Omegn Naturvern invitert, men deltagelsen fra
begge foreningene var skuffende liten, totalt 10-15 personer.
Antal! so~parter scm ble funnet i dette terrenget med blandings•
skog og beitemarker ble imidlertid hmyere. Fredrikstad Blad hadde
reporter mad pa turen. Dagen etter bragte avisen en reportasje
under overskriften MED TERMOS Ph SOPPTUR, og termos med noe varmt
var det godt a ha nar regnv~ret satte inn.
Det var ikke matsopp i sa store mengder, men alle de vanlige gode ·
rmrsoppene ble funnet. Den edle riddermusseronen (Tricholoma
flavovirens) ble det funnet endel av. Men ogsa svovelmusseron
{Tricholoma sulphureum), som kan forveksles med riddermusseron
ver a finne, det er enkelt ~ skille disse fre hverandre bade pa
lukt og kjmttferge. Som alle andre steder denne sesongen var det
ogsa her mange store og vakre eksemplarer av falsk kantarell
(Hygrophoropsis aurantieca).
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Ekte kentarell (Centherellue ciberlua), som for evrlg tllherer
en halt annan alekt ann dan falaka, har gllmtat ved altt fraver
denna sasongan.
ROOS 10. OKTOBER
Roos ved Vansje var mAlet for saaongens alate tur 1 forenlngaregi. rlnt oktobervll!r hadda frlatet ca. 25 pers.oner tll A vll!re
med pA danna finalen.
~rats store steinsopp-rush ver selvfelgalig n~ forb!, man noen
aksamplarer ble funnat. Dan store alagaren p~ alutten av matsopp~sesongan var granmatriska (Lectarius eemisanguifluus), og
denna fine matsoppan fikk vi oppleve store og tetta kolonler av
pA Roos. En annan god matsopp som vlrkallg:kunna hastes 1 store
mengder var mandelkremle (Russula integra). Ellers var det jo
musseron-tld nA, og bAde rlddermuaseron (Tr~h~loma flavovlrans)
og grAmussaron (T. portentosum) ble plukkat, de her beggs heyeste
karaktar pA matsoppskalaan. Oessutan ble drApemusseron
(Tricholoma pessundatum) funnet, en giftlg aopp som her fAtt
eitt navn attar noen drApellgnende flakker ved hattkanten.

Oat var rikelog mad alersopper A sa, bl.a. Cortinarius mlniat6pus
ble funnet, denne arten er bare raglatert en eller to ganger
tldligera her 1 landet. Kranaslersopp vokate 1 store mengder.
Oat som kanskje vil bll husket best fra turen er alle eksemplarene
(20-30) som ble funnet av bispelue (Gyromitra infula). En artig
sopp som tilherer eamme slekt som sandmorkel. Den er for evrig
god l spise, men bar forvelles.
Dette omradet ved Roos er kjent for all sin traktkantarell
(Cantharellus tubaeformis), men denne gangen ~ar det bare sA vldt
den fikk vist seg fram.
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Sopputstillingen

1982

Den vellykkede sopputstillingen i 1981 gjorde et vi a~ frem
til ny utstilling i 1982 mad glede. Men s~ kom denne terre
og merkelige fjor~rssesongen, og s. september n~r utstillingan
skulls g~ ev stebelan fentes det nesten ikke sopp som var
egnet til ~ bygge opp en utstilling av. Utstillingen ble utsett i to uker. og p~ den tiden skjedde det n~rmest et under;
det ble en "soppeksplosjon" ev sjeldne dimensjoner. P~ utstillingen kunne vi presenters ca. 200 forskjellige arter,
og blant disse var alle de gode matsoppene og de fleste giftsoppene scm er kjent fra v~rt distrikt.
Til forskjell fre ~ret fer ble utstillingen denne gang arrangert i Gudeberg skoles aula, at lokele som passet oss utmerket. N~r vi !agger ned et betydelig erbeid som det jo er
~ arrangers en slik utstilling, er det artig at folk, medlemmer
som ikke-medlemmer, benytter seg av dette tilbudet. Og publikum sviktet ikke, ca. 700 mennesker besekte utstillingen i de
7 timene den var Apen. Mange av de besekende hadde selv v~rt
p~ eoppjakt, og benyttet anledningen til A f~ sin sopp kon~
trollert ved utstillingens soppkontroll. VAre kontrollerer
vraket og godkjente, og gav samtidig gods r~d om plukking og
tilberedning av sopp.
En kolleksjon terkede jordstjerner, best~ende av hale 12 forskjellige arter, vakte stor oppsikt. Naturlig nok var det
mange scm lurte p~ om dette var sopp. Av arter som ble utstilt vil vi her begrense oss til ~ nevne en sjelden sjampinjong-art, Agaricus vaporarius. Denne arten scm ik~e tidligere
er registrert i Norge; ble funnet av foreningens n~vrerende
kasserer, Ingeborg Eidissen.
Vi som her v~rt med p~ ~ gjannomfere disse utstillingene
kunne tenke oss ~ vrere flare. Som nevnt tidligere krever et
slikt arrangement endel arbeid, b~de i og utenfor utstillingslokalet, og spesielt dagen fer selv utstillingen. Ved utstillingen kommende hest haper vi at mange av medlemmene vil ofre
den aktuelle lerdegen til fordel for foreningen.
Til~eke til utstillingen i -B2t
SOPPSUKSESS stod det ~ lese i en ev byens aviser degen attar,
og det utsagnet heler vi ikke at eyeblikk mad~ slutte oss til.

herman.-
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Referat fra

Arsm~tet

i Fredrikstad Soppforening 25.nov.1982.

Arsm~·tet

1982 ble avholdt pA Gudeberg Barne-og ungdomsskole,
25.november,hvor 22 hadde m~tt frem,derav 5 fra Halden
Soppforening.

Apning.
Det er skjedd to meget positive ting i foreningen dette
Ar,nemlig den store medlemsfremgangen og at foreningen
endelig har f!tt st~tte fra Fredrikstad kommune.Det at
Arets sopputstilling trakk sA mange bes~kende,ca.700,var
ogsA meget oppmuntrende.
Dagsordenen ble godkjent uten kommentarer,likesA
valg av m~tedirigent(0yvind Weholt)og
valg av m~tesekret~r(Foy ~ristiansen).
Arsberetningen ble opplest og godkjent.
Arsregnskap.
I tillegg til regnskapet kommer kr.2800.-mottatt for
soppkontrollen.
Eventuelt.
Ingen innkomne forslag.
Valg.
Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig godkjent,
med to tilf~yelser i kaffekomiteen.Styret i jubileums!ret
bestAr sAledes av:
Formann
Viseformann
Sekret~r

Kasserer
Styremedlem
Vararepresentanter
Valgkomite
Kaffekomite
~eviso.r

Arsm~tet

Rolf Hermansen
Roy Kristiansen
Grethe Simensen
Ingeborg Eidissen
Ingar Johnsen
Jan Holmberg og Liv Pedersen
Thor Dybhavn,Ingar Pettersen og
Rolf Hermansen
Karl Nilsen,Nora Lo,Astri Nordenborg og
Per Bugge Amundsen
Solveig Barda.

avsluttet.

Thor Dybhavn avsluttet aftenen med rapport og
lysbilder fra N.S.F. 's sopptur til Italia,ble de avtroppende
i styret takket for sin innsats i den tiden de har sittet.

F~r

Grethe
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Arrangementer 1983
14. MARS
29. MAl
6. JUNI
28. AUG.
31. AUG.
4. SEPT.
10. · og
11 • SEPT.

medlamsm111te
sopptur JEL0YA
madlamsm111te
sopptur SKJE8ERGOALEN
medlamsm111te
sopputstilling

18.
25.
27.
9.
19.
19.
29.

SEPT.
SEPT.
SEPT.
OK T.
OK T.
NOV.
NOV.

sopptur HALDEN
sopptur ULVEDALEN
medlamsm111te
sopptur SON
madlemsm111te
jubileumsfest
arsml1lta

sopptreff

MEOLIMSM0TENE holdes pa Gudabarg skola ~Fredrikstad 0). Pa
ella m111tene vil bl.a. vrera et foredrag el.l. mad tilknytning
til sopp. M111tene er iar lagt pi forskjellige ukedager {mandag,
tirsdag, onsdag). Nrermere detaljer om m111tene sendes ut senere.
SOPPTURENE starter fra bussholdeplassen i Fredrikstad (Escaria)
kl. 10.00 pa s111ndager. Vi kj111rer i privatbiler, men de scm ikke
disponerer bil kan bare m0te opp - det er alltid plass. Tamed
hele familien, og gjerne venner og kjente pa sopptur.
SOPPUTSTILLINGEN vil bli avviklet etter m111nster fra fjor3rets
arrangement, men vi haper a kunne komplettere med nye innslag.
Vi er imidlertid avhengig av at det finnes godt med sopp, og at
endel medlemmer er villig til 3 gj111re en innsats.
SOPPTREFF har vi kalt et week-end arrangement kommende h111st.
Det er enna ikke lagt detaljerte planer for dette, men innbydelse vil senere ga ut til de andre soppforeningene her i
landet, og selvf111lgelig t~l v~re egne medlemmer. Ogsl her er
vi avhengig av at endel medlemmer er villig til ~ vrere med pi
arrang111rsiden.
JUBILEUMSFEST synes vi h111rer med nlr foreningen runder 10 3r.
I hvilke former dette skal foregl er ennl ikke bestemt, men vi
kommar selvfelgalig tilbake mad opplysningar og innbydelse
senere.
herman.-

KAN VI SPISE FROSSEN SOPP ?
Frosten kan ofte komme tidligere enn vi ¢nsker, d.v.s.
allerede mens flere av v!re senh¢stes matsopper fremdeles forekommer i store mengder.
Jeg har ofte f!tt sp¢rsm!let om det er farlig A spise, sopp
scm man finner etter frosten er kommet.
Vart utgangspunkt b¢r v~re at et stort antall, ja, kanskje de fleste, soppforgiftninger av mildere karakter
(magesmerter, oppkast) skyldes at man spiser d!rlig tilberedt eller for gammmel sopp.
Spisesopper b¢r s!ledes alltid v~re friske, og ikke n!dd
stadiet for mer eller mindre begynnende forr!tnelse. Gamle eksemplarer b¢r s!ledes alltid overlates til naturens
eget kretsl¢p.
Nar soppen er frosset under plukking er det alltid vanskeligere a avgj¢re om soppen har v~rt frisk f¢r plukking. Spesielt b¢r man v~re oppmerksom p! detre-hvis det
har v~rt flere frostperioder, og soppen har v~rt frosset
og tint bade to og tre ganger.
Etter flere vekslende frost- og mildv~rsperioder b¢r s!ledes aldri sopp scm finnes spises, hvis man ikke er helt
sikker pa at den er vokst opp i mildv~rsperioden f¢r siste frost.
Generelt kan det ikke anbefales at frossen sopp fort~res,
men er man sikker pa at den er frisk og nedfrossen under
~~ste
frostperiode skulle det ikke v~re noen f~re.
Frosne traktkantareller kan v~re en opplevelse a plukke!

Sopp er godt og er ikke fetende, da den bestar av 930Jo
vann, 3% protein og praktisk talt ikke noe fett. Sopp er
aroma, og intet annet.
(-Fro Joseph Wechsbergs gastronomi-spalte i «Esquire>>)
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Denne rammen haper jeg vil bli et fast innslag i alle
framtidige "matsopp-utgaver" av AGARICA. Jeg vil darfor oppfordre medlemmene til a send~ inn oppskrifter
p~ soppretter som de vil anbefale til andre.
Selvom
overskriften er MIN SOPP-OPPSKRifT, beh0ver ikke oppskriften a v~re komponert av innsenderen. Vi forutsetter imidlertid at innsenderen her fors0kt oppskriften
selv, og vet at dan ken anbefales.

§:

Den sup~e-oppskriften jeg vil presenters nedenfor har
jeg hentet fra boken "1DO aopper i farger" av Korhonen.
Suppen laget jeg flere ganger aiste sesong, som jo var
et Ar med svzrt mye honningsopp. De som mener at honningsoppen er en mindreverdig matsopp, tror jeg vll bli
positivt overrasket over denne suppens kveliteter.
Oppskrifter ken sendes AGARICA's redaksjon.
herman.Suppe p6 honnlngsopp

..,

~:;
11~

J
~=:

1 liter unge honningsopp (hattene)
1 ss hakket lck
1 ss sm¢~r eller margarin
1 liter kj¢~ttbuljong (/ages av terninger)
1-J ss hvetemel
1 dl f/¢~te
salt
hvitpepper
persille
Skyll soppen og hakk 10ken. Smelt sm0ret i en
~<as.~erolle og !egg i soppen og 10ken. La dem
koke i soppsaften p~ lav varme fra 20-30 min.
Hell i buljongen. Jevn sur;pen med hvetemel utrort i vann. La suppen koke noen minutter, tilsett
fl~ten og deretter krydder etter behov.
~tr0 over rikelig med hakket persille f0r servenng.
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sopp, med bacon og tomater
( 2 personer
100 gr.bacon uten svor
1 stor l¢k
1/2 liter sopp
1 dl.fl¢te eller Vikingmelk
1 boks hermetiske tomater
Salt
Pepper
Klipp baconskivene i biter.Brun bacon,sopp og l¢k til det
er gyllent.Tilsett v~sken.Krydre med salt og pepper.Legg
lokk over pannen og la det smAsurre i ca.15 min.Ha 1
tomatene,kok opp,og la det hele koke 2-3 min.
Serveres med loff el~er ris.

Sopp i skjell
( 2 personer )
4 skjell eller 8 tarteletter
200 gr.sopp
1 ss.sm~t~r
1 ss.mel
1 I 4 liter fl¢te
revet ost
kruspersille
smeltet sm¢r
Stek soppen i 10-15 min.Ha i melet og fl¢ten,og la det hele
surre til stuingen er tykk.Fyll stuingen i skjellene,dryss
revet ost over,pensle med litt smeltet sm¢r og dryss over
hakket persille.Settes 1 ovnen pA 250 grader til osten
begynner A bli gylden.
Grethe

S}IAK P.A. GR.A. RINGL0S FLUESOPP!

''""''''''''''''''"''''''''"''"""''''''""''''""
Smak og behag er nok forskjellig, - og vi
har sikkert alle v~re favoritter. GrA ringles fluesopp - synes jeg - smaker godt. Jeg steker unge og
pene hatter hel - som speilegg - straks jeg kommer
hjem fra soppturen. Smaken ligner litt pA stekt
k ylling.
De brune, ringl0se fluesoppene er derimot
ikke srerlig gode.
OBS!

Spis ikke ringl0s fluesopp rA!
Ingeborg

+
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SVARTRISKE - EN DELIKATESSE.
I alle nyere soppb¢ker finner vi at det kun anbefales
to ( eller tre - etter som man ser det) spiselige risker i Norge:
~

.

. Matriske (gran
. Mandelriske

og furumatriske)

Den(de) f¢rste hadde kronar, tilsynelatende over hele
landet i 1982, den siste er mer sjelden og kresen, og
saledes mindre kjent for de fleste matsoppere.
Begge er milde, matriskene kjennes i f¢rste rekke pa
sin orangefarvede melkesaft, mandelrisken har derimot
hvit melkesaft, men sv~rt rikelig, og lukter omtrent
som gamle skalldyr eller sild - ikke sa ulik den typiske sildekremlelukt.
Ogsa pa kurs og kontroller vil som oftest disse to risker fremheves, mens de ¢vrige -som er skarpe- forbigas
mer i stillhet, eller havneridunken for uspiselig.
Ikke alle er av denne oppfatning. F.eks. i vart naboland Finland synes flere av de skarpe riskene a bli ansett som like gode, ja, kanskje vel sa gode og aktuelle
som de nevnte arter.
Finnene har som kjent en langt sterkere matsopptradisjon
enn oss, noe vi slett ikke b¢r kimse av.
Grunnen til at vi generellt ikke er sa opptatt av riskene er selvsagt deres skarphet, selv om det klart fremgarav alle b¢ker at dette for et stort antall kan endres ved en rask forvelling. Men dette leder lett til den
konklusjon at skarpe risker er mindreverdige.
Vel, kj~re soppvenn, du rna tto om igjen!
Jeg vil pasta at det her finnes arter som er pa full
h¢yde med de "norske" spiserisker.
Selvsagt skal det presiseres at ikke alle b¢r "skj~res
over en kam", og det skal heller ikke glernmes at lakrisrisken er direkte ~iftig.
Personlig rna jeg dessverre innr¢mme at jeg ikke er sa bevandret uti skarpe risker at jeg t¢r ga god for alle. Selv
har jeg forel¢pig ikke rukket lengre enn til svartriske og
skjeggriske. Og begge ga meg en positiv overraskelse!
Spesielt svartrisken star neppe tilbake for matriskene selv etter forvelling. Et naturens under, da det vel knapt
er noen riske - eller kanskje matsopp i det hele tatt som er tildelt sa lite skj¢nnhet, og ser sa uspiselig ut
, med sin m¢rke gr¢nnsvarte farge, ofte slimet og tilklebet med bade l¢v og jord. Men la heller ikke her verken
f¢rstegangsinntrykk eller det ytre telle!

..

Na er jeg ingen dugelig kokk, og min tilberedelse av sopp
har ingen interesse for offentligheten.
Ikke dessto mindre ville jeg satt rneget stor pris pa om de
av leserne som selv har erfart gleden ved nytelsen av skarpe risker, kunne skrive til oss om sine erfaringer.
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LITT OM BRUK AV HONNINGSOPP.

"'

Honningsopp omtales i de fleste soppb¢ker som en godt brukbar,sakalt
"to stjerners" matsopp. Sammen med stubbeskjellsopp og vintersopp betraktes den som den eneste sikre knippevoksende soppart pa stubber og
annet trevirke, Hovedregelen sier som kjent at sopper som vokser pa
denne mate - og som har ring rundt stilken, det vil si en ekikkelig
ring - er spiselige, Da ejalter man ut flathatter, klokkehatter, svovelsopper, bittersopper og andre elekter som i matnyttig henseende er
mindreverdige eller kan vrere direkte giftige, Vintersoppen forekommer
pa en tid av aret da det vanligvis er meget sma sjanser for a finne
andre hattsopper, og det er vel de frerreste garvede sopplukkere som
vil komme til a forveksle honn!ngeopp og etubbeekjellsopp. Det aller
eikreste ekilletegnet her er jo at mens honningsoppen har hvitt sporepulver, sa er stubbeskjellsoppens brunt. I et tett knippe ~kikke
lig utvokst honningsopp vil man gjerne-se at det har drysset et fint
hvitt pudder av sporest0v ned fra undersiden av de ¢verste hattene til
oversiden av de nederste, Tilsvarende kan ofte ses hos stubbeskjellsoppen, men her er da fargen brun. Men selvf¢lgelig kan disse to arter
ogsa ekilles pa flere andre ytre kjennetegn, som man finner i alle
soppb¢ker og eom ikke ekal gjentae her, Som matsopper betraktet regnee
gJerne stubbeskjellsoppen for a vrere den beste. Hva honningso~pen angar, h¢rer man av og til at noen ikke taler a epise den. De far varierende utslag av kvalme- og brekningsfornemmelser og andre mage/tarmsymptomer, og enkelte far endog allergisymptomer, Derfor angir flere
eoppb¢ker da ogea at honningsoppen b¢r gis et ekikkelig oppkok (forveiling) f¢r den tilberedee som mat. Men et forhold som har vrert lite
paaktet i Norge helt til det siste er at det ogsa her i landet vokser
flere forskjellige arter honningsopp. I Skandinavia regner man i hvert
fall med fern distinkte arter, etter den finske soppforsker Korhonens
unders¢kelser (1978, 1980). Disee skiller seg fra hverandre ved til
dels forskjelli~ vokseeted og -mate, og ved variaejoner i st¢rrelse,
farge og form pa hatt, etilk og ring eamt enkelte andre kjennetegn.
Man skal ikke se bort fra at spiseliheten kan vaiere endel blant de
forskjellige artene, Inntil disse forhold blir nrermere unders¢kt er
det derfor sikrest a forvelle (koke opp) all honningsopp f¢r bruk,
srerlig hvis man skal benytte store mengder. Da blir man forskanet for
ovennevnte ubehageligheter, og honningsoppen beholder sitt ry som en
~od matsopp - det har den jo sa absolutt fortjent. Men det anbefales
a kappe av stilkene omtrent pa h¢yde med ringen, og selvsagt a unnga
gamle og mindre pene eksemplarer, Da kan vi fortsatt regne honningeoppen som en utmerket og lett kjennelig matressurs pa stubber og ved
foten av ulike tresorter, I gode soppar kan den komme i store mengder
- fra ganske tidlig i sesongen til langt ut i november. Men husk altsa, honningsopp kan vrere opptil fern forskjellige ting. Og navnet sitt
har den som kjent fatt fordi fargen pa skivene kan minne om henning.
Men det opplyses ikke om det er lyng- eller blomsterhonning man hat
tenkt p~. Sa vi bruker andre og sikrere kjennetegn nar vi skal identifisere var gode stubbevoksende venn.
Thor D.
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De ringl¢se har selvsagt aldri ring, og hudlappene er som
regel store og sjelden sa rent lyse. Begge har stripet battkant, men normalt mer markert pa de ringl¢se artene. Sliren er star og l¢sner lett fra stilken.
R¢dnende.fluesopp har stripet ring, og ikke eller bare svakt
stripet hattkant. Dessuten vil den r¢dne langsomt etter brudd
og ha r¢dbrune til rosabrune flekker der sniler har forsynt seg.
Den gra fluesoppen er, som navnet antyder, mer gra i hattfargen, og den har ogsa stripet ring, samt n~rmest ustripet hattkant. Sliren er helt annerledes, da den har mer
skjellkranser (som f.eks r¢d fluesopp) enn hudvalk.
Den st¢rste umiddelbare forveksligsmulighet hos fluesoppene er trolig den brune fluesoppen.
Men denne har ogsa skjellkranser ved stilkbasis, og hudlappene er aldri rent hvite, men med et brunt-gulbrunt
skj~r. Ved gjennomskj~ring vil den dessuten ha en gulbrun sone umiddelbart under hatthuden. Dette finner man
aldri hos panterfluesoppen.
I tabell 1 er de viktigste kjennetegn for de ulike fluesopper nevnt. Ved a l~re seg disse burde en bestemmelse
av de fleste fluesopper v~re relativt enkelt. Det ses da
bort fra at enkelte av navnene kan omfatte et kollektiv
med flere former, varietetet, eller endog arter.
Som det ses er det ikke tatt for seg de enkelte arter
blandt
de ringl¢se. Disse omfatter klart tyner SCI:! kan v.ere vanskelige
og bestemre (Se artikkel armet sted i dette m.Jm'Er on rinqi¢se flueS<J?::ler) •
Fluesoppene kan ogsa til en viss grad skilles mikroskopisk og ved kjemiske reaksjoner.
Tabell 1
Sammensatte kjennetegn for
fluesopper.

Ring

Fotbasis

Art

Hattkant

R¢d fluesopp
Brun fluesopp

1 ustripet

ustripet

skjellkranser

t.ustripet

ustripet

skjellkranser

Gra fluesopp

ustripet

stripet

skjellkranser

R¢dnende fluesopp

ustripet

stripet

skjellkranser

Gul fluesopp

ustripet

!stripet

Svartringfluesopp

ustripet

stripet

valket

stripet

ustripet

valket

Hvit fluesopp

ustripet

ustripet

l¢s slire

Gr¢nn fluesopp

ustripet

stripet

l¢s slire

Panterfluesopp

Ringl¢se fluesopper stripet

+ betyr "mer eller mindre".

-

valket

l¢s slire
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Forveksling med sjampinjonger.
Forvekslingsmuligheten med sjampinjonger synes vanskelig
a forklare.
Generelt gjelder den gode regel at sjampinjonger:
aldri har slire, skjellkranser.
aldri har hvite skiver pa utvokste
eksemplarer.
Husker vi disse to kjennetegn skulle det ikke v~re mulig
a forveksle noen sjampinjonger med fluesopper.
Nar det gjel~fargen kjenner jeg ikke til at det er funnet panterfluesopper som har v~rt sa lyse at de kan forveksles med hvite sjampinjonger.
Men ikke alle sjampinjonger er hvite. Vi vet jo at f.eks
blodsjampinjongene har en tydelig brun hattfarge, men overflaten er aldri glatt og har ikke de typiske hudlappene som
fluesoppene(NB! I·kraftig regnv~r kan hudlappene skylles
bort!)
Normalt og med en minimumskunnskap om disse arter er det saledes overhodet ikke mulig med forveksling.
Den n~rmeste forvekslingsmulighet mellom brune sjampinjonger og fluesopper synes a v~re med r¢dnende fluesopp.
Begge er imidlertid spiselige etter steking.
Giftstoffer og giftvirkning i

panterfluesopp.

De virksomme giftstoffer i pa~terfluesopp er enna ikke
tilstrekkelig kjent.
Gulden og Schumacher (1977) oppgir at ibotensyre og muskimol - som ogsa finnes i r¢d fluesopp - synes sikre. Det hevdes ogsa at det hallusinogene stoffet bufotenin skal v~re
pavist.
Det synes a v~re en viss usikkerhet om muskarin kan spille noen rolle. Sikkert er det at dette stoffet ikke i det
hele tatt kunne pavises i en tysk unders¢kelse. Dette utelukker imidlertid ikke at muskarin kan forekomme, avhengig av geografiske og ¢kologiske betingelser
Forgiftningsbildet.

..

Noe underlig kan det v~re at panterfluesopp i enkelte eldre (iallfall tyske) soppb¢ker angis som spiseliq. Hvordan en sopp kan endres fra spiselig til klart giftig synes uforstaelig. Vi skulle tro at den faktisk da ogsa har
blitt fort~rt uten for stort ubehag. Tatt i betraktning
den sterke reaksjon som paret fra Sandefjord fikk erfare,
er det helt pa det rene at gamle tradisjoner ikke b¢r gjenoppfriskes.
Forgiftningsbildet er mye likt som for r¢d fluesopp, men
tydligvis adskillig sterkere.
Det er i f¢rste rekke sentralnervesystemet som ber¢res.
0resus, svimmelhet, munnt¢rrhet, feber og hurtig puls,
etterfulgt av lammende fornemmelse i kroppsmuskulaturen
er vanlige symptomer.
Ved kraftige forgiftninger - som den i Sandefjord - kan
det ende med bevisstl¢shet og_kramper. Ogsa magesmerter,
kvalme og brekninger er normalt. Derimot opptrer sjelden
diare.
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Botemidler.
Ved forgiftninger b¢r mageinnhold t¢mmes snarest. Medisinsk
kull oppslemmet i vann vil kunne binde noe av giftstoffene.
For ¢vrig er det beste r&d & kontakte lege s& fort man f&r
mistanke om forgiftning.
Panterfluesopp i 0stfold.
Panterfluesoppen kan ikke regnes til v&re vanligste fluesopper, selv om den ikke heller kan betegnes som direkte
sjelden. Den har hovedutbredelse i de s¢rlige l¢vskoger i
Norge, men skal v~re funnet s& langt nord som Mo i Rana.
Personelig finner jeg den ofte noe sent i sesongen, s&ledes etter at de f¢rste r¢d fluesoppene har dukket opp.
Jeg har alltid funnet den i l¢vskog.
Den vokser sporadisk i Fredrikstaddistriktet, og finnes
normalt hvert &r i store mengder ved Evje i Rygge (Kajalunden).
For de som vil studere arten kan jeg foresl& en tur til
denne lokalitet i september/oktober.

f

..
Panterflue~

LITTERATUR :
GQlden, G og Schumacher, TJ
Giftsopper og soppforgiftninger,
Universitetsforlaget, 1977.
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LITT Oi1 RINGLOSE FLUESOPPER.

~

De fleste, selv om de verken er interessert i a spise sopp
eller a plukke sopp, har i det minste h¢rt om noe som heter
fluesopp. Den er "r¢d med hvite prikker" og er giftig; dessuten gikk vikingene berserk nar de spiste den.
Men det er ikke bare disse mennesker som smiler skeptisk eller
oppfatter det sp¢kefu~ nar de far h¢re at vi har flere flueSopper som h¢rer med til de beste spisesopper. D.v.s de betegnes som trestjernes sopper.
Ogsa blant gamle soppere henger det ofte igjen fordommer mot
disse arter, og det er ikke sa ofte jeg treffer noen som spiser fluesopper, selv om de er fullstendig klar over at alle
ringl¢se fluesopper anses som spiselige.
---Pa soppkontrollene vil de fleste gi beskjed om a kaste de i
avfallskurva, til tross for en presisering av at det er trestjernes sopp.
Enkelte av de ringl¢se fluesoppene opptrer i store mengder og
er sv~rt vanlige, spesielt den brune vil alltid kunne finnes
fra tidlig pa sommeren.
Det er selvsagt ogsa her enkelte ting vi rna l~re oss nar vi
skal pr¢ve oss pa disse artene. F.eks rna vi vite at alle er
giftige i ra tilstand. Det anbefales ogsa at de stekes godt
f¢r de spises.
Bortsett fra dette kan ringl¢se fluesoppe-r anbefales pa samme linje som spisesopper generelt. Vi skal huske at alle spislige sopper normalt rna tilberedes f¢r de spises, og at det
bare er ytterst fa som kan anbefales i r! tilstand.

ALLE RlNGLeSE FLUESOPPER ER SPISELIGE.
MEN: VE MA IKKE SPISES RA, OG BeR STEKES GOVT!
Kjennetegn for ringl¢se fluesopper.
Den mest opplagte karakter som skiller de ringl¢se fra artene
med ring, er selvsagt at de ikke har ring! Sa langt h¢res det
jo greit ut, og det burde ikke v~r mer a si om det.
Men dette forutsetter iallfall at vi vet vi har funnet en art
i slekten fluesopper. Jeg skal ikke ga i detalj med ·dette her,
og viser til artikkelen om panterfluesoppen annet sted i dette nummer.
Kort sagt kan imidlertid slekten karakteriseres av sine hudlapper ("prikker"), st¢rre eller mindre, pa hattoverflaten,
noe som skyldes rester av et sakalt ytre hylle eller velum.
Ved fotbasis vil det alltid v~re en fortykking som sitter mer
eller mindre l¢st pa foten, det vi vanligvis kaller en slire.
Men denne kan variere og er ikke alltid sa fremtredende.
Fluesoppene er mellomstore til store, normalt utvokste eksemplarer sjelden mindre enn 3-5 em i hattdiameter, og enkelte
arter kan bli hele 15-20 em og st¢rre.
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De ringl¢se artene skiller seg ut ved:
Ingen tydelig ring, men kan ha noe
frynsede, spettete soner pa stilken.
Tydelig slire som oftest sitter noe l¢st,
og kan bli sittende igjen i bakken ved
skj¢desl¢s plukking.
Tydelig stripet hattkant.
Stilken er ofte skj¢r og alltid hul.

'
1'

'

Det er ikke for a gj¢re det vanskelig, men alle disse karakterer
rna v~re tilstede samtidig, og husk at for de giftigste fluesoppene kan ringen sitte h¢yt oppe pa stilken, ja, v~re dekket av batten hvis den ikke er fullt utvidet. Se derfor for
sikkerhets skyld godt etter oppunder batten hvis du er i tvil
om det er en rin __ gl¢s art.
De giftigste artene (gr¢nn og hvit fluesopp) har imidlertid
aldri tydelig stripet hattkant.
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Oversikt over ringl¢se arter.

.

...

..,
I

Navnene pa de ringl¢se fluesoppene har v~rt - og er - gjenstand for stor diskusjon, og f¢lgelig forvirring. Pa norsk
har vi forenklet dette betraktelig ved a putte flere varieteter, ja, muligens arter, i samme sekken, og gi de et felles
navn .
Saledes er det i Norske soppnavn bare nevnt 5 arter:
Stor ringl¢s fluesopp
Gra ringl¢s fluesopp

(Amanita inaurata)
. (Amanita vaginata)
alb~

Hvit ringl¢s fluesopp

(Amanita

Gul ringl¢s fluesopp

(l.manita erocea)

Brun ringl¢s fluesopp

(Amanita

fulv~

Det er her neppe belt riktig overenstemmelse med de latinske
navnene. F.eks er nok var vanligste art -brun (eller gulbrur~
ringl¢s fluesopp- ikke bare A.fulva, men ogsa den som har
v~rt kalt A.badia. Dette er en m¢rkere og kraftigere type en
A.fulva.
Likeledes den nest vanligste -gra ringl¢s fluesopp- som ogsa
omfatter minst en type til -kalt A.plumbea- og som med sikkerhet er funnet i Fredrikstad-distriktet.
.
Det er imidlertid ikke enigbet om dette er "gode" arter, sa vi
vil ikke komplisere bildet ved a legge for sterk vekt pa disse. Altsa vil vi kalle de klart brune artene for brun ringl¢s
fluesopp, og de klart gra for gra rin~l¢s-fluesopp.
Gul ringl¢s fluesopp opptrer sporadis i distriktet, og spesielt i 1982 kunne arten finnes i riklige mengder.
Navnet gir ikke en belt dekkende beskrivelse, da soppen gar
mer i det oransjegule eller lyst oransjebrune. Enkelte ganger
kan den til og med v~re lett a forveksle med brun ringl¢s flue~ nar denne er pa det lyseste. Den gule er imidlertid gjennomgaende noe st¢rre og den bar alltid tydelige belteformede
soner nedover stilken, spesielt mot basis.
Den bvite arten rna anses som sjelden.og.er.bare funnet fa ganger
i distriket • Det samme gjelder den store ringl¢se som er en
art med krav til godt jordsmonn, n¢ytral eller basisk (kalkrik) grunn, og som trives best i l¢vskog.
Stor ringl¢s fluesopp er den st¢rste i gruppen og kaQ bli opp
til 30 em i battdiameter, mer vanlig 15-20 em. Den skal ba en
slire som aldri er belt hvit, men gra, og til og med utvikler
seg til n~rmest m¢rk gra eller svartgra.
Fargene gar ogsa her i det brunaktige eller grabrune, men aldri sa tydelige og brune farger som hos brun ringl¢s fluesopp.
Denne siste nar selvsagt heller aldri de st¢rrelser pa batten.

..

Foruten de arter som ~r nevnt her finnes det ogsa noen andre
arter i Fredrikstad-distriktet, men disse har enna ikke fatt
noe norsk navn.
To av disse, som er funnet med sikkerhet er Amanita submembranacea og A.umbrinolutea. Jeg bar ogsa et funn som synes X v~re i
god overenstemmelse med A.lividopallens.
Av de kjente og anerkjente arter er det neppe andre som er observert her i distriktet, men det betyr ikke at man ikke skal v~re
pa vakt overfor nye ting. Det finnes en art, A.magnivolvata,
fra Finland, og det er i h¢y grad pa sin plass A v~re p! oppme~ pa funn som ikke passer helt med de arter som er nevnt
her.
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I det

f~lgende er det konstruert en forenklet n~kkel over ringfluesopper som forhapentligvis kan v~re en hjelp for bestemmelsen. Den har selvsagt sine begrensninger, men b¢r allikevel bringe o.ss et stykke pa vei.
N~kkelen omfatter alle arter som synes med sikkerhet a v~re
funnet i Fredrikstad-distriktet, og er hovedsakelig basert pa
egne erfaringer. Det er foreslatt norske navn der disse enna
mangler.
l~se

N0KKEL TIL RINGL0SE FLUESOPPER I FREDRIKSTAD-DISTRIKTET.
1. Slire gralig, i det minste graner tydelig etter plukking 2
1. Slire lys, ikke spesielt granende, men kan bli noe brunlig. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3
2. Hattfarge uten gr¢nnaktig, oliven eller sepia komponent,
stor art, ofte 15-20 em og st¢rre,.brun~grabrun hattfarge.
Stor ringl¢s fluesopp
(A. inaurata)
2. Hattfarge med tydelig gr¢nn, oliven eller sepiabrun farge,
i¢yenfallende pukkel i sentrum •••• "Graslir~:inglts flue. so::>n'1 •

(~.s~omembranacea)

I

3. Hattfarge rent hvit, paapne , ofte gressbevokste steder,
parkanlegg ••••••••••••••••••••••••• Hvit rinfl¢s fluesopp.
(A. aloa
3. Hatt tydelig farget, men kan vare relativt blass •••••••• 4
4. Hatt med tydelig og dominerende gra farge, uten brunt.
Gra ringl¢s fluesopp.
(A. vaginata)
(En m~rk gra, blygra type kan muligens betegnes A.plumbea).
4. Hatt med andre farger •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5
5. Hatt vakker orange-brun til gul-orange, med tydelige kranser eller belter nedover stilken i samme farge.
Gul ringl¢s fluesopp.
(A.crocea)
5. Hatt mer brunfarget, oliven- eller lysere okerbrun, ogsa
med s¢lvgratt skj~r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6
6. Hatt blass grabrun, s¢lvgratt skj~, slire som sitter relativt fast, a;:>en l~vskog ••••••••••• "Blass ringl¢s fluesopp".
(A.lividopallens)
6. Hatt med tydelig brun komponent, livlig r¢dbrun til m¢rk
gulbrun, middels stor, skj¢r, slire ofte med r¢dbrune/rustbrune flekker ••••••••••••••••••••• Brun ringl¢s fluesopp.
(A. fulva)
(En noe st¢rre og mer m¢rkebrun,mindre r~dbrun art kan muligens betegnes !•badia).
6. Mindre livlig i fargene, relativt lys, varierende i brungul,
oliven- og grabrun, stilken ofte med gulbrune-r¢dbrune spetter, ofte hattkant med sirkul~r, lysere sone.
"Brunspettet ringl¢s
fluesopp".
(A. umbrinolutea)
0yWe

t

f
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N! HAR JEG FATT RESPEKT FOR ELGEN:
''''"''"''''"''"''''''''''''"''''''''''''''''""''''''''''''''
Dette har hendt mandag 31.~.81. Jeg hadde neaten
lagt turen bak meg. Det hadde vrert fint vrer. Jeg hadde
oppdaget nytt terreng og funnet en del sopp og brer, skulle
bare utforske ennA en vei.
Da var det noe som r0rte seg inne i skogen ca.
35 - 40m borte. Litt etter sA jeg en elg - et ungt dyr.
Gledelig overrasket ble jeg stAende stille pA veien og
betraktet dyret, intet anende om at de merkelig gryntende
lydene, det ga fra seg, betydde at det bad moren om hjelp.
Jeg sto slik 3 - 4 minutter og bestemte meg sA for A gA
videre pA min vei. Tydeligvis syntes elgmoren at nA fikk
det vrere nok. - De karakteristiske brakene kom f0rst og
sA kom det voksne dyret til syne. Med hals og 0rer strekkt
rett opp og blikket festet pA meg kom det travende mot
meg. Fort flyttet jeg meg bak nrermeste treet og kikket
frem. Da skj0nte jeg at elgen ville komme helt bort til
meg - stange til meg og trAkke pA meg. Jeg begynte A
springe vekk det forteste jeg kunne. Et par ganger sA
jeg tilbake bare for A konstantere at elgen fortsatt var
etter meg. Snart var der ikke noe mere terreng A springe
i. Det begynte A gA ned en skrAning og t0rre kvister og
steiner hindret meg i A l0pe.
Da hadde jeg et skrik pA leppene, h0yt og
skingrende: "HJELP!" - EnnA ble ikke skriket presset
frem. Jeg huket meg bare sansel0st ned bak en av de
store steinene - helt stille - med hjertet hamrende vilt
i brystet. Da jeg omsider torde kikke over kantet av
steinen sA jeg ikke lenger noen elg.
Antakelig sto den et sted mellom trrerne og
voktet pA meg.
Ad omvei kom jeg tilbake til mitt utgangspunkt.

Ingeborg

\;
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Litteratur-Nytt.
Dessverre er det lite A meddele om nye soppb¢ker pA norsk.
Imidlertid b¢r vi nevne at Lange's "Soppflora" , norsk utgave
ved Finn-Egil Eckblad har kommet i ny revidert utgave 1981.
Dette er nA engang den mest omfattende soppflora vi har pA norsk,
og b¢r finnes i et hvert "soppbibliotek".Den kan riktignok ikke
mAle seg med de flotte fargefotos som presenteres i nyere utenlandske floraverker, men den er allikevel rikt illustrert med
fargeplansjer og beskrivelser av ca 600 arter.
Pen pAtenkte nordiske soppflora er nA inne i en avsluttende fase,
og b¢r kunne forventes A utkomme i l¢pet av 1983(?).
En engelsk soppflora i storformat har vist seg A bli meget popul~r,
nemlig: Roger Philips"Mushrooms and other fungi of Great Britain
and Europe", 288 sider, London 1981.
Det ligger et stort arbeide bak denne boken, som omfatter ca 900
europeiske arter, alle illustrert med fargefotos pA en meget instruktiv mAte.De aller fleste fotos er montasjer, men nettopp med
tanke pA A fremheve de viktigste karakterene, som ikke alltid kernmer frem in natura.Foruten en god del meget velkjente arter som
vi finner i Norge,er det 6g avbildet en rekke til dels meget sjeldne arter , som vel aldri har v~rt avbildet med fargefotos tidligere i noe verk. Introduksjonen er meget godt illustrert , og viser
typiske eksempler pA forskjellen mellom skivesopper,piggsopper.,
korallsopper,begersopper,r¢yksopper,gel~sopper o.s.v •. Boken er
f¢rst og fremst basert pA makroidentifikasjon,men sporemAl og spoceform er nevnt i teksten.
Til en meget overkommelig pris anbefales boken pA det varmeste.
Pris E 12.95 innbundet: E 7.95 uinnbundet, begge pluss porto.
Ganske nylig har vi 6g blitt presentert for en liten vakker bok
i lommeformat, som kun omfatter skivesopper, nemlig:
David N.Pegler "Mushrooms and Toadstools" ,Mitchell Beazley Publ.
London 1982, 168 sider.
Den er meget instruktiv og lettforstAelig, og omfatter ca 400
skivesopper.Artene er inndelt biotopisk, i barskog,l¢vskog,
blandingsskog,pA bAlplasser, pA ekskrementer o.s.v ••
Alle arter er illustert med nydelige fargeplansjer selv om enkelte
bilder viser noe kunstige farger.Spesielle symboler for spiselighet o.likn. kommer greit fram.
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Det unike ved en sApass enkel flora er at ogsA sporene er illustrert.
Boken koster E 3.95 pluss porto.

.

•I

.•
f

Det l¢nner seg sA absolutt A bestille disse b¢kene direkte fra
England fremfor A gA veien gjennom en norsk bokhandel.Man sparer
adskillig pA det •
Begge de to nevnte engelske b¢kene kan bestilles direkte fra:
The Richmond Publishing Co.Ltd.,Retail Book Sales Dept.,Orchard
Road,Richmond,Surrey,England TW9 4PD 1 en spesial-forretning for
sopp-,plante-,mose- og lav- litteratur .

*************
Av nordiske tidsskrifter b¢r vi kjenne f¢lgende:
SVAMPE ,dansk, utgis av Foreningen til Svampekundskabens Fremme,
(Box 121,DK-2750 Ballerup,Danmark),2 nr.pr.Ar (Da.kr.60)
Dette er den danske soppforeningens "taler¢r" og forteller om deres
aktiviteter.Heftene inneholder artikler og notiser om diverse spiselige og uspiselige sopper,behandler spesielle slekter,sopp-oppskrifter, farging med sopp, o.s.v. ,illustrert med tegninger og
fotos, ogsA i farger.
Et meget tiltalende og delikat tidsskrift, hittil utkommet med
seks nummer siden starten i 1980.

-

JORDSTJARNAN, medlemsskrift for Sveriges Mykologiska Forening,
(S-602 18 Norrk¢ping,Sverige) ,2.nr.pr.Ar (Sv.kr.40) •
Fra en beskjeden start i 1980 har det utviklet seg til A bli et
meget aktuelt og seri¢st organ, som inneholder informasjoner/
artikler om bAde vanlige og sjeldne sopper,spiselige og uspiselige,
og som ogsA omtaler de svenske soppforeningers aktiviteter.
Forel¢pig har det utkommet seks nummer.
HELVELLA, er T¢nsbergs Soppforenings medlemsblad, forel¢pig utkommet
med et nummer i 1982. Pris kr.15 pluss porto. 60 sider.
Mesteparten av heftet utgj¢res av en "Oversikt over alle sopp-arter
som er kjent fra Vestfold" av Steinar Aase.For¢vrig et par kortere
artikler om nyfunn gjort i Vestfold i de senere Arene.
En prisverdig start,-og vi venter spent pA fortsettelsen.
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SISTE!
I midten av 1983 vil det bli utgitt et praktfullt verk om
slekten Boletus ( 11 steinsopper") i Europa, nemlig:
"Dickrohrlinge, Die Gattung Boletus in Europa", av H. Engel,
G.J. Krieglsteiner, Aurel Dermek og Roy Watting.

;
I

Boken blir pA ca. 170 sider, hvorav ca. 30 pA engelsk, med
detaljerte beskrivelser av makro- og mikrokarakterer av ca.
35 arter og varianter, samt n0kkel til de samme. Den !nneholder dessuten 36 ypperlige fargeplansjer utf0rt av Aurel
Dermek. De som kjenner hans akvareller vil ikke bli mindre
begeistret for~ verket!
Boken vil seile opp som det meat komplette og omfattende
verk om slekten Boletus i Europa 1 nyere tid, og med Aurel
Dermek og Roy Watling ved "roret" kan det neppe gj0res srerlig
bedre idag.
Vi har fAtten "tilbudspris" pA DEM 49,- (pluss porto),
gjeldende frem til ca. 15. april. Etter 1. mai vil prisen
ligge pA DEM 63,- (pluss porto).
Bestillinger mottas av undertegnede, tlf. 032-46870.

Roy K.

LokalavisBne rREDRIKSTAD BLAD og rREDRIKSTADAVISA
OEMOKRATEN hadde mye soppstoff siste sesong.
Avisene fulgte godt opp med orientering om sesongutviklingen, og hedde dessuten reportasjer fra
sopotur, sooom0te, sopputstilling og om det kjente
sopptidsskriftet AGARICA. Vi tekker lokalpressen
for god soppdekning i 1982, og h~per at de vil
v~re minst like flinke i jubileumssesongen.
herman.-
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ORKIDEER

FREDRIKSTAD-DISTRIKTET,

Orkideene har, ikke uten grunn, blitt ansett som eksklusive og
sjeldne. De er A finne i tropiske urskoger og pA andre utilgjengelige steder, bl.a. pA Nero Wolfes tak. De av oss som
ikke har anledning til A bes¢ke slike steder, kan ta til takke
med vAre hjemlige ville orkideer.
Innom en radius pA ca. 2o km kan vi finne 2o forskjellige arter.
I alt er det angitt 35 arter for Norge.
Orkidesesongen er kort. De f¢rste kommer i slutten av mai og i
l¢pet av juli er de fleste borte. Dette er jo f¢r soppsesongen
har begynt, sA hvorfor ikke gA pA orkide-jakt ? Ta med fotoapparatet, for orkideer plukker vi ikke.
De er sApass sArbare
at de rnA fA lov til A stA i fred.
Orkideene er som oss soppentusiaster 1 de kan simpelt hen ikke
leve uten sopp. R¢ttene er tykke knoller og mangler ofte rothAr.
De har i stedet sopprot, det vil si at de har en sopp som samboer,
til felles glede og nytte.
Honningsoppen kan v~re partner til en orkide, samtidig som den
ogsA har et forhold til et av de n~rmeste tr~rne. Som en skal
se sA er orkideenes kj~rlighetsliv vel sA komplisert som vArt
eget. Best¢vningsmAtene er utallige og forunderlige.
Det er
ikke sA enkelt som i historien om bien og blomsten, det er ikke
alltid at blomsten vil. Blomstene er s~rdeles n¢ye med hvem de
slipper til sine edlere deler. Det er ofte bare en bestemt
insektsart som er !stand til A utf¢re best¢vningen, og dette har
blomsten tilpasset seg. Det finnes en tropisk orkide hvor sporen,
som inneholder nektaret, er 3o-4o em lang, og en dertil h¢rende
somrnerfugl med lang nok sugesnabel.
VAr egen flueblomst er ikke mindre kresen. Den har sitt eneste
voksested i 0st-Norge, i ons¢y, hvor den har fAtt v~re i fred i
1oo Ar. Etter A ha sett etter den i et par Ar, fant jeg 5 planter
i 1981.
I 1982 var det bare 2 planter. Denne rnA absolutt fA sta
i fred, den gj¢r seg bedre i naturen enn som et t¢rket herbarielik. Denne merkelige orkideen er den eneste av sin art i Norge
blant ca. So i Europa.
Flueblomsten gAr en viss Hagen en h¢y gang i A spekulere i urinstinktene. En liten gravevepshan flyt forvirret rundt og
leter etter en gravevepshun. Men Eva er ikke skapt enda, det er
bare flueblomsten som har oppdaget at gravevepshannene blir
klekket en tid f¢r hunnene, og benytter seg av dette for A lokke
til seg en best¢ver.
I fors¢ket pA A la naturen gA sin gang,
fAr vepsen som takk en pose med blomsterst¢v i hodet, og bringer
den med seg til neste blomst. Den har dermed bidratt til
blomstens formering, selv om hans egen rnA vente til Eva er kr¢pet
ut av hylsteret.
Orkidefr¢ er planterikets minste. Knerotens fr¢ veier o,oo2 milligram, det gAr Soo fr¢ pA ett milligram. Hos noen tropiske
arter kan en kapsel inneholde opptil 3 millioner fr¢, og en
enkelt plante kan produsere 35o millioner fr¢ i samrne sesong.
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Orkideene er ikke A finne blant nytteplantene. Den tropiske
Vanilla plantifolia gir oss imidlertid ekte vanilje. Hos oss
h¢rer orkideene hjemme i folkemedisinen.
pA grunnavrotknollenes
likhet med testikler, har de blitt brukt som afrodisiaka. Gamle
navn som elskhugsgras og yksnegras vidner om det. Det var bare
A legge en rot i sengen til usamse ektepar, eller A blande roten
i sin utkAredes drikke, sA ville alt ordne seg.
Den st¢rste nytten orkideene gj¢r, er vel bare A v~re en orkide,
og la oss glede oss over deres ubestridte skj¢nnhet og mystiske
prakt.
Hvor finner vi orkideer?
A finne ut.

Ja,det viI jeg overlate til deg selv

Gode veivisere er :
- 0ivind Johansen

Ons¢ys Flora. 0stfold-natur Nr.11, 1982.

- 0ivind Johansen

Planteliv, Botaniske vandringer pA Hvaler.
Hjembygda Hvaler Nr. 1-2, 1981.

- Ole J¢rgen Hanssen: KrAker¢ys natur-Flora og Fauna.
0stfold-natur, Nr.4, 1982.
- Johannes Lied

Norsk og Svensk flora, Det Norske Samlaget.

- Bo Mossberg og Sven Nilsson : Nordens Orkideer,
Cappelens naturserie.

Ingar Pettersen

FLUEBLOMST
(TEGN. FRA "NORDENS ORKIDEER")

3'1

VARBEGERSOPPER

EN ETTERLYSNING.

Aret 1983 har knapt begynt; hittil har vi

v~rt

begunstiget med

en s~rdeles mild og n~r sn~fri vinter.Til skuffelse for mange,
men til glede for enkelte !
Med en temperatur like over og omkring null grader kan man faktisk
fine frisk sopp pa denne tid av aret.Da ser jeg bert fra treboende flerarige arter, som kjuker o.likn.
Av spiselige. er det bare vintersoppen(Flammulina velutipes) som
er aktuell.Den har tidligere v~rt omtalt i Agarica av Weholt(1980).
Derimot er det en rekke ,til dels fargerike og vakrQ begersopper,
som er aktuelle tidlig pa varen, under og like etter sn~smeltingen.
Fra et matnyttig synspunkt er de imidlertid verdil~se.
Disse artene har helt spesifikke krav til fenologi (= l~ren om
klimaets innflydelse pa plantelivet.)De vokser utelukkende pa denne
arstid hvor temperaturen pendler omkring eller ca 5 - 10° over
null. Sopper som vokser/trives under slike. forhold betegnes som
psychrofile ("kuldeelskende") eller kryofile ("iselskende").
De kan 6g i ekstreme tilfeller utvikles senh¢stes/tidlig pa vinteren.¢.Weholt fant f.eks. den vakre skarlagen varbeger (Sarcoscypha
coccinea) i Bamble 1.juledag 1982, - riktignok ikke med modne
sporer, men allikevel •...•.. !
2.juledag (82) hadde jeg selv fire arter av slekten Octospora og
en art av slekten Lamprospora (stiprikk) .Disse morsomme fargerike
begersoppene er imidlertid sa sma (1 - 5 mm diam.) at de neppe er
mange forunt a finne.
De fleste varsoppene er imidlertid betydelig st~rre og tilh~rer
f~rst og fremst familiene Sarcosomataceae og Sarcoscyphaceae
(Kerf 1970) .
De kjennetegnes ved a vokse /opptre pa fuktige/ratnende trerester/
pinner og kvister, - mer eller mindre skjult i jorda, enna mens
sn~en ligger her og der.
Familien Sarcosomataceae bestar av slekter hvor hymeniet(oversiden) er m~rk- eller mattfarget svart eller brunt ,so~ !nneholder vannl~slige brunsorte pigmenter.Utsiden er ogsa m~rkfarget.
Familien Sarcoscyphaceae derimot besttr av slekter hvor hymeniet
er livlig farget gult, oransje eller r~dt, mer eller mindre med
innehold av karotenoider.Utsiden blek eller lys farget.
Totalt utgj~r disse familiene 9 slekter i Norge, fordelt pa

10 arter.
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Fra 0stfold er det meget fA funn av slike vArbegersopper som de
her nevnte.Det kan heller ikke sies A v~re mange funn pA landsbasis (Eckblad 1957).
Fordi det er fA mykologer eller soppinteresserte i felt pA denne
Arstiden (Februar - Mail skulle vi kunne tro at mange av disse artene er oversett eller fullstendig neglisjert.
Allikevel er det enkelte som har gjort ganske intensive fors¢k pA
a finne artene, men med lite eller intet utbytte.
SAledes kan det tyde pA at de fleste av artene virkelig er uvanlige
eller sjeldne/ vanskelig A finne, eller at de sjelden fruktifiserer.
Det kan ha sammenheng med deres lunefulle opptreden, avhengig av
sn¢dekkets varighet, eller klimatiske forandringer under vArens
forl¢p.
Det skulle derfor v~re av meget stor interesse om du skulle v~re sA
heldig A treffe pA en eller flere av disse pA en vArdag du er ute
i marka.Jeg hAper inderlig at du kontakter undertegnede!
Den art vi f¢rst og frems~unne tenke oss A fA registrert fra 0stfold er den meget i¢yenfallende skarlagen vArbeger (Sarcoscypha
coccinea~ som overfladisk pAminner om en r¢d plastball!
I det f¢lgende skal vi kort karakterisere noen av de mest aktuelle
vArbegersoppene.
SARCOSOMATACEAE
Desmazierella acicola Lib.

Fig.1

Apothecier skAlformet,knapt 5 rom diam.,ustilket.Hymenium grAblAlig
med tydelige rom lange brune hAr.Utsiden brunaktig,dekket av brune
hAr.
Vokser pA d¢de rAtnende furubar pA nAlene,som regel flere fruktlegemer.Februar til mai.
Det er rapportert kun et funn i Norge, - fra Borre n~r Horten i
Vestfold (Eckblad 1968), meget sjelden.Kjent fra Danmark og Finland,
men ikke Sverige (Ryman 1978).
~rten er neppe lett A finne,men har begrenset voksested.
M¢rkt elgbeger (Nannfeldtiella aggregata Eckbl.)

Fig.2

Apothecier f¢rst n~rmest urneformet,senere mer skAlformet,0,5 1,5 em diam.,ustilket.Hymenium brunt- m¢rkbrunt.Utsiden lillabrunlig til m¢rkbrun,lodden, ofte utpreget m¢rkere og noe stripet
langs kanten f¢r apotheciene Apner seg helt.
Vokser overveiende i barskog pA eller blant oransje elgbeger
(Inermisia aggregata~,ofte i store kolonier.Begge arter forekom-
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mer pA urin og brunstgroper fra elg, og sjeldnere rAdyr.
M¢rkt elgbeger er funnet allerede i slutten av mars og kan finnes
et godt stykke ut i mai.
Arten er kjent nord til Finnmark, og er mindre vanlig enn oransje
elgbeger.
F¢rst vAren 1982 foreligger den f¢rste registrering av m¢rkt elgbeger (og oransje elgbeger) i 0stfold, og den (de) er kjent fra
Hvaler,Borge og Fredrikstad kommune.
M¢rkt elgbeger er originalbeskrevet fra Norge av Eekblad i 1968.
SA vidt meg bekjent er den ikke funnet utenfor Norden.
Den er ikke kjent fra Danmark (Dissing 1982,pers.medd.).
Pleetania melastoma(Sow.ex.Fr.)Fuekel

Fig.3

Apotheeier urne- skAlformet,1 - 2 em diam,kort stilket.Hymenium
svart.Utsiden fint svartlodden med teglr¢de korn,s~rlig langs
kanten.Gummiaktig konsistens.
PA pinner av lyng,pA skogsmark og i r¢slyng-heier, en eller flere
sammen.
Det foreligger kun et funn i Norge,- fra Akershus 1964, men bare
umodent materiale (Eekblad 1968).
Arten er imidlertid funnet flere steder i Sverige,bl.a. n~r Uddevalla i Bohuslan (Ryman 1978).
Den b¢r absolutt kunne finnes heromkring.
Svart vArbeger. Pseudopleetania nigrella(Pers.ex.FrlFuekel Fig.4
Apotheeier grunt skAlformet,1 - 3 em diam.,ustilket.Hymenium
svart til svartbrun.Utsiden svart, filtlodden.
PA mosebevokste stier og steinblokker i barskog (s~rlig gran-),
ofte i store mengder.Relativt vanlig; mars til juni.
Det synes A v~re fa funn nordfra.Kjent fra Rana (Sivertsen 1978).
Ramm fant arten to steder pA KrAker¢y 1955 (Eekblad 1957).
I 1982 (april og mai) ble det gjort flere funn i Fredrikstad og
Borge kommune.
Den n~rstAende Pseudopleetania sphagnophila(Pers.)Kreisel er mindre og kort stilket.Vokser i Sphagnum-mose i myrkanter.
Kjent fra Lyngen i Troms.
Svartgubbe. Sareosoma globosa(Sehmied.ex.Fr.)Casp.in Rehm.Fig.5
Apotheeier store,5- 12 (15)em diam.,runde eller sylindriske med
en noe avflatet overside og fyllt med en gel~aktig v~ske,som gj¢r
at soppen blir usedvanlig tung i forhold til st¢rrelsen,et ea 10
em stort fruktlegeme kan veie ea 1/4 kg !
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Hymenium m~rkbrun til svartbrun, glinsende.Utsiden brun,som semsket skinn av utseende, noe rynket og sammensunken.Stilkl~s.
Arten vokser pA/blant gammelt granbar i gamle fuktige granskoger,
i dypt mosedekke, ofte nesten skjult av bar.
Den utvikles allerede under selve sn~smeltingen, februar til mal:
noen ganger senh~stes.
Det kjennes bare to funn i Norge (Eckblad 1957) ,-0yer i Oppland
og i Hamartraktene.
Det er adskillig flere funn i Sverige og Finland.
Den b~r kunne finnes hos oss i et heldig ~yeblikk.
Svartp_okal.

Urnula hiemalis Nann£.

Fig.6

Apotheeier 3 - 7 em breie,dypt krukke- eller urneformet.Ofte noe
uregelmessig fliket/oppsprukken kant.Ca 5 - 6 em h~y.
Hymenium svart,speilfl~yelsaktig.Utsiden matt,brunsvart, ofte med
olivenaktig til grAoliven overtrekk,som gir en "metallisk" glans.
0verst mot kanten noe rutet oppsprukket og rustbrunlig i fargen.
Stilkl~s eller kortstilket.
Vokser pA jord blant gress pA Apne steder/plasser, mens den n~rstA
ende Urnula eraterium (ikke i Norge) vokser pA begravde pinner av
l¢vtr~r,

s~rlig_hassel.

Svartpokal vokser i Apent l~vskogsterreng , sAvel som pA beitemark.
Flere funnsteder ligger i tilslutning til sj~er og vassdrag.
Januar til mal.
Arten er originalbeskrevet fra Sverige 1949 (Nannfeldt 1949), og
er senere utf¢rlig behandlet av Neuendorf (1979).
Den er bare kjent fra Sverige,Finland og Norge, og ikke i
Danmark.
Svartpokalen ble funnet f~rste gang i 0stfold under en tur til
KrAker~y 10.april 1982, hvor Ingar Johnsen,Rolf Hermansen og undertegnede deltok.PA det tidspunkt var det fremdeles noe sn¢.
Apotheeiene (~ stk.) var forlengst utvokste, men med fA modne sporer, hvilket er typisk for denne arten (se Neuendorf 1979).
PA Areta aller f~rste dag, allerede i 9-tiden, fant Ingar Johnsen
fern rel. store eksemplarer av svartpokal pA samme sted som 1982.
Dette er usedvanlig tidlig, men det er kjent funn fra desember.
Det var ingen apothecier med modne sporer.
Fruktlegemene har utviklet seg i l~pet av desember-mAned, som var
mild (middeltemp. -3°C) og fuktig, og med nedb~r overveiende som
regn. AltsA - et typisk eksempel pA at vArsopper kan komme selv
midtvinters under eksepsjonelle v~rforhold.
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Funnet pA KrAker~y er forel~pig Norges sydligste.Dette er det
syvende funn i Norge , uten at den dermed kan sies A
(se fig.11).

v~re

Urnula craterium (Schwaegr.ex.Fr.)Fr.

vanlig.

Fig.7

Apothecier nesten kuleformede som unge, senere mer pokal- eller
h~ye,

krukkeformet,J - 4 em diam. og 4 - 6 em

med regelmessig

kant,og med en lang tydelig stilk.
Hymenium svart.Utsiden brunsvart, filtlodden.Sporene er

st~rre

enn svartpokal (Urnula hiemalis) •
Vokser pA begravde pinner av l~vtre, s~rlig hasselJ langs bekker
o.likn •• Januar til mai.
Arten er funnet flere steder i Sverige og Finland, men ennA ikke
i Norge.Den er kjent fra en rekke land nedover i Europa, og er
vanlig i Nord-Amerika.Likeledes kjent fra Japan.
sA mange hassellunder som vi har i Fredrikstaddistriktet b~r den
kunne finnes her ogsA.

******************
d~de

Det finnes ogsA en Urnula som vokser pA

barlindkvister:

Urnula helvelloides.
Den er kun kjent fra Frankrike (Donadini et al.1973).
Februar til april.

• ••••••••••••••••••
SARCOSCYPHACEAE
Blomsterbeger.

Microstoma protractum(Fr.)Kanouse

Apothecier opp til 2 em

diam.,f~rst

Fig.B

lukket,kuleformet,senere stjer-

neliknende oppsprukket.Langstilket.
Hymenium

r~dt.Utsiden

blek oransjefarget,- stilken hvitmelet.

Denne vakre begersoppen vokser ofte i knipper pA begravde pinner
av

l~vved

i !under og ved elvebredder fra mars til juni, sjeldnere

senh~stes.

Den er kjent nord til Finnmark (Schumacher 1979).
Ramm fant blomsterbeger pA

KrAker~y

i

1955(Eckblad 1957),men den

er senere ikke sett.
Oransje greinbeger.

Pithya cupressina(Fr.)Fuckel

Fig.9

Apothecier opp til 1 em diam.,linseformet,kortstilket.
Hymenium

blekr~d

til

Vokser pA liggende

oransjer~d.Utsiden

d~de

hvitmelet.

kvister og bar av einer

(s~rlig

innf~rte

arter), men ogsA pA gran- og furukvister.Apotheciene pA gran og

I
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I
furu blir gjerne

st~rre

Oransje greinbeger utvikles
midtvinters i

enn pA einer.
senh~stes

og tidlig vAr, sjeldnere

t¢v~r.

Det foreligger ingen funn i 0stfold, og det er

for~vrig

fA funn

pA landsbasis (Eekblad 1957).
Arten er sikkert 6g oversett p.g.a.

st~rrelsen.Men,-

Holm & Holm

(1977),som har publisert et omfattende arbeide om aseomyeeter
pA einer i Norden, har ikke lykkes A finne arten.
Den er imidlertid kjent fra Mellom- og Syd-Sverige(Ryman 1978),
Finland og Danmark.
nransje greinbeger rnA ikke forveksles med arter av den inoperkulate slekten Laehnenulla , ganske vanlig pA kvister og bar fra
bartr~r,

- pA

h~sten

og vAren.

En annen forvekslingsmulighet er Basidiomyeetslekten Aleurodiseus;
vokser pA kvister av
Alle de nevnte

bartr~r.

skilles lett mikroskopisk.

Skarlagen vArbeger.Sareoseypha eoeeinea(Seop.ex.Fr.)Lambotte Fig.10
Dette er vel kanhende den vakreste og mest

i~yenfallende

av alle

vArsoppene.
Apotheeier

f~rst

nesten kuleformet, senere skAlformet,2 - 6 em

diam. med en 1 - 3 em lang stilk.Hymenium

skarlagensr~dt.

Utsiden noe flosset, hvit- gulhvit.
Vokser pA liggende,ofte mer eller mindre nedgravde pinner og kvister av

l~vved,

smeltevann,- i

s~rlig

or, pA fuktige steder, som overrisles av

sn~smeltesoner

og langs elvebredder.

Fruktlegemene kommer meget tidlig om vAren, allerede i februarmars, - senere i

h~yereliggende

str~k.Sjeldenere

senh~stes.

Det foreligger over 100 innsamlinger her i landet (Sehumaeher1979),
og skarlagen vArbeger er kjent helt nord til Troms(Elvebakk 1980).
Den er mindre vanlig pA Vestlandet (Eekblad 1975), og deter fA
fra

S~rlandet.

Den er ikke registrert for 0stfold.
PA enkelte steder er skarlagen vArbeger tilsynelatende vanlig, mens
den pA andre

tiln~rmet

liknende voksesteder savnes helt.

Anders Bohlin (pers.medd.1982) i Trollhattan har ide siste ti
Arene sett etter den i Bohuslan - uten resultat.Den er imidlertid
. kjent derfra og andre steder i Sverige (Ryman 1978).
Det er vanskelig A tro at en slik praktfull sopp kan

v~re

oversett

til tross for tidspunktet den vokser.
Det er pAfallende mange funn fra kalkrike bergartsomrAder,selv om
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jo arten vokser pA ved, men i Danmark er det bevist at den vokser like godt pA relativt sur bunn (Eckblad 1957).
I Vest-Tyskland er skarlagen vArbeger mest utbredt i syd (Krieglsteiner 1981) .Her mener man A kunne skille ut tre forskjellige
arter eller former, og de skiller seg ut morfologisk, sAvel som
i substratvalg.Dette er for tiden under arbeide.
I Nord- og Mellom-Amerika forekommer 6g en liten art,Sarcoscypha
occidentalis(Schw.)Sacc., som bl.a. har vesentlig mindre sporer
enn skarlagen vArbeger (Denison 1972).

*****************
Selv om dette var en presentasjon av de mest aktuelle vArbegersoppene kan jeg allikevel ikke unngA A nevne en annen vakker og karakteristisk begersopp som kommer om vAren.
Den h¢rer til familien Pyronemataceae, nemlig:
Fagerbolle. Caloscypha fulgens(Pers.ex.Fr.)Boud.
Apothecier kuppel- til skAlformet, noe uregelmessig, 2 - 4 em,
ustilket eller kortstilket.Hymenium klar oransjegul/r¢d til eggegul.Utsiden skitten gul til brunlig.Soppen blir ved hAndtering
intens irrgr¢nn.Dette kjennetegner soppen.
Fagerbollen vokser blant mose og nAlestr¢ i barskog, pA kalkrik
grunn.
Den er ikke funnet i 0stfold, men er kjent fra Oslo og Oppland
(Eckblad 1968).
Den er vanligere i Mellom-Europas fjelltrakter, hvor den ogsA
spises.Den smaker angivelig som kreps !

************
NAr vi f¢rst har behandlet disse vArbegersoppene b¢r vi 6g nevne
at det finnes en rekke andre meget smA, men s~rdeles vakre og
i¢yenfallende begersopper somh¢rer med til vAr- og vinteraspektet.
Dette er arter innom slektene Octospora (Itzerott 1981) og
Lamprospora (Benkert 1976)
F¢rstnevnte omfatter ca 20 arter i Europa; sistnevnte ca 25.
De aller fleste forekommer i vintermAnedene, og alle er knyttet
til spesielle moser (bryofile) .Hos oss er det fremdeles sparsomt
med innsamlinger av disse artene.
Alle artene er smA, vanligvis bare 1 - 8(10) mm diam.De er skAleller skiveformet, ofte med en tydelig steril tannet eller frynset
kant, og er sterkt farget gul,oransjer¢d,orans'je,r¢d, eller rosa.;

.....
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Nar man f¢rst finner dem kan de opptre i store mengder.
Pa mosebevokste sandsletter,grus- og sandtak,murer og steinblokker
kan man her og der finne disse sma artene etter m¢ysommelig
leting.
Fra oktober 1982 og frem til januar i ar har jeg selv funnet 10
Octospora-arter og 6 Lamprospora-Arter i Borge,Ons¢y,Hvaler og
Xraker¢y kommune.
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Fig.lJ Utbredelsen av svartpokal (Urnula hiemalis) i Norden,
etter Neuendorf (1979).
Funnet i 0stfold 1982 er indikert med pi!.
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SKARLAGEN VARBEGER(Scw!o6eyplt« eoeehteal -

FlttET I DESEMBER.
Det bender at typiske vlrsopper tar fell av Arstiden, og
dukker opp pA tidspunkter da de er minst ventet.
Arsaken ligger trolig i unormale klimatiske forhold, som
spesielt milde vintre eller en szrs tidlig vir.
SAledes ble f.eks kaffebrun traktsopt funnet av Ingar
Johnsen i Ons~y utenfor Fredrlkstad
s~ore mengder allerede i april 1982!
Som et a propos til foregAende artikkel om noen av vAre
vArlige begersopper, skal det her bare bevises at ogsA
disse kan fremkomme pA rare tidspunkter.
Den 25. desember 1982 fant jeg sAledes flere eksemplarer
av skarlagen vArbeger i Bamble i Telemark.
Soppen vokser hvert Ar i store mengder 1 dette omrAdet,
og er ogsl omtalt i Agarica 3/4, 1981. Siden den ganger
adskillige nye lokaliteter oppsporet, og axten kan i gode sesonger finnes i hundrevis.
H~sten 1982 har vzrt spesielt gunstig klimatisk sett, med
store nedb~rsmengder og uten strenge kuldeperioder.
Temgeraturen i omrAdet har start sett variert mellom •5 ;s C, og sn~fallene har vzrt fl, og forsvunnet raskt.
Under en utflukt i omrAdet rundt Gj~mle, ca. 2km v Langesund fant jeg den nevnte dato ett fruktlegme pA en ny lokalitet. Jeg foretok en "stikkpr-ve" av et par av de tidligere kjente lokaliteter hvor skarlagen vlrbeger var funnet i st~rst antall om vAren 1982.
PA det ene stedet ble 13 fruktlegmer funnet, de fleste pi
langt nzr utvokst. PI den andre lokalitet ble det funnet
ytterligere 3 eksemplarer.
Pr~ver av de mest utviklede fruktle Mer viste at de var
umodne., noe san
er
Selv om de klimatiske forhold har betydning for fremkomsten
av sopper som ikke "passer• til den aktuelle lrstid, betyr ikke dette n~dvendigvis at klimaforhold utelukkende
er avgj~rende for utviklingen. Det er ganske klart at selv
rned en gunstig vinter, vil neppe de typiske vA~r som
er nevnt i Roy Kristiansen& artikkel kunne flnnes like hyppig og i like store mengder som i en normal vekstsesong.
Men, mulighetene er der, noe som ytterligere kan vzre en
spore til A ha med seg -ynene pi milde vlnterturer!
Q)yWe
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SPISELI GE OG SJELDNE SOPPER SENH0STES:
De fleste avslutter sin soppsesong il¢pet av oktober, uansett om mildv~ret fortsetter langt ut i november - eller
enda desember.
Men det kan v~re grunner til A trekke ut sesongen ennA en
tid, spesielt nar de sene h¢sttemperaturer fremdeles holder
seg i overkant av nullpunktet, eller kvikks¢lvet i bare korte
perioder viser seg under vannets frysepunkt.
Det er utrolig hvor mye som kan skyte opp hvis vi far J-2 uker
med mildv~r, selv om temperaturen ligger mellom 0 Og 5 C!
Saledes kan det v~re grunn til A "sta pa", da matsopp fremdeles kan b¢stes i store mengder, selv om artsutvalget tynnes
noe ut, og forb¢stens overdadigbet selvsagt er et tilbakelagt stadium.
En ytterligere ansporelse kan det ogsa v~re at det i denne
perioden er store muligheter til a finne sjeldne arter som
har stor interesse for den norske soppflora.
Som et eksempel pa begge disse pastander skal jeg i det f¢1gende referere et par erfaringer fra korte turer jeg foretok
i november 1982, den siste turen sa sent som 21. november.
Muligens har 1982-sesongen v~rt noe spesiell, med h¢y fuktighet og relativt gunstige temperaturer i de opps¢kte omrader, men poenget er da ogsa at det er under slike perioder
det oppfordres til a fortsette sesongen.

.~

,>

I listene over funn er ikke alle arter tatt med, og det ble
i tillegg funnet enkelte sjeldne arter som ennA ikke er artsbestemt, og som jeg forbapentligvis vil kunne komme tilbake
til i en annen sammenbeng.
Tabell 1 viser en tur til Hvaler i 0stfold den 1 3.november 1
dominerende 1¢vskogsterreng. Arter som er merket + er noen
funn samme dag fra Borge i ren granskog.
Tabell 2 oppsummerer en del funn fra Bamble i Telemark i ulike
skogstyper og terreng, hovedsakelig l¢vskog eller blandskog,
men gjennomgaende med kalkrik grunn.
Straks forut for begge turer badde det v~rt mildv~rsperioder
med paf¢lgende frost over 1-2 netter og temperaturer rundt
-l til -2 c.
Alle spisesopper er markert med stjerner etter spiselighet,
mens en del uvanlige og bemerkelsesverdige arter er betegnet med o.
Selv om de opps¢kte omrader var sv~rt begrenset, og jeg bare
var ute i 2-3 timer bver gang, viser listene at artsutvalget
totalt sett var upaklagelig, selv om mange kanskje skulle sett
et enda st¢rre utvalg av spiselige arter.
I listen fra Bamble er de vanlige treboende arter ikke tatt
med, men enkelte som jeg ikke badde funnet f¢r bar jeg dog
f¢rt opp.
Spesielt listen fra Bamble viser et overraskende stort antall interessante arter, tatt i betraktning den korte tiden
og det meget begrensede omradet som ble unders¢kt.
En del av artene bar ikke norsk navn, og jeg har derfor konsekvens oppf¢rt de latinske navn for alle funn.
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Tabell 1.
Artsliste fra Hvaler og Borge13.november 1982.

Artsnavn
la1;;in
~HY~~~EE~!:=

Camarophyllus niveus
Clitocybe metachroa
Clitocybe candicans
0
conocybe rickeniana
Crepidotus variabilis
0
** Entoloma lividoalbum
Flammulina velutipes
Galerina calyptrata
Galerina stylifera +
** 0 Hemimycena cf. crispula
Hygrophorus hypothejus
** Hygrophorus pustulatus +
* Hygrophoropsis aurantiaca
Hypholoma fasciculare
Lactarius thejogalus
oMarasmius prasiosmus
Marasmius epiphyllus
Marasmius scorodonius
Marasmiellus ramealis
Mycena filopes
Mycena metata
Mycena cinerella
oMycena hiemalis
Mycena vitilis
Mycena galericulata
Mycena alcalina
Mycena epipterygia
Panus serotinus
Psilocybe montana
Pholiota squarrosa
Paxillus involutus
Panellus mitis
Russula fragilis
Russula adusta
Tricholoma sulphureum
Tricoloma lascivum
Tubaria furfuracea

norsk

Sn¢hvit vokssopp
GrA traktsopp
Kritt-traktsopp

Vintersopp

Frostvokssopp
M¢rkprikket vokssopp
Falsk kantarell
Besk svovelsopp
Gulmelk-s¢triske
L¢vseigsopp
L¢ksopp
Greinseigsopp
Liten vinterhette
Vinterhette
Blankstilkhette
Rynkehette
Luthette
FUhette
Gulgr¢nn l~rhatt
R¢dbrun fleinsopp
Raspskjellsopp
Vanlig pluggsopp
Vinterl~rsopp

Skj¢rkremle
R¢ykkremle
Svovelmusserong
Eikemusserong
Pinnehatt

!~~~=~~!Y~~~EE~£:

Ascocoryne sarcoides
oBjerkandra fumosa
Byssomerulinus corium
Chondrostereum purpureum
** Helvella crispa
Hapalopilus nidulans
Hypochnicum bombycinum
Phellinus pomaceus
Phlebia radiata
Schizopora paradoxa
Stereum rugosum

S¢sken-fiolbeger
R¢yk-kjuke
L~rnettsopp

S¢lvglanssopp
Lys h¢stmorkel
Kanelkjuke
Plommekjuke
Rosettsopp
Kl¢yvporesopp
.Skorpel<ersopp
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Tabell 2.
Artsliste fra Bamble 20 ··21 • november 1982.

Artsnavn
latin

norsk

2~!Y~!!21?l?~E:

o

o
o
••

o
o
•

**
o

o
o

f

I

o

**
••

Clitocybe candicans
Clitocybe cf. metachroa
Clitocybe fragrans
Collybia butyracea
Cortinarius badiovinaceus
Cortinarius decipiens
Crepidotus inhonestus
Crepidotus sphaerosporus
De:rnolana atrocinereum
Cystoderma carcharias
Entoloma ad leptopus
Fayodia pseudoclusilis
Flammulina velutipes
Galerina marginata
Galerina triscopa
Gymnopilus penetrans
Hygrophorus carpini
Hemimycena ignobilis
Hypholoma capnoides
Hypholoma sublateritium
Lactarius obscuratus
Lepista nebularis
Limacella glioderma
Marasmius epiphyllus
Marasmiellus ramealis
Mycena vitilis
Mycena filopes
Mycena metata
Mycena speirea
Mycena vitrea
Mycena abramsii
Mycena mirata
Mycena invisibilis Joss.
Mycena galericulata
Mycena epipterygia
Mycena sanguinolenta
Mycena pura ss lato
Mycena cineroides
Mycena polygramma
Mycena alcalina
Mycenella bryophila
Omphalina pyxidata
Panus serotinus
Panellus mitis
Pholiota flammans
Pholiota lenta
Pleurotus ostreatus
Pseudoclitocybe cyathiformis
Rhodocybe nittelina
Strobilurus esculentus

Kritt-traktsopp
Gra.traktsopp
Hvit anistraktsopp
R¢dbrun flathatt
M¢rkpuklet sl¢rsopp
Gra grynmusserong
Blekr¢d grynhatt
Vintersopp
Flatklokkehatt
Stubbeklokkehatt
Fregnebitters9pp
Vanlig svovelsopp
Teglr¢d svovelsopp
Oliven oreriske
Puddertraktsopp
Melsneglehatt
L¢vseigsopp
Greinseigsopp
Blankstilkhette
Liten vinterhette
Vinterhette
Kvisthette

Rynkehette
Flahette
Kantblodhette
Reddikhette
S¢lvhette
Luthette
Brun navlesopp
Gulgr¢nn l<erhatt
Vinterl<erhatt
Svovelskjellsopp
Slimskjellsopp
Blagra traktsopp
Kaffebrun traktsopp
Oransjebrun v<epnerhatt
Grankonglehatt
Fortst.
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Artsnavn
latin
o Tephrocybe confusa
Tubaria furfuracea

norsk

Pinnehatt

!~~~:2~!Y~2QEE~~:

o Antrodia onychioides
Clavulina cristata
Clavulina cinerea
o Kavinia himantioides
Phlebia rufa
Polyporus lepideus
o Ramariopsis cf.kunzei
Ramaria ochraceovirens
Trichophaea woolhoopia

Kamfingersopp
Gr! fingersopp
Finporet vinterstilkkjuke
Hvit smafingersopp
Gr¢nntuppkorallsopp

**

angir spiselighet
o angir sjeldne eller bemerkelsesverdige funn

Komm<>ntare.r.
Listene viser et stort antall skivesopper, hele 38 fra Hvaler,
og ca.50 fra Bamble.
Av enkeltslekter er det betegnende at hettesoppene (Mycena)
er dominerende i begge lister. Selv om denne slekten er godt
representert gjennom hele sesongen rna det kunne hevdes at det
er en typisk senh¢stes slekt, spesielt med den sterke oppblomstring av vinterhettene, M.cinerella og flahette.
Bade s¢lvhette og blankstilkhette kan ogsa finnes rikelig
sent i sesongen.
En art som synes a v~re lite paaktet her i landet er M.abramsii, na slatt sammen med M.praecox. Denne arten er en av de
f¢rste hettesoppene om varen, men kan altsa ogsa vokse senh¢stes. Funn av denne er gjort flere steder h¢sten 1982.
Rynkehetten ser man selvsagt overalt og til alle tider, kanskje den vanligste av vare treboende hettesopper. Men arten
er meget variabel og ikke alltid sa lett a kjenne igjen.
Den treboende gulgr¢nn l~rhat~ opptradde sv~rt rikelig pa
l¢vtr~r i ar, vel og merke pA levende tr~r. Den kan i farten
lett forveksles med blagra ¢sterssop~ siden den kan bli
sv~rt stor, og ofte fAr en b1Agr¢nnarge pa store deler av
hatten. Selv om arten ikke er giftig, vil man nok oppleve et
skuffende maltid hvis man tror det er en ¢sterssopp.
Den lille vinterl~rhatt er alltid sv~rt dominerende pa halvratne bartr~r. Denne vil alle oppleve a se hvis de har ¢ynene med seg.
Av andre typiske h¢starter skal nevnes den ~ra traktsoppen
Den kommer alltid noe sent i sesongen, og har voldt -og volder-stort bry for mange.
Den er meget variabel bade i st¢rrelse og farge, og voksestedet kan v~re ren barskog, men ogsa dypt l¢v av eik eller
b¢k. ~erkelig nok var den i h¢st ikke sa fremtredende som
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vanlig, men en rekke funn ble gjort, og jeg mener etterhvert
A ha fatt et ganske godt inntrykk av arten.
Fargen varierer fra lyst skittenbrunt/beige til ensfarget gra,
den siste fargen klart vanligst.
Som regel er fullt utvokste eksemprarer 3-4 em, men hattst~r
relser helt opp i 10 em ble funnet i 1982! Det er mye som
tyder pa at veksten favoriseres spesielt nAr soppen vokser i
rikelig med l¢v som gir den en rik anledning til A utf¢re sin
nedbrytende funksjon.
Spiselige arter.
Ut fra de to lister kan f¢lgende meny presenteres:

** BlAgra ¢stersopp
** Lys h¢stmorkel
** Vintersopp

*
*

**

**
**

**

Falsk kantarell
Vanlig svovelsopp
Puddertraktsopp
Kaffebrun traktsopp
Frostvokssopp
M~rkprikket vokssopp

I tillegg ble ogsa store mengder blA ridderhatt funnet midt
i november.
Jeg overlater til leserne selv a finne ut om det kan v~re noe
som faller i smak. Ikke alle arter er like anbefalelsesverdig,
men det er helt klart at litt entusiasme og kjennskap til kokkekunstens mysterier gj¢r det rnulig
a skape velsmakende
retter av dette her.
Bemerkelsesverdige arter.
Listene omfatter bortimot 20 arter som b~r v~re av spesiell
interesse.
Flere av disse synes ikke a v~re.angitt for Norge tidligere, og f.eks. Tephroeybe eonfusa, Hygrophorus earpini og Myeena invisibilis er neppe registrert i Norden.
Det samme gjelder Hemimyeena ignobilis.
Ytterligere omtale av en del arter vil komme i senere nummer
av Agariea.

r

Jeg haper med dette A ha inspirert enkelte til A bruke ¢ynene
pA h¢stturene, selv om kalenderen viser at november og vel sa
det er kommet.
Jeg tar gjerne en privat soppkontroll for deg, og husk du kan
komme over arter som bare et fatal! tidligere har sett!
Flere av de spesielle funnene er bestent/konfirmert av Dr.Marcel Bon, Dr.
Maas Geesteranus og amnanuensis Leif Ryvarden.
Disse takkes herved.

11lyWe.
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Bedriftslegen som detektiv
Blanding av lnfluensa
og astma
I l0pel av vMen og h0sten 1980
kom bedriftslege Terje Vigen ved A/S
Meraker Smelteverk over en arbeidstaker som hadde en sykdomstilstand
som i f0rste omgang kunne beskrives
som en blanding av influensa og astma. Luftveiene var scerlig angrepet og
medikamenter ble loreskrevel med
henblikk p~ ~ dempe hoste og oppsputt. Da bedring i helsetilstanden
uteble, ble sykemelding utskrevet.
Allerede etter 3-4 dager hjemme
kunne en vesentlig bedring I sykdomsbildet p~vises. Tilbake p~ arbeidsplassen inntr~dte imidlertid
raskt samme sykdomstilstand. Vigen
fattet mistanke til at noe i miljoot p~
arbeidsplassen kunne vcere ~rsak til
lidelsen. For ~ teste ut denne hypolese utvirket han at den ber0rte arbeidstaker ble forflyttet til annet og
forskjellig arbeid p~ bedriften. Etter
kort tid kunne bedring I sykdomsbildet igjen konstateres.

Soppsporer pa trellis
Vigen fulgte arbeidstakeren tilbake
til sin arbeidsplass ved siloen for trellis. Kunne treflisen gi allergiske reaksjoner?
Litteraturen kunne fortelle at de
samme symptomer Vigen hadde observer! kunne utvikles ved at soppsporer inhaleres i lungene og virker
allergiut10sende. M~linger i luftmilj0et
ble foretatt med Casella pumper, hvorunder del ble p~vist h0ye konsentrasjoner av soppsporer i luften. Filterpr0Ver ble sendt et laboratorium I
Sverige for analyse. Deretter kunne
~rsakssammenhengen beskrives
Flislageret i bedriften tjener som
avlsted for sopp som bruker treflisen
som nceringsmiddel lor sin vekst.
Spesielt er trellis som har ligget lagret gunstig for vekst av soppsporer
b~de med hensyn tilluktighet og temperatur. N~r !lisen blir omlastet, virvles soppsporene opp i luften og kan
gi relativt h0ye konsentrasjoner. Persaner som befinner seg i slikt omr~de
vii n0dvendigvis inhalere soppsporene som da kommer ned i luftveiene.
Disse soppsporene kan hos enkelte
disponerte personer stimulere immunapparatet, d.v.s. stimulere til at
kroppen danner beskyttelsesmekanismer mot soppsporene. Ved gjentatte eksposisjoner lor delle •st0veh
kan man lA symptomer pA Allergisk
Alveolitt som egentlig er et resultat
av kroppens lorsvar mot inhalerte
soppsporer.

For A unders0ke hvorvidt flere arbeidstakere som hadde sill hovedvirke rundt treflissiloen kunne ha
samme allerglske reaksjon, ble blodpr0Ver latt for eventuelt A pAvise antistoffer mot sopp. Av svarene fremgikk del at to arbeidstakere hadde
utviklet antistoffer mot flere sopparter, begge arbeidstakerne hadde
symptomer p~ lidelsen.

Sammenheng mellom symptomer og irsaker
I sin rapport til bedriften hevder
Vigen at sammenhengen mellom positive blodpr0Ver (d.v.s. de som hadde utviklet antistoff) og arbeidstakere
med symptomer, vlste god korrelasjon. Den ene av arbeidstakerne hadde vcert ansatt ved Meraker Smelteverk I mange Ar og hadde sannsynligvis blitl eksponert og utviklet sin
lidelse ved bedriften. Den andre hadde relativt kort tid bak seg med arbeid pA siloen, men hadde tidligere
arbeidet ved et sagbruk. Her er del
usikkert om man kan si at han er blitl
immunstimulert ved bedriften. Del er
dog sannsynlig at en del av hans
symptomer henger sammen med at
han under arbeid er utsatt for •soppsi0V•.

Konsekvenser for de bennte
Den ene ble omplassert da man ble
kjent med problemet, og hans plager
er forsvunnet. Den andre er ogs~ omplassert og f0ler seg bedre. Denne
arbeidstakeren har en del astmatiske
plager som er ulorandret.

Allerglsk Alveolltt
Gjennom sill arbeid har bedriftslegen konstatert at Meraker Smelteverk har et kjent st0vproblem med
soppsporer i luften som gir et sykdomsbilde som kalles Allergisk Alveolitt eller •fliseldarsjukan•. Delle er en
lidelse av en noksA ny dato, i hvert
fall hva ~rsakssammenhengen ang~r.
Flis brukes ved Smelteverket I en
st0rrelsesorden av 100 tonn pr. d0Qn.
For ~ redusere sopputviklingen, tar
bedriften n~ sikte pA A lagre trellisen
sA kort tid som mulig. Del er ogsA
lagt opp til en 10Pende helsekontroll
med arbeidstakerne i flislageret slik
at allergiske reaksjoner skat kunne
oppdages p~ et tidlig tidspunkt med
henblikk pA at omplassering til annet
arbeid skal kunne Iinne sled.
Problemet er under kontroll takket vcere en observant og energisk
bedriftslege som ikke slo seg til ro
med A behandle sykdomssymptomene, men !ant I rem til Arsakene.
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NEDB0R OG TEMPERATUR

MALT VED FREDRIKSTAD BRANNSTASJON 1982.
Antall dager
Total nedb¢r
Min.temp.
Maks.temp.
med nedb¢r
21,7 mm ( 6,4) 4 (3)
-3°C(-4,5)
April
16°C ( 16f
66,7 .. ( 53,0) 13 ( 1 0)
Mai
1 (-4)
21
(27)
(105,9)
(
18)
Juni
3
(
2)
(
21)
1,8 "
5
28
14,6
..
( 65, 9) 5 ( 16)
Juli
18 ( 8)
30 (28)
132,3 .. ( 29,1) 15 ( 1 0)
August
36 (24)
17 ( 5)
September 92,9 " (62, 2) 15 ( 10)
(21)
21
2 ( 5)
74,4 .. (88, 9) 16 ( 17)
Oktober
-2 (-3)
16 ( 15)
November 154,2 "
20 -5
13
Des ember 79,0 ..
16 -9
7
-

-

-

Tallene i parentes er for 1981.
Juni,juli og f¢rste del av august ble s~rlig varme og t¢rre, og
det var som kjent lite sopp i denne tiden.DF.m store nedb¢rsmengden i l¢pet av august (132,3 mm), og dels ogsA september ga imidlertid store fangster med steinsopp.
Jfr. nedb¢rsmengden f.eks.juni 1982 kontra 1981,antall dager
med nedb¢r juni og juli 1982 kontra 1981, samt maks.temp. i
juni,juli og august 1982.
Mai-mAned ga rikelig med morkler, og det skyldes nok utelukkende
de gunstige klimatiske forhold bAde i april og mai.
Tallene for november og desember 1982 er tatt med denne gang
p.g.a. den milde og nesten sn¢frie perioden, hvor det faktisk
var en del sopp A finne.
R.K.

{

f

TIL ALLE SOM PLUKKER SOPP!
--~

FOR AT VART MATSOPPNUMMER SKAL BLI MEST MULIG VARIERT OG INTERESSANT, eVIL VI SETTE
PRIS PA OM DU SKREV NOEN ORD TIL OSS,
DET KAN V~RE OM EN HYGGELIG SOPPTUR ELLER
EN GOD SOPPRETT - EN ERFARING SOM HAR GJORT
DEG RIKERE, OG SOM DET KAN BADE V~RE NYTTIG
OG HYGGELIG A DELE MED ANDRE,
MEN ALT DU HAR PA HJERTET ER AV INTERESSE
F.EKS DIN MENING OM· AGARICA!

SKRIV TIL OSS!

-
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SOPPKONTROLL 1982,
For andre Aret pA rad ble N~ringsmiddelkontrollens soppkontroll bemannet med kontroll~rer fra Fredrikstad
Soppforening.
At det er stort behov for en slik kontroll ble til fulle
bekreftet i Arets sesong. Matsoppsesongen kom som kjent
sent igang, men med den kom ogsA folk str~mmende til
kontrollen.
PAgangen av folk som ville ha sin soppfangst
kontrollert var sA stor at 2 og 3 kontroll~rer hadde
hendene fulle de 2 kontrolltimene hver s~ndag ettermiddag.
At det var mye A gj~re setter vi selvf~lgelig pris pA.
Denne kontrollen var for ~vrig den eneste i Fredrikstaddistriktet denne sesongen.
Soppkurvenes innhold var i store deler av sesongen dominert
av vare gode r~rsopper, og spesielt av steinsopp. Denne
vakre, kj~ttfulle og fine matsoppen viste seg i sA store
mengder at 82-sesongen gAr over i historien som et "steinsopp-Ar". Utrolig nok var soppen fri for mark og_ andre
snyltere. Mot slutten av sesongen fylte ogsA matrisken
godt opp i kurvene.
Ellers var de fleste gode matsoppene
godt representert pA soppkontrollen.
Den arten som de fleste folk kjenner best, nemlig kantarellen,
var det imidlertid sA lite av at den ble betraktet som sjelden.
Falsk kantarell var det derimot uvanlig store mengder av, og
mange var de som trodde den var "ekte".
Av giftsopper kom det inn pene (men farlige} eksemplarer av
den sjeldne giftig r~dskivesopp. Hvit fluesopp var det
mindre av enn normalt, mens gr~nn fluesopp forekom noe oftere
enn det som er vanlig.
Det er ikke uvanlig at det kommer inn sjeldne arter til
soppkontrollen, det mest eksklusive denne gang var en kremleart som ikke tidligere er funnet i Norden, Russula rutila.
De fleste som kommer med sin sopp til kontrollen er interessert i noe mer enn A vite hva som kan spises, og hva som rnA
kastes. vAre kontroll~rer forteller hva de ulike artene heter,
peker pA spesielle artskjennetegn og gir tips om tilberedning
av sopp. Soppkontrollen hos N~ringsmiddelkontrollen i Traraveien er decfor mer enn bare en kontroll, det er et sted hvor
de som ~nsker det kan fA ~ket sin kunnskap om sopp.
Fredrikstad Soppforening takker N~ringsmiddelkontrollen ved
for fint samarbeid i 1982. Foreningens styre
vil ogsA takke soppkontroll~rene for god innsats, og for
honoraret som er overlatt foreningen.
byveterin~ren

herman,-

!

