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REDAKT0RENS SPALTE
Fredrlkstad Soppforening begynner sin ll.sesong 1 samtidig so•
Agarica gAr inn i sin 5. argang.
I

I

FjorArets jubileumsnurnmer pa ca. 350 sider ble meget vellykket og det er hyggelig A kunne spore stor interesse bade
i inn- og utland.
Vi tror mer og mer at det er behov for et organ som Agarica
med informasjon om nye soppfunn eller andre nyheter, fra
0stfold 1 sAvel som annetsteds fra.
Det er viktig at ny viten om var soppflora kommer pa trykk sa
snart som mulig, og blir kjent bade.blandt profesjonelle og
amat¢rer.
Desverre · makter vi ikke alltid a komme med alle nyheter
umiddelbart; tiden blir for knapp; det krever en del arbeide
.A bearbeide innsamlet materiale;det kan bli slitsomt og en
risikerer og ikke fA formidlet alt man ¢nsker innenfor en
begrenset tidsramme. Ogsa andre interesser skal ivaretas,
men det er alltid sp¢rsmAl om prioritering og forsakelse, dog
innen visse grenser.
Etter de siste sesongers intensive feltarbeide og innsamling
har vi forsavidt nok materiale for flere ar fremover, men det
er tross alt lite fristende A "hoppe over" en sesong
1983 ble heller ikke den helt store matsoppsesongen, men for
de som var ute pa varen og forsommeren vil nok varmusserongen
bli husket best. Sjelden har vi opplevd slike mengder,- og
av ypperlig kvalitet ! Selv om mai og juni neppe forbindes
sA mye med sopp er det allikevel gledelig
at flere og flere
blir oppmerksom pA morkler og ·vArmusserong- to av vare aller
beste rnatsopper.
For de sorn var tilstede p5 jubileumsfesten 19. november(-83)
hAper vi den blir husket som den helt store dagen i
Fredrikstad Soppforenings historie. Vi vil benytte anlemingen
til a takke gjestene fra Halden, Oslo og Stavanger for at de
tok seg tid til a komrne denne merkedagen.

I
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En ny sesong er ·i anmarsj og 1984 bli vel heller neppe
noe "hvile~r", selv om vi kanskje har fortjent det!
Et nytt styre er etablert, og nye ideer

og impulser kan

forventes.
Til h¢sten blir det muligens et fellestreff p~ 0stlandet,
men denne gang

forh~pentligvis

uten "kollisjoner" med

hverandres arrangementer.
Den 7. Nordiske MYkologikongressen

g~r

av stabelen 10.-16,

september,denne gang i Norge, ved Randsfjorden.
Allerede

p~

na kan vi begynne a tenke

1985.

Da avholdes

nemlig den 9. Europeiske Mykologikongressen i Norge, hvor
det allerede er forventet en viss innsats fra var side !
Vi beklager forsinkelsen av bladet denne gang, noe som helt
skyldes at

-~t¢ren

har

v~rt

Takk for alle bidrag - store og

indisponibel en tid.
sm~,

og

fangsten
Til slutt vil jeg rette en takk til Anne
Stryker for maskinskriving av enkelte
manuskripter.

..(

;t(~.

' ' Jeg befinner meg i stuen
hjemme hos familien Walesa.
Pappa Lech har r0mt til skogs.
~k~·-'!2l!P. og for a
teiikeover !iva som har skjedd.
Han er blitt fredsprisvinner og
vii VROre lilt for seg selv.''

lykke til med var-
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FORMANNENS SIDE

FREDRIKSTAD SOPPFORENING gar na inn i sitt annet decennium.
Vi har en livskraftig og driftig forening med over 100
medlemmer.
En sopp kan sees med matspesialistens oyne, eller med fors. kerens oyne. Soppen kan havne i stekepannen, i soplekassen,
eller enda til pa museumt Vare medlemmers kunnskapsnivA pa
det mykologiske omradet er svrert forskjellig og mangesidig,
og slik vil det alltid vrere, heldigvis. Dette gir grobunn
for inspirasjon, utvikling, diskusjoner og man knytter nye
kontakter.

La oss trekke mer barn og ungdom tilbake til naturen. Det
kan vrere en ide a rette inn vervingsarbeid mot lrererstanden,
scm bOr kunne gi ungdomsskoleelever noen drypp fra vart soppmiljo. VAre soppturer i skog og mark med erfarene soppsankere
betyr mye for a skape kontakt mellom mennesker og natur. Her
hviler ogsA et start ansvar pA oss voksne. Vi har hatt svrert
fa forgiftningstilfeller i foreningen, og slik mA vi fortsette.
Scm nyplukket formar.n ser j eg !rem til en ny soppsesong med ·
mye sopp og hyggelig samvrer.
piba
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En hilsen:fra avtroppende formann
Mine to formanns-Ar er over, og det er tid for noen
refleksjoner over fortid og framtid. Det er blitt tradisjon
i vAr forening at formannen sitter i to Ar, og dersom vi
klarer A opprettholde en slik syklus tror jeg det har mange
fordeler.

Fredrikstad Soppforening har ofte blitt karaktesv~rt

risert som en

aktiv og initiativrik forening, jeg tror

noe av forklaringen til dette ligger i at det stadig er
tilf¢rsel av nye krefter til styret, og to-Ars syklusen pA
formannsvervet.
Jeg antar at det er naturlig for en avtroppende formann
A sitte igjen med en f¢lelse av at noe er utrettet, men at
det fortsatt er mye ugjort, slik er det iallefall med meg.
De to Arene som formann har dog gitt meg mange gleder og
fA skuffelser.

Den st¢rste skuffelsen var kanskje at vi

ikke klarte A fA til et "sopptreff" sist sesong, dette
mAtte avlyses pga. for liten interesse.

Den samme skjebne

mAtte det planlagte sopptreffet til T¢nsberg Soppforening
lide.

Her er nok stikkordet samarbeid mellom flere

foreninger.
Det er ingen tvil om at hjertebarnet til Else Wiborg
(formann i Norsk Soppforening), nemlig et samarbeidsutvalg
dannet av landets soppforeninger, er det vi b¢r ha som en
mAlsetting.

Det ville utvilsomt bli et fint organ for

A l¢se og koordinere oppgaver av felles interesse.
Som nevnt har jeg opplevet mange gleder disse to Arene, som
f.eks. at vi fikk anledning til, og maktet A gjennomf¢re
kurs pA soppsakkyndig-nivA, og at foreningens
fikk en verdig markering.

1~Ars

jubileum

- 5 Agaricas fine utvikling og den positive mottakelse bladet
har fAtt i vide kretser er sv~rt hyggelig. Utgivelsene er
imidlert.id avhengig av litt for fA personer, det hadde v~rt
fint om noen flere av medlemmene kunne bidra med stoff,
spesielt til "matsopputgaven" som du nA leser et nummer av.
Jeg hAper at det nAv~rende styret med den nye formannen i
spissen fortsatt vi! fors~ke A ha et tilbud til medlemmer
pA alle kunnskapsnivAer, og dessuten legge forholdene slik
til rette at de som ~nsker det kan utvide sine kunnskaper.

De som har v~rt sammen med meg i styret vil jeg takke for
godt samarbeide, de gjorde det lett A v~re formann.
Samme takk retter jeg til medlemmene av foreningens
eneste, men sv~rt viktige komite.
Lykke til Per I
Rolf Hermansen

- G~~~~~!-~~-~g~~g!~~!~~-~2~~~Qg~~!~~~-~g~~~!~_12~~·
Arsm~tet

ble avholdt pa Gudeberg Barne- og ungdomsskole 29.nov.1983,
19 medlemmer hadde m~tt fram.

1. Som m~teleder og referent ble henholdsvis Thor Dybhavn og
Grethe Simensen valgt.
2. Arsberetningen ble opplest og vedtatt.
3. Regnskapet ble gjennomgatt og godkjent, men i tillegg til regnskapet
kommer honorar fra soppkurs og soppkontroller.
4. Innkomne forslag.
Styret fremmet forslag om a heve arskontingenten fra kr.So,- til
kr. 65,-, noe som ble enstemmig vedtatt.
Det var ogsa kommet forslag fra styret om a splitte regnskapet for
F.S.F og Agarics. Dette ble godkjent. Agaricas regnskap underlegges
F.S.F.'s kasserer og revisor.
Thor Dybhavn foreslo at redakt~ren av Agarica far m~terett pa
foreningens styrem~ter slik at kontakten mellom styret og Agarics opprettholdes. Dette ble vedtatt.
5. Valg.
Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig godkjent, og
bestar saledes av f~lgende :
Formann
Viseformann
Sekretrer
Kasserer
Styremedlem
Vararepresentanter

Per Bugge Amundsen
Ingar Johnsen
Kari Nilsen
lngeborg Eidissen
Rolf Hermansen
Jan Holmberg og Astri Nordenborg

Kaffekomite

Nora Lo, Alf Berg, Lillian Berg, L.Holmberg

Revisor

Grethe Simensen

Valgkomite

Ingar Pettersen, 0yvind Weholt,
Per Bugge Amundsen

Etter arsm~tet holdt Roy Kristiansen et kaseri om vokssopper
illustrert med lysbilder.

Grethe

- 7 ARSBERETNING FOR FREDRIKSTAD SOPPFORENING - JUBILEUMSARET 1983.
Roy Kristiansen og Grethe Simensen
Fredrikstad Soppforening kunne i 1983 feire sitt 10 ars
jubileum, ~ ti aktive og fremgangsrike ar.
Styret i 1983 har hatt f¢lgende sarnrnensetning.
Formann: Rolf Hermansen
Viseformann: Roy Kristiansen
Sekret~r: Grethe Simensen
Kasserer: Ingeborg Eidissen
Styremedlem: Ingar Johnsen
Vararepresentanter: Jan Holmberg og Liv Pedersen
Foreningen hadde ved utgangen av 1983 107 medlernrner.
Det er avholdt 6 medlemsm¢ter,4 styrem~ter og det er arrangert
5 soppturer med godt frernrn¢te,tross en darlig sesong med lite
matsopp.
Medlemsm¢tene er preget av foredragsvirksomhet som vi selv
forestar,samt tilberedning av soppretter og soppbesternrnelser.
Bare et fatal! medlernrner arbeider med systematisk registrering
av sopp i 0stfold.
Den prim~re oppgaven er fremdeles a l~re nye og garnle medlernrner
de vanlige spiselige og giftige soppene,sarnt ytterligere a
utvide deres kjennskap til andre arter.
Det er registrert et tilfelle av en mild forgiftning ved inntak
av honningsopp.Hvorvidt det skyldes bedervet sopp,allergiske
reaksjoner eller om det skyldes en annen honningsoppart er ikke
oppklart.Som kjent eksisterer det mer enn en honningsopp,
jfr.Thor Dybhavn's artikkel i Agarica's jubileurnsnurnrner 1983.
Gr¢nn og hvit fluesopp,samt spiss giftsl¢rsopp var frernrne i
beskjedne mengder.Giftig r¢dskivesopp ble overhode ikke observert
i 1983.
Sesongen ble usedvanlig lang i 1983, - selv i januar(nesten
sn¢fri)ble det funne~ en del arter,de fleste begersopper,men
ogsa konglepiggsopp(Auriscalpum vulqare)ble observert flere
steder.
Bare februar maned hadde sarnrnenhengende sn¢dekke.
Vinteren(82-83)ble kort og mild,og under slike uvanlige omstendigheter
er det interessant a konstatere at soppfloraen "blomstrer" selv
midt pa vinteren!
Pa arets aller f¢rste dag (1983) fant Ingar Johnsen velutviklede
eksemplarer av den sjeldne svartpokalen (Urnula hiemalis) i
Kraker¢y kornrnune.I april ble den ogsa patruffet i Rolvs¢y og
Ons¢y kommune.
Denne relativ store svartbrune urneformede begersoppen utvikles
enna mens sn¢en ligger,og er helt borte f~r mai-maned.Forekornrner
i l¢vskog (or,selje og hassel).
-Av andre typiske varsopper noterer vi oss funn av den sjeldne
begersoppen Desmazierella acicola ,som vokser pa ratne
furunaler under sn¢smeltningen.Den ble funnet i store mengder
31.mars pa Kirk¢y i Hvaler kornrnune.I april funnet i Ons~y kornrnune.
Arten er tidligere bare registrert fra to steder i Vestfold.
Soppen er h~yst Srnrn.i diameter,og er antagelig oversett.Men - den
er neppe vanlig, - a d¢rnrne etter de mengder furubar som er
unders¢kt pa en rekke steder.Skarlagen varbeger (Sarcoscypha
coccinea) har det enna ikke lykkes A finne i 0stfold. Antagelig

- 8 beroende av et lengre

sn~dekke.

I l~pet av vinteren (82) og varen (83) ble det gjort ever 50
innsamlinger av de sma fargerike begersoppene av slektene
Octospora og Lamprospora,som er knyttet til spesielle mosearter.
Dette er slekter som enna er lite utredet i Norge.
I slutten av april gjorde Ingar Johnsen et storfunn av den
uvanlige og vakre fagerbollen (Caloscypha fulgens) i gammel
granskog pa nalestr~ og i torvmose pa sur skogbunn i Fredrikstadmarka.Noe senere ogsa patruffet i Skjeberg kommune.Arten er
tidligere kjent fra 4-5 steder rundt Oslo,men bare pa kalkrik
mark.Vare funn har mer likhet med slik den opptrer i Nord-Amerika.
Denne oransjegule begersoppen kjennetegnes ved at utsiden blir
irrgr~nn ved alder og handtering.
Fagerbollen ble funnet i sa store mengder at flere av foreningens
medlemmer fikk pr~vesmake denne uvanlige varsoppen, - neppe smakt
av andre her i landetl
Pa voksestedet til fagerbollen ble det,noe senere,for f~rste gang
i historien,funnet fruktlegemer av en liten stilket begersopp
som vokser pa sklerotier av harfrytle (Luzula pilosa).Sklerotiene
har v~rt kjent fra litteraturen siden 1896,men fruktlegemer er
aldri funnet.Arten tilh~rer slekten Myriosclerotinia.Trond
Schumacher (Botanisk Institutt,Oslo),som arbeider med en monografi
om slekten,var selv pa befaring av lokaliteten i begynnelsen av
mai.Senere 6g registrert i Borge og Skjeberg kommune.
Funnet ble omtalt som f~rstesidestoff i Fredrikstad Blad.
Tidlig i rna! kom vi over en masseforekomst av en annen stor og
spiselig begersopp,Disciotis venosa,tidligere bare kjent fra et
funn i Oslo og Akershus.
Forekomsten i 0stfold ligger pa Lisleby ved Glommas bredde.Denne
store begersoppen,opp til 15cm.,minner overfladisk om r~dbrun
flatmorkel (Discina perlata),men har en kloraktig lukt og
annerledes sporer.
Spissmorkler og rundmorkler uteble heller ikke pa varen,og
f~rstnevnte rna sies a v~re ganske vanlig enkelte ar,med brukbar
nedb~rsmengde og ikke alt for h¢y temperatur.Den opptrer i flere
varianter i alle kommuner omkring Fredrikstad.Na ogsa kjent fra
Skiptvedt kommune i Indre 0stfold.
r

Arets f¢rste sopptur(t mail i foreningens reg! gikk tradisjonelt
til Alby gard pa Jel¢ya,og adskillig varfagerhatt ble funnet.
Ogsa medlemmer fra Norsk Soppforening,Halden Soppforening og
T~nsberg Soppforening deltok.
Om varen ble rik pa matsopp og annet interessant sa ble sommeren
og h¢sten desto darligere.T~rken og varmen i juni,juli og august
ble enna "verre" enn fjorarets,og den helt store matsoppsesongen
uteble.Noe kremler,kantareller,steinsopp og andre r¢rsopper
forekom dog i beskjedne kvanta.Oppslutningen pa h¢stens soppturer
var allikevel god,noe som ogsa tilskrives soppkursdeltagerne.
I oktober ble det blan __ .t annet funnet bra med svartbrun r¢rsopp
og sm~rsopp.Den meget sjeldne gullr¢rsoppen (Aureoboletus
cramesinus) ble funnet av 0.Weholt ved Ulfeng i Borge kommune i
oktober.Dette er det f¢rste funn utenfor Kraker¢y kommune,som
inntil na var eneste sted i Norge.
Et par andre sjeldne arter ble ogsa funnet senh¢stes,gul r¢rsopp
(Boletus impolitus) i Kraker~y kommune og gullskjellsopp
(Phaeolepiota aurea) pa Jel~ya.
Sett fra et myko·floristisk synspunkt ble imidlertid sesongen
igjen meget givende,og en rekke skivesopper (0.Weholt),og enkelte

- 9 andre er notert som nye for Norge.
Av kjuker skal nevnes Rolf Hermansen's fine funn av tarekjuke
( Inono~~~~-~ci~;yad~e us) pa eik i Ons¢y kommune. Ny for Norge.
Ogsa blomkalsoppen (Sparassis crispa) er na registrert fra flere
kommuner i 0stfold,selv om den sa absolutt er meget sjelden.
En fin matsopp som enkclte har erfart.
Den sjeldne begersoppslekten Boudiera er registrert for f¢rste
gang i 0stfold,i Rakkestad kommune ved elvebredden av Glomma.
Dette er fjerde funn i verden av Boudiera acanthospora - hittil
ikke funnet utenfor Skandinavia.Funnet i 0stfold er det sydligste.
Ogsa en albino-form av den samme er funnet for f¢rste gang i
Europa.En liknende art er tidligere patruffet i USA og Argentina.
Systematisk registrering og innsamling av uspiselige og ukjente
sopper fortsetter,og i 1983 ble enkelte steder i Indre 0stfold
unders¢kt med godt resultat.Det er lagt spesiell vekt pa
innsamling av r¢dskive-,hette-.trevle-og blekksopper,og flere
interessante og ukjente arter er dukket opp.
Innsamlinger av begersopper (Operkulate discomyceter) gar sin
gang,og ca.200 arter er na funnet,fordelt pa 53 slekter.De mest
problematiske artene tilh¢rer slektene Peziza,Scutellinia og Otidea.
Vi regner med at majoriteten av artene na er funnet.S<Erlig var
og forsommer var rik pa begersopper.
·
Arets sopputstilling,avviklet 18.september,hadde f<Erre bes¢kende
enn fjorarets, men rna kunne tilskrives den darlige matsoppsesongen.Vi klarte imidlertid a samle sammen ca.150 arter;det meste
av hva publikum ¢nsker a se var representert."Sjefsplukker"Ingar
Johnsen bidro med det meste av materialet,og gjorde en stor
innsats i sa mate.Av "kanoner"som ble utstilt kan nevnes blomkalsopp og keisersopp.Utstillingen av t¢rkede jordstjerner var i ar
noe st¢rre enn fjorarets - i alt 14 arter.
Et nytt innslag ved arets utstilling var montasjen.av Roy
Kristiansen's n<Er komplette samling av soppmotiver pa frimerker,i alt ca.200 merker.Samlingen vakte stor interesse blant en del
bes¢kende.
To soppkurs er avholdt,og deltagelsen var god.Det ene kurset,i
Aftenskolens regi,ble ledet av 0.Weholt.Det andre ble avviklet
over to week-ender i september under ledelse av Thor Dybhavn.
Dette kurset var arrangert av Nyttevekstforeningen i samarbeid
med Fredrikstad Soppforening,og var f¢rst og fremst myntet pa
de som ¢nsker a avlegge soppsakkyndigeksamen.
Flere av foreningens medlemmer har kasert om sopp i forskjellige
fora.
Ogsa i ar har foreningens soppsakkyndige bemannet den offentlige
soppkontrollen i Fredrikstad som drives av Na!ringsmiddelkontrollen.
Det har v<Ert 9 kontrolldager (s¢ndager) med bes¢kstall som har v<Ert
i takt med matsoppsesongens utvikling.
I l¢pet av 1983 har enkelte medlemmer gjort innsamlinger av
interessante arter (bade skive-og sekk sporesopper) utenfor
0stfold i forbindelse med ferie og/eller arbeid.Materiale er
innsamlet i Bamble,Telemark (0.Weholt),Hallingskarvet (R.Kristiansen),
Setesdal (!.Johnsen og R.Kristiansen),S¢r-Tr¢ndelag (0.Weholt)og
Bod¢ (!.Johnsen).
Den 26.februar deltok Roy Kristiansen pa danskenes "Svampedag" i
K¢benhavn.Der var samlet ca.150 amat¢rer oa profesjonelle fra hele
Danmark.Dagen fylles med korte foredrag om aktuelle og interessante
emner,ikke n¢dvendigvis om matsopp.Noe liknende burde ogsa kunne
gjennomf¢res arvis i Norge i l¢pet av vinterhalvaret.

- 10 Vart medlemsblad Agarica,som etter hvert antar anselig
dimensjoner,har utkommet med to nummer,som planlagt.Matsoppnummeret i februar var pa 56 sider.I august utkom vart
jubileumsnummer pa 350 sider,med bidrag fra 20 forfattere fra
7 nasjoner.Dette nummer har fatt en meget god mottagelse bade
i inn - og utland.Driftsutgiftene har bedret seg,og det b¢r
ga lettere med fremtidige utgivelser.
Jubileumsaret ble avsluttet med en vellykket jubileumsfest pa
Ph¢nix den 19.november (stiftelsesdagen),hvor ca.SS personer
deltok,derav ogsa flere gjester fra vare botaniske institusjoner
i Oslo,samt
Nyttevekstforeningen,Halden Soppforening,Norsk
Soppforening og Stavanger.
I denne anlednina ble Thor Dybhavn utnevnt til ~resmedlem.
Selv om det kom rikelig med nedb¢r og var forholdsvis mildt i
september og oktober ble soppsesongen aldri den helt store i
denne tiden.I midten av november kom kulda for alvor,men vi rna
si oss godt forn¢yd med en n~r 10 maneders sesong!

AGARICA ~~BJ~~~MS·Agarica's jubileumsnr.(nr.8) 1983 har allerede blitt referert
til i et par utenlandske tidsskrifter, nemlig:
Kosonen,L.1983.Volvariella bombycina found in Tampere,
Etela-Hame (Tavasti australis). SIENILEHTI,35,97 - 98.
Artikkelen er pa finsk

med sammendrag pa engelsk.

Det refereres til utbredelsen av V.bombycina i Norge ,
Agarica,4 (nr.8),80- 91,1983.

Maas Geesteranus,R.A.1983.Studies in Mycenas 93- 121.
Proc.Konin.Neder.Akad.Weten.,Ser.C,86,499 - 516.
Artikkelen er pa engelsk, og det refereres til Mycena

) ,

arcangeliana, Agarica,4 (nr.8) ,215 - 219,1983, samt til
Mycena/Delicatula invisibilis

og dens validitet og typi-

fisering, Agarica 4 (nr.8) ,77,fig.3A-D,1983.

--

Kriegelsteiner, G. 1983
Mykolog i, 6.

i Beiheft zur Zeitschrift fOr

Artikkelen er pa tysk og refererer til Amanita friabilis,
1\q,lrica 4 (nr.8), s. 197-2o3.
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Sopputstillingen

1983

- OG NOEN REFLEKSJONER OM FRAMTIDIGE UTSTILLINGER
Tradisjonen tro kunne Fredrikstad Soppforening ogsA denne
sesongen presentere en velarrangert og artsrik sopputstilling.
NAr

d~rene

ble Apnet for publikum om ettermiddagen den 18.

september var det nedlagt et betydelig arbeid av en del
forening~medlemmer.

var denne gang
t~rr

sommer.

Arbeidet med innsamling av materiale

st~rre

Takket

enn tidligere Ar, det var jo en ekstrem
v~re

stor innsats fra enkelte medlemmer,

med Inger Johnsen i spissen, ble det hele 15o arter med smAtt
og stort.

Utrolig nok lot det seg

gj~re

A presentere det

vanligste av mat- og giftsopper, og det er vel det som er
viktigst ved en slik utstilling hvor man henvender seg til
det brede publikum.
Under utstillingen i 1982 ble

bes~kstallet

anslAtt til

ca. 7oo, men denne gang var det langt lavere, kanskje under
halvparten.

Den vesentligste Arsaken til differansen i

bes~kstallet antar ·vi skyldes forskjellen i

"matsoppsesongene".

Utstillingstidspunktet i 1982 falt sammen med en god "matsopptid", vi husker jo ennA all den fine steinsoppen som
faktisk spratt opp pA dette tidspunktet.
Bortsett fra vAren med morkler og vArfaghatt var jo 83-sesongen
mager med hensyn til matsopp.
Hensikten med sammenlikningen foran er bare A konstatere

at

soppinteressen hos det brede lag av folket svinger med
svingningene i forekomsten

av matsopp.

Utstillingen -83 hadde en meget spesiell attraksjon, nemlig
Roy Kristiansens samling av frimerker med soppmotiver. Det er i
verdenssammenheng utgitt ca. 2oo slike merker, og den viste
samlingen var

n~rmest

komplett.
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De bes¢kende hadde anledning til A se pA sopplitteratur fra
biblioteket og de kunne se lysbilder av sopp og sopplukkere.
Men det viktigste ved arrangementet var selvf¢lgelig a vise
frisk sopp.
Det var nedlagt mye arbeid i A montere soppen inn i vegetasjonsgrupper.

Spesielt artig var det a vise fram den sjeldne

keisersoppen (Catathelasma imperiale) og ogsa den gode matsoppen blomkAlsopp (Sparassis crispa) som det nA er gjort
mange funn av i distriktet (se egen artikkel).
Som medarrang¢r hadde vi ogsA denne gang med oss

N~rings

middelkontrollen og Fredriksstad Blad.
Foruten dekning i byens aviser ble det ogsA innslag i NRK0stfold.
Personlig mener jeg at foreningen i framtiden ikke b¢r f¢le
det som en forpliktelse A arrangere utstilling hvert Ar, men
heller se hvordan matsoppsesongen utvikles. Er det et dArlig
matsoppAr kan man med fordel hoppe over utstillingen.

Noen

vil sikkert hevde at man da heller b¢r arrangere en "amputert"
utstilling, men det er jeg ikke enig i, jeg tenker ikke da pA
miniutstillinger i tilknytning til soppkontrollen.
De utstillinger vi arrangerer b¢r etter mitt syn legges opp
etter samme hovedprinsipp som de vi har avviklet, men det er '
mange detaljer som kan gj¢res annerledes.
b¢r

v~re

Hovedintensjonen

at utstillingen skal ha noe A gi alle soppinteres-

serte, helt fra den famlende nybegynner til den avanserte
amat¢r.
Vi b¢r ikke

v~re

redde for A pAta oss det arbeid det er

A arrangere en utstilling av det format som til nA har

v~rt

vanlig, men vi er avhengig av at en del mennesker er villig
til A "ofre" en l¢rdag og en s¢ndag.

herman.-
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(2/i:\ FREDRIISTAD
\JL) SOPPFOREMING

Arrangementer 1984
26. MARS
27. MAI
4. JUNI
26. AUGUST
29. AUGUST
9. SEPTEMBER
23. SEPTEMBER
24. SEPTEMBER
7. OKTOBER
24. OKTOBER
23. NOVEMBER

Medlemsm9)te
Sopptur JEL0YA
Medlemsm9lte
Sopptur S(llLVSTUFOSS
Medlemsm9lte
Sopptur R(llRFJELL
Sopptur REGIMENTSMYRA
Medlemsm9)te
Sopptur HALDEN
Medlemsm9lte
Jl.rsm9)te

Medlemsm9ltene holdes pa Gudeberg skole
(Fredrikstad 0). Pa alle m9ltene vil bl.a.
v~re et foredrag el.l. med tilknytning til
sopp. N~rmere detaljer om m9ltene sendes
ut senere.
Soppturene starter fra bussholdeplassen i
Fredrikstad (Escaria) kl. 1ooo pa s9lndager.
Vi kj9lrer i privatbiler, men de som ikke
disponerer bil kan bare m9)te opp - det er
alltid plass. Ta med hele familien, og
gjerne venner og kjente pa sopptur.

.,

- 14 PROLOG VED Fredrikstad Soppforenings 10 ARS JUBILEUM

(f)

I PHrt!NIX - 19. november 1983. ~

~

Velkommen til fest her i salen i kveld,
hver enkelt blant soppenes venner I
Fern r~dskrubber sma og et snes kantarell,
blekksopper, rimsopper, sm~rsopper lell
storsopp og smasopp fra skog og fra fjell
- ja, endog den hviteste fluesopp selv
- sin hilsen til oss nA de sender
Fordi var forening er ti Ar i ar,
har risker og kremler gatt sammen
med alle de andre, og tar seg en tar
til mre for f~dselsdagsbarnet, som far
~nsker om fortsatt a sta der den star,
ja, tilmed bli st~rre enn den var i gar
- og knoppskyte mer ifra stammen I
Med glade vi takker hver eneste sopp
som ~nsker oss lykke pa ferden I
Vi mener jo alle, at sopp det er topp,
vi plukker og gra~sker med sjel og med kropp
vi renser og steker og spiser dem opp
fra var og til h~st - ja det gar halt non stop
- ~ er vel gatt opp for all verden I

-,

Og nnr vi na samles til tiarets fest
da la det bli liv her i garden,
sa stemningen emitter hver eneste gjest
Hen la oss i festrusen minnes som best:
1 mulden den m~rke, i ~st R~m 1 vest
slumrer myceliene uten prot~~t,
- de starter fasten til varan I

T.D.
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DMOOO [1[]C1DlMJ~lJ5[]~1J
pi Ph¢nix

19~

november 1983

Den 19. november 1973 ble Fredrikstad Soppforening
stiftet, og allerede 1982 ble det foreslltt A markere
10 Arsdagen med en jubileumsfest 1 1983.
ble nedsatt under ledelse av Thor Dybhavn, en av

""
I

stifterene.
H¢sten 1983 ble en invitasjon utsendt til alle medlemmer
samt til en del utvalgte soppentusiaster utenbys.
Responsen uteble ikke, og tegningen ble slpass stor at
de n¢dvendige forberedelser ble igangsatt.
L¢rdag 19. november kl. 1900 stilte 52 festglade mennesker
i Ph¢nix selskapslokaler.
Etter en liten "oppvarming" ble d¢rene lpnet til selve festlokalet-,hvor langbordene var dekket med blomster, frisk og
t¢rret sopp.
Dagens meny besto av jegergryte basert pi Arets "elgfangst"
samt moltefromasj

~il

dessert.

Festkveldens toastmaster var, naturlig

nok, Thor Dybhavn,

som gjorde sin jobb pi en utmerket mAte.
Formann

(dav~rende)

Rolf Hermansen ¢nsket velkommen til

bards og Thor Dybhavn leste noe senere en
annetsteds i dette nr.).
Etter slvidt

a

ha pr¢vesmakt maten var det pi tide I

introdusere de tilreisende gjestene, presentert av
Roy Kristiansen.
Haldensoppforening stilte med dens manglrige forkvinne og
stifter Signe Diesen, og den meget yngre og lovende

E~a

Weme.

Riktig langveisfarende var fru Randi Haukeb¢ og hennes mann
fra Stavanger.

Norsk Soppforening var representert med

dens "matglade" forkvinne Else Wiberg og hennes gemal Bj¢rn.

,,
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Forrnann i Nyttevekstforeningen Dag Guttorrnsen (for¢vrig Krltker¢ygutt!) ble fulgt

av dens mangearige sekretEr Anna-Elise Tbrkelsen

(ogsa konservator ved Botanisk Museaum, Oslo ) .
Fra Botanisk Museum, OSlo, stilte de to "ungguttene" 'lhor Erik Brandruc'
og Egil Bendiksen (begge rred sl¢rsor.per scm spesialitet ) •
~

Botanisk Institutt, Blindern, var representert rred to av landets
frerrste spesialister

pa

kjuker og begersor.per, resp. Ieif Ryvarden

og Trond Schumacher.
Senere-,under middagen,ble flere av gjeste "taletrengte", og toastmaster
rn3.tte stadig foreta "knel:l¢Yninger" etter hvert san str¢Imen av talere
IIEldte seg, og rn3.tte presenteres.
~t

ble overrakt blarsterhilsen og uttrykt mange lovord an

var

forening

fra Halden og Norsk Sowforening ved resp. Signe Diesen og Else Wilx>rg.
Dag Guttormsen overbrakte hilsen
Iblf Hermansen og

toa~steren

pa

vegne av Nyttevekstf6reningen.

hadde ved flere anledninger IIEre

pa

hjertet.
Trond Schumacher og leif Ryvarden
~~Eget

har blitt et

ga uttrykk for at vart organ, Agarica,

lovende og seri¢st tidsskrift, og pres:iserte bl.a

den gode markedsf¢ring vi har drevet.
Kveldens h¢ydepunkt var utnevnelsen av 'lhor Dybhavn til <Eresrredlem
av Fredrikstad Sor.pforening.
foreningen

Som ini tiati vtager til c.pprettelse av

i 1973 var det han vel fortjent.l'brsant

var det ogsA at han

ble "behengt" rred en s¢lvnedalje san viser hans <Eresbevisning.
Flere av de tilstedeW!I:ellde rredlermene, san var rred fra starten av eller
san

pa

en eller annen nate har utmerket seg, ble bel¢nnet for innsatsen

rred blarster.

,.

Et telegram fra 0yvinrl Weholt, rred gratulasjoner til foreningen,ble lest
or.p.

Han befant seg i Zambia

pa

festdagen.

"Sjefsplukkeren" personlig, Ingar Johnsen var
oversendt en blarsterhilsen.

pa

sykehuset,

liEn

ble

- 17 -

Middagen ble avsluttet med noen tilbakeblikk pa Agarica's
utvikling, ved Roy Kristiansen.
Bj¢rn Wiborg, Norsk Soppforening takket for maten.
Etter middagen inntok vi salongene med hyggelig samvrer, og

~
I

praten gikk livlig.
Noe senere ble det kaffe og bl¢tekake, sistnevnte for
anledningen dekorert med soppmotiver

(Elisabeth Hermansens

verk).
Under det senere samvrer, med dans og "nogo attat", ble det
utlodning og for de heldige vinnerne av bokpremier ble det
anledning til a fa disse signert av forfatterne, Else Wiborg,
Anna-Elise Torkelsen og Leif Ryvarden
For a fa riktig fart i loddsalget mot slutten, ble "auksjonarius" Grethe Simensen engasjert, og da gikk loddene unna!
I det hele tatt rna vi kunne si at dagen ble en opplevelse,
og vi haper da ogsa at,du
dagen.

som var der,vil minnes denne

Det bli i alle fall lenge til neste gang vi far en

slik anledning.

Vel blast!

/1

1·.'·
I,

j
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SUNDSVALLS
MYKOLOGISKA SALLSKAP

~

Sundsvall 1983-04-05

~
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Till Redaktoren for Agarica
Roy Kristiansen
Hjartli~t

tack for senaste numret av Agarica. Det ar alltid
intressant att lasa tidskriften, den ar mycket ambitios och
variationen av artiklarna ar mycket god.
Jag saknar Agarica nr 5 och kan inte forstA varfor jag inte
f&tt den. Kan Du mojligen sanda mig den vore jag tacksam?
Formodligen har inte senaste forskningsresultaten om svartriskan nAtt Dig. Mig har de n&tt ryktesvagen, jag har inget
p3tagligt bevis. Saken ar emellertid den att en finsk fors~are och en svensk forskare har arbetat med bl a svartriskan,
vilken visat sig vara, enl rykten, cancerogen och mutagen.
Detta namner jag med anledning av Er artikel "Svartriske en delikatesse". Finlandaren hann tydligen fore med slutresultatet av forskningen, men Du kan ta kontakt med Professor
Borje Wickberg, Mataregranden 1, 222 47 Lund for narmare upp-·
lysningar.
Om sid 18 i Agarica nr 7 angAende "forvelling" vill jag
namna foljande:
I Sverige talar vi om forvallning nar vi kokar svampen
eget spad eventuellt med tillsats av lite vatten. Detta
forvallningsspad kan sedan anvandas
vid tillredning av
svampratter (soppa, sAs, stuvning: gryta etc).
Avkokning kallar vi forfarandet vid behandling av skarpa
riskor och giftiga murklor, Avkokning sker i mycket vatten
och spadet (:kokvattnet) mAste sl&s bort. Oetta ar giftigt
nar man avkokat giftiga murklor: ocn olampligt nar det galler
riskor.
G&r detta att "oversatta" till norska? Har ni tvA olika benamningar pA dessa tv& metoder eller anvander ni "forvelling"
for bAda? Oet vore mycket intressant att fA veta. Jag her
garna av Dig i den frAgan.
Med hopp om en snar vAr halsningar frAn

1ft : ~)!- ' .) // ,. )
Siw Muskos
Klovervagen 13
S-864 00 Matfors
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SOPPFOREMING
SLUTTEN PA

SVARTRISKE~!

?

Takk for hygqelig brev, Siw, med interessante opplysninger.
Dessverre hadde vi ikke h~rt om de siste forskningsresultater
om kreftfare.ved A spise svartriske nAr artikkelen ble skrevet.
SA vidt vi vet er resultatene heller ikke publisert ennA.
I tillegg til det du forteller i ditt brev har vi senere sett
et intervju med B~rje Wickberg i Kemisk Tidsskrift nr.9, 1983.
Professor Wickberg hevder der at den mutagene (kreftfremkallende)
effekt for de fleste sopper sam er unders~kt er bare meget svak.
Et unntak er imidlertid svartrisken. Det blir sagt at en ank~
~et fraksjon av denne soppen ga i en test et utslag som kan likestilles med de verste aflatoksiner (Vi husker disse fra importforbudet mot paran¢tter noen Ar tilbake!).
Arbeidet med dette fortsetter imidlertid i en finsk forskergruppe. Sam kjent benytter finnene store mengder svartriske,
bl.a til industriell konservering.
Vi vil inntil vi har flere opplysninger om disse unders~kelser
V<Ere forsiktig med A avskrive svartrisken for alltid som spisesopp. Vi vet fra andre lignende unders~kelser at mutagenfors¢k
ofte blir gjort under betingelser med ekstremt store doser, langt
over det som inntas ved normalt konsum.
Vi skal selvsagt allikevel aldri averse slike resultater. PA
ingen mAte. Vi vil sAledes anbefale at man forel~pig er svcert
"
forsiktig med - eller kanskje unngAr - A spise svartriske, til
de endelige resultater foreligger.
Vi har pr¢vd A ko~e i kontakt med professor Wickberg for A fA
ncermere opplysninger, uten at dette har lykkes.
Vi kan love A f¢lge opp saken, forhApentligvis med ~rmere detaljer i Agarica nr.11.
kommentarer til begrepene
annet sted i bladet.

avkokn~ng/~okvelt~ng

0yWe

vises til
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FORVELLING ELLER AVKOKING ?
Foranlediget av Siw Muskos' brev som er referert annet sted

..
.....

i dette nummer, har vi funnet det pA sin plass A se n~rmere
pA begrepet FORVELLING. Hva mener vi egentliq nAr vi sier at
sopp skal FORVELLES?
Enkelte tenker sikkert pA en o~pvarming av soppen i sitt eaet vann, altsA uten tilsetning av vann. Eller rett og slett
en STEKING f¢r videre lagring, som f.eks nedfrysing.
Andre forbinder uttrykket i st¢rre grad ned forvelling av
gr¢nnsaker, og sAledes at vi varmer OPP sOPoen i en viss menqde vann som tilsettes.
Det finnes vel ikke noen "offisiell"

betydning av ordet i sopp-

sammenheng, men det er ingen tvil om at det er den siste betydnina som er aktuell nAr FORVELLING blir anbefalt for skarpe risker.
Nylen oq Stordals bok "Soppene, fotografert det du finner dem"
(1980) gir f¢lgende definisjoner:

"STEKING av sopp er en enkel og god tilberedningsmetode. Den
rensede

og oppdelte soppen legges i en stekepanne eller kas-

serolle og varmes opp. Det skilles da ut saft sam ford~s

oa

siles fra. I denne tilstand er soppen klar for oppbevaring i
lenqre tid. For videre tilberedninq beh¢ves litt sm¢r (margarin eller olje) samt salt og pepper etter ¢nske. Soppen
kan senere spises som den er eller videreberedes til stuing,
sauser, supper o.s.v."

"AVKOKING(FORVELLING) av sopp rnA gj¢res med bl.a sandmorkler,
visse skarpe risker og gjerne ogsA med puddertraktsopp og
andre morkler. En kaserolle

fylles halvt opp med kaldt vann,

og den oppdelte soppen leqges i. Kaserollen varmes opp oq
~nnet fAr koke i

"

ca. 10 minutter. SA slAs det bort gjennom

en sil. Sonnen er nA klar for videre tilberedning."
I Sverige har man et mer nyansert syn pA saken, selv om det

·~

3

heller ikke her synes A v~re fullstendig klarhet

om hva det

skal legges ide ulike begreper (Kfr. Ake Strid,1980).
Ake Strid anvender begrepet FORVELLING, men i: tlUlegg taler
han ogsA om AVKOKNING.
AVKOKNING har samme betydning som vAr FORVELLING, altsA et
oppkok med vann i 5-10 minutter. va~net slAs sA bort og kastes.

- 21 FORVELLING kalles det imidlertid nAr soppen varmes opp i sitt
eget vann, eventuelt med en liten ekstra tilsats. Dette er altsA

n~rmest

det vi rett og slett kaller STEKING.

SAledes foretas en AVKOKNING
ne

vannl~sliae

f~rst

og fremst nAr vi skal fjer-

giftstoffer - slik som tidligere anbefalt for

skarpe risker bl.a.
FORVELLING gj¢res - fortsatt

if~lge

svenske definisjoner - pA

sopp som ikke har de foran nevnte ulemper, men for A
soppen myk, eller for sopp med giftstoffer som

gj~re

~delegges

oppvarming. FORVELLING i denne betydning er anbefalt
fryses ned, og det foretas altsA ingen tilsats av

f~r

sm~r

ved
sopp

eller

krydder.
innf~re

B¢r vi sA

de samme begreper i Norge?

Ulempene synes umiddelbart A

v~re

godt innarbeidet fra behandling av

at FORVELLINGSbegrepet er
gr~nnsaker,

og vil derfor

fA en annen betydning for sopp.
Fordelen er at vi fAr ens betydning av begrepene i Norge og
SvR.rige - nAr det er snakk om sopp - og vi fAr en mer nyansert uttrykksmAte, da FORVELLING og AVKOKNING vil ha hver sin
betydning.
Allikevel, jeg er personelig stemt for at vi beholder det innarbeidete begrepet FORVELLING som

f~r.

SA fAr vi heller finne

et mer egnet ord for en oppvarming av soppen i sitt eget vann,
uten tilsetning av

sm~r

og krydder. AVKOKNING fAr vi sAledes

ikke plass til, og STEKING betegner en full tilberedning.
Kanskje kunne vi rett og slett kalle det OPPVAqMJNG?

Skj~nt

det lyder litt for generellt.
Hva med AVVANNING? For gAtefullt. Ordene kan kombineres selvsagt, til

VAR~EAVVANNING

- eller kanskje finere med PYRODEHY-

DRERING?
Til alle lesere: Kom igjen! Vi tar gjerne imot meninger og for
slag.
REFERANSER.
Nylen,B. og Stordal J. 1980. Soppene fotografert der du finner dem. H. Aschehoug & Co., Oslo.
Strid,A. 1980. Vad betyder forvelling

av svamp? Medl.blad

for Sveriges Mykologiska Forening, (1)2, s.22-23
0yvind Weholt

- 22 MINE FAVORITTER.
*** EKTE KANTARELL - en delikatesse.

Hen bare ved omhyggelig

tilberedelse.

---------------------------------------------------------~---

Smaksopplevelsen st~r i direkte forhold til hvor mye flid vi
oss g,i0r rned tilberedelsen.

Fra plukking til servering m~ vi

huske pA at smaksstoffene i *** EKTE KANTARELL er lett forgjengelige, ja meget lettere enn i mange andre soppslag.
llva kan og b0r vi s~ gj0re for at kantarellm~ltidet skal bli
til en soppglede?
1. Plukke rent-s~ rent at vasking kan sl0yfes.

(De st0rste

og de aller minste eksemplarene lar vi st~ i skogen.)
2.

La den oppdelte soppen t0rke litt.
~ ~

Soppen skal da ligge

i enkelt lag, slik at frisk luft kommer til fra

alle kanter.

3.

Dypfrys

4.

Den dypfryste soppen has rett i kasserolle og sm0rdampes

r~

i

sm~

glass, som er aromatette.

under lokk ca. 12 - 14 minutter.
5.

Bruk bare litt salt, ingen krydder.

*** l•lATBli!•;KKSOPP - er godt egnet til dypfrysing.

-----------------------------------------------Smaken "blir ikke borte" selv etter flere m~neders dypfrysing.

***

M~TBLBKKSOPP:

skal renses i vann.

Den skal forvelles og

dypfryses i sin egen kraft og oppbevares i vanlig fryseemballasie uten tilsetting av salt.

j
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***

MATBLEKKSOPP egner seg utmerket til suppe eller stuing,

med en jevning av smer og.mel (lys).
Bruk lite salt og bare litt flete.

Det skal smake sopp og

ikke flete.
Den som er sA heldig A finne en eller et par
JONG samtidig med

***

***

A.KERSJA11PIN-

MATBLEKKSOPPF.N kan fA en ekstra velsma-

kende suppe eller stuing.

***

SVARTBRUN R0RSOPP - skal oppi kjettgryten.

'ril

"**

SV ARTBRUN R0RSOPP knytter seg spesielle minner fra

barndommen:

Om sendagen vendte vi storbyen ryggen og syklet

til skogs med niste, kurv og teppe.
oss h,jem:

Altid hadde vi noe med

lyng, kongler m.m. eller sopp.

Det var den

*** SVAR'l'BRUNE R0RSOPPEN som havnet oppi gulaschgryten eller
fikk surre i sammen med steken.

Sausen med soppen oppi ble

det beste av alt og var en vesentlig bestar1ddel av sendagsmiddagen. Aldri har jeg kunnet glemme

DE N

S M A K E N •

*** AKERSJAMPINJONGEN - overrasker like rnye hver gang.
Den opptrer i naboens hage. - ,Jeg kan vrere sikker pil. at i r,Ar
var der ingentingen.
nok:

***

Hen i d.qg - et blikk ut av vinduet er

Der stAr den stor og hvit.
Al{F.RS.JAi'lPINJONG, ril. - skAret i skiver er fin-fin br0dpAlegg.

0rli te salt kan vi drysse pil.. - lvlen soppen rnA vrere
ket og fin!

Ingeborg.

~el t

nypluk-
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Sopp pa frimerker.
1
I

Tidligere her vi presentert sopp pa frimerker

i Agarica nr.l
fors~kt

(1980), nr.2 (1981 og nr. 5 (1982), og deter
.t,

a holde

dere underettet om nyheter .
st~rre

I de siste par arene har det tydligvis blitt
for soppmotiver pa

frimerker, og

interesse

antall utgivelser har etter

hvert tiltatt betydelig, men Norge ligger fortsatt etter
Finland har f.eks allerede rukket a utgi tre serier.
Det er pa tide at Postverket vakner,

s~rlig

med tanke pa den

9. Europeiske Mykologikongressen 1985, som.avholdes i Norge.
Det

hadde

v~rt

noe for utlendingene - a sende

f~rstegangs

brev hjem med soppmotiver !
Interessen for soppmotiver har

allerede nadd sa langt at det

na er opprettet en egen soppfrimerkeklubb.
kontakte Rune Tumert, Postboks 1053, 3121

Interesserte kan
Hauker~d.

Medlemskontigent kr. 25.Siden sist (Agarica nr. 5, 1983) har

f~lgende

land utgitt

frimerker med soppmotiver :
Algerie

1983

St.Helena

1983

4

Lesotho

1983

4

Norfolk

4 merker

Island 1983

4

Botswana

198Z

4

Jugoslavia

1983

4

Ascension
Island

1983

5

Zambia

1983

1

Dessuten skal det visstnok

v~re

utgitt merker med soppmotiver

fra Seychelles, Salomon Islands, Fiji, Christmas Islands,
Vuanatu, Mocambique og Thailand (T.Schumacher,

pe~.med.l984)

~

Fli
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1
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SPISELIGE MUSSERONGER I OSTFOLD.
0YVIND WEIIOLT

Hva P.JL

Ptt

nti.66VLon.Jl!

I litteraturen ser man enkelte steder at ordet "musseronger"
omfatter flere slekter. Jeg skal imidlertid her begrense be-

'
~

~-

tydningen til "ekte musseronger", d.v.s den slekten som pa latin kalles T!Uc.hotoma..
Alle som har gatt pa soppkurs har

l~rt

at musseronger kjenne-

tegnes som kj¢ttfulle sopper med sakalte "musserongskiver" og
hvitt sporepulver. Skivene er altsa lyse selv pa eldre eksemplarer.
Som oftest er det ikke lett a beskrive en slekt sa godt at enhver art i slekten alltid kan tilpasses beskrivelsen. Dette skyldes i stor grad at en slekts

s~regenskaper

ikke bare er bestemt

av de synlige trekk, men vel sa mye av de mikroskopiske karakterer.
Allikevel er det forbausende hvor ofte en slektsplassering kan
fortas i felt, skj¢nt ofte bare etter nitid felterfaring.
Saledes er det i h¢y grad med musserongene. Etter noen ars erfaring med slekten, vil en sjelden

bo~e

pa en feltbestemmelse

av denne slekten.
Som nevnt er et godt kjennetegn at soppen har

mu66e~ong6k~ve~.

Mer korrekt kalles denne tyue skivefeste ut~andet med tann og
betyr at skivene avrundes bratt mot stilken, for deretter a ga
inn mot denne f¢r de ender i en nedl¢pende tann. En typisk musserongskive samt musseronghabitus er vist i fig. 1 og 2.
Ordet "musserongskiver" kan

v~re

villedende, da det ogsa finnes

arter i andre slekter med den samme skivestilling.
Av konsistens er musserongene ganske trevlete i stilken, og de
aller fleste er meget kj¢ttfulle.
Saledes skulle f¢lgende kriterier

v~re

en god hjelp til a bestern-

me slekten i felt:

Kjcti6u£.t aJLt

T~evtet

&.t-itk
Ut.Jtande.te 6k.<vVL med .tann
Hv-<.t.t 6potteputvVL, ka.n 60m ~eget 6e6 pd.
at 6k.<vene .<kke b~ b~une et.fVL 6pe6~
eU mMke pd etd!te ekumpta.Jtett.

l
J
~p~e~ghe.t.

Musserongslekten er en av de slekter som - takket v~re konservator Gro Guldens arbeider (Gulden, 1969) - er best kartlagt her
i landet. Allikevel er det flere vanskelige grupper i slekten,
noe som ikke alltid gj¢r det lett med en sikker artsbestemmelse.
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Kanskje gjelder dette spesielt arter innen den brune og den gra
gruppen.
Med dette forbehold kan det kjente antall musserongarter i Norge i dag antydes til ca.40.
Av disse er omlag halvparten angitt som spiselige, d.v.s med en
til tre stjerner. Disse fordeler seg som f¢lger:

En M.jvme (*)
To ~~j~n~ (**)-~~j~n~(***)-

TILe

Av de resterende er 15 angitt som .ikke ~p~wge (6), mens bare 4
oppgis som g.i6tige

ttl.

De arter som angis som giftige er:
Kct&~anj erniLI>M!tong

T!Ueholorna albob!tunne.wn
T!Ueholorna p~~und~urn
T!Ueholoma ~aponaeewn

V!tape.rniLI>~~ong
Sape.rniLI>~~ong

B!tunhv~ ~aperniLI>~~ong-T!Ueholorna ~udurn

De to f¢rste tilh¢rer den brune gruppen, mens de andre begge
r¢dner i kj¢ttet og star

sv~rt

nrer hverandre blandt de lysere

arter.
B!tunhv~ Mpe.rniLI>~e!tong

synes ikke a

v~re

funnet i 0stfold.

Det er saledes bare et fatall musseronger som kan sies

a

v~re

direkte giftige. Flere arter har en ubehagelig til stinkende
lukt, eller smaken

er mer eller mindre sterkt bitter eller bren-

nende.
Lukt og smak er saledes viktige karakterer nar musserongenes spiseli~het
ke.~

skal avqj¢res, men dlaae

kJt.i~eJtieJt

rna

~elv~agt

lkke. b!tu-

alene.!

Ca. 15 arter kan forkastes p.g.a mer eller mindre besk smak og
ubehagelig lukt.
Det finnes flere arter i den brune gruppen som ikke er spiselige,og to av dem anses som giftige. Arter i denne gruppen kan ogsa
v~re

sv~rt

vanskelige

a

bestemme.

Av disse grunner er det ikke anbefalt

a

spise musseronger med ty-

delig brun hattfarge. Jeg synes he11er ikke vi ska1 bry oss med
en-stjernes artene.

- 28 Det gjenstar da 11 arter som kan arises som aktuelle spisemusseronger. Hele 10 av disse er funnet i 0stfold:

*** Sva~t6pettet mu66e~ong
*** K~an<imu66e~ong
*** S~t~emu46e~ong
*** R~dd e~muu e~o ng
** G~dmu6-6e~ong
** Gutnende jo~dmuh6e~ong
** G~d jo~dmu6he~ong
** B~ungul mu6he~ong
** La~~~h muh-6 e~o ng

•
'

Bare

~oha6~~vet

mu66e~ong

-- T.at~o6quamo6um
-- T. eaU.gatum
-- T.eotumbetta
-- T.6tavov~~en6/T.au~atum
-- T.po~tento4um
-- T.6eatptu~atum
-- T.te~~eum
-- T.6ejunetum
-- T.ap~um(=T.hetv~odo~).

(T.o~~~uben.s)

synes enna ikke a

v~re

funnet i 0stfold.
Sva~t6pettet

mu64e~ong

er en sjelden art, og er funnet bare et
Asmal~y

par ganger, bl.a i 1981 pa
Dette viste seg ogsa a

v~re

en to-sporet form.

Jeg kjenner bare til ett funn av
av A.Bilet pa

Hank~

pa Hvaler av Roy Kristiansen.

~~an.smu6he~ong.

i 1978, og synes ikke a

Denne ble funnet

v~re

registrert fra

andre lokaliteter.

Gutnende

jo~dmuhhe~ong

er opplagt en sjelden art i 0stfold, og
n~r

personelig har jeg bare gjort ett funn av arten

Roos i Va-

ler kommune.
Begge de sistnevnte arter

tilh~rer

gruppen med gra

1

noe skjellete

hattstruktur.
R~dde~mu66e~ongen

er nA oppdelt i to arter, og selv om disse enna

ikke er utskilt pa norsk, skal de allikevel tas med her.

tum anses for A
hvitt

kj~tt

v~re

T.au~a

en art med kort og noe kraftig stilk, nesten

og klebrig, relativt livlig gulbrun hattfarge. Vok-

sestedet er furuskog.
Hvis vi godtar en adskillelse, er det helt pa det rene at begge
riddermusseronger er funne i 0stfold. En klar oppfatning av hvilken som er vanligst er det nok noe for tidlig
het, men ut fra min erfaring tyder det klart

a
pa

langstilkede art fra gran-/blandskog, gjerne i
Denne heter altsA
Bade

T.6tavov~~en6

a~t~emu44e~ong

mu64e~ongen

og

angi med sikkera

v~re

den mer

n~rheten

av osp.

pa latin.

g~dmu64e~ong

er relativt vanlige.

S~t~e

kjennes jo lett pa sin hvite silkeglinsende hatt, og

kj¢ttet far ofte blagr¢nne og rosa flekker.

- 29 G~drnu~~e~ongen

er en kraftig art med stilk som vanligvis stikker

dypt i mosen eller jorden, og som kan gulne noe. Den lukter behagelig av mel, og kjennes ogsa pa den gra hatten med innvokste,
m¢rkere fibre.
G~d

jo~drnu~~e~ong

er meget vanlig om h¢sten, ofte noe sent i se-

songen (september-oktober). Den kan ofte finnes i store mengder
helt til den f¢rste frosten kommer. Spesielt synes den a trives
pa skjellsandrike (kalkholdige) omrader i glissen furu-/blandskog pa Hvaler og Kraker¢y.
Lak~i~rnu~~e~ong

rna karakteriseres som en

sv~rt

sjelden art, og

er bare funnet en gang i fylket. Dette funn ble gjort av Wilhelm
Ramm for noen ar siden pa Kraker¢y. Det skal ogsa opplyses at
hans funn representerer en utgave som av mange anses som
variant av lakrismusserong, ja, noen mener det ogsa b¢r

en
v~re

egen art. Hvis vi begrenser oss til det f¢rste vi! den pa latin
ha navnet T.apium var. helviodor. Dette betyr at den lukter som
lak~i~~i~ke
B~ungul

(Lacta~iu~

rnu~~e~ong

helvu~).

anses

som en ganske vanlig art pa 0stlandet,

men min erfaring er at den ikke er lett a finne i 0stfold. Jeg
kjenner ikke til sikre funn utover det som er gjort av Wilhelm
Ramm fra Kraker¢y.
Gj¢r vi na opp status star vi altsa igjen med bare 5 arter som
kan anses a

v~re

aktuelle spiselige musseronger i 0stfold, da

de ¢vrige rna anses som sa sjeldne at de bare av den grunn b¢r
forskanes fra kulinariske aktiviteter.
Tre av disse anses som tre-stjernes sopper
de to
~ong

~~dde~mu~ae~onge~).

mens

g~drnu~~e~ong

~~~lkernua~e~ong

og

g~d

og

jo~drnu66e

regnes a ha noe lavere matverdi. Personelig vi! jeg allike-

vel klart vurdere

g~dmuaae~ongen

til den beste av de to.

Til syvende og sist er det kanskje bare
kernuaae~ong

og

g~dmu66e~ong

~~dde~rnu66e~angene,

6~!

som vi b¢r konsentrere oss om nar

musseronger ¢nskes sorn mat. Men disse kan da ogsa anbefales.

For at det

-forh~renligvis

- skal bli noe lettere a finne frem

til de arter som er nevnt foran, er det pa neste side utarbeidet
en n¢kkel til alle spiselige musseronger som til na er pavist
i 0stfold. Det er a hape at n¢kkelen ogsa kan

v~re

en inspira-

sjon til a pr¢ve O•J finne noen av de arter som er ansett som
sjeldne, men som altsa helst ikke b¢r spises - bare overlates
"videnskapen".

- 30 Hatt hvit, silkeglinsende, ofte med blagr¢nne og rosa flekker. Mild.

S.i.tkemu66Vwng
Farge anderledes ...•.••••••••••••••.•••••.••.••........•... 2
2 Dominerende gule farger, med gulgr¢nt og brunlig innslag,
hvis brunlig da med sterk lakrislukt eller kraftig sopp med
ring pa stilken .•...•....•.•..••.•.•.•....•...•............ 3
2 Gra fargetoner dominerende ..•••.•.•........•••.......••.•.. 7
3 Kraftig sopp, ofte over 10 em i diameter, dominerende brunfarget, tydelig ring pa foten.
K!r.atz6mu66

vwng

3 Mindre art, uten ring ......••.••••....••.....••............ 4
4 Med sterk lukt av anis, lakris eller fenikkel, relativt lys
som ung, eldre m¢rkere i det brune, ogsa med oliven komponent.

Lak!r..i6 mu66 etr.ong

4 Gule og gulgr¢nne farger dominerende •.••.•..•..•.....•..•.• 5
5 Skiver lyse, nesten hvite, smak og lnkt av mel.

B!r.ungu.t mu66e!r.ang
5 Skiver tydelig farget gule eller gulgr¢nne •.....••......... 6
6 Relativt langstilket, kj¢tt- og skivefarge tydelig gul, hatt
ikke spesielt klebrig. Vanligvis i blandskog.

R.idde!r.mu66eJr.ang
(T.6.tavav.i!r.etz6)
6 Mer robust, lyst, nesten hvitt kj¢tt, gulaktig i kanten, hattsentrum orangeaktig til r¢dbrun. Vanligvis i sandig furuskog.

R.idde!r.mu66e!r.ang
(T.auJr.atum)
7 Hattoverflate glatt, ikke skjellet, med innvokste, m¢rke trader, ofte dypt i mose eller i bakken, langstilket, n~rmest
rotforlenget, ofte med blekt sitrongult skj~r i hatt, stilk
og skiver, svak melaktig lukt.

GJr.amu66eJr.ang
7 Hattoverflate mer eller mindre skjellet, t¢rr .........•.... 8
8 Tydelig gulnende skiver, svak melaktig lukt ved gnidning.
Gu.f.nende jaJr.dmu66eJr.ang
8 Stilk og hattsentrum med m¢rke, sma skjell, relativt kraftig
sopp.

SvaJr.t6pettet mu66e!r.ang
8 Stilk lys, hvitaktig uten svarte skjell, relativt kj¢ttfull,
hatt puklet til flat, ikke kjegleformet, rent gra, men kan
ha et flyktig fiolettaktig skj~r, fint skjellet-grovfibret.

G!r.a jaJr.dmu66e!r.ang
LITTERATUR.
Gu.f.den, G.

1969. Musseronflora. Universitetsforlaget.
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Fig.2
Musserongskive
(utrandet m/tann)
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Fig. 1

MUSSERONG

SUMMARY
A discussion and a survey of edible

T~~chotoma-species

are pre-

sented. Today about 40 species in the genus are known from Norway.
Somewhat more than half of these are considered edible, and only
4 as poisonous.
The brown

~ies

(except for T.caligatum) are not recommended

as food in Norway.
In the county of

~stfold

in the south east part of the country,

10 species of the 11 two- and three-stared \grade of edibility)
species are hirtherto recorded.
T,at~o~quamo~um,

T,cai~~atum,

T,~caiptu~atum

and

T.ap~um

are

considered rare, and are represented by one or two finds only.
A key to the most attractive edible species are given.
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BLOMKALSOPPEN I 0STFOLD.
I de siste sesongene har jeg ved flere anledninger
latt meg fortelle at

blomkAlsoppen er funnet enkelte

steder omkring Fredrikstad.

Selv om

soppen ikke er

til A ta feil av, og vanskelig kan forveksles med andre
sopper (dog muligens enkelte fingersopper) har jeg
allikevel

v~rt

noe skeptisk til disse meddelelsene,

sAlenge de ikke er"dokumentert", og belagt.
BlomkAlsoppen er tross alt ennA en meget sjelden sopp
(iflg. Eckblad 1975), som trolig ogsA f~uktifiserer like
sjeldent.
Den er kjent nord til Tr¢ndelag og knyttet til furu.
Soppens kystutbredelse i Norge (Eckblad 1981) synes a
v~re

klimatisk betinget.

Eckblad har allerede publisert

to utbredelseskart (1960, 1981).

Derav skulle det fremga

at blomkAlsoppen ikke er kjent fra 0stfold.
NA viser det seg imidlertid at Botanisk Museum, Oslo,
faktisk har belegg fra 0stfold.

Den er funnet pA

L¢v¢ya i Aremark kommune 1981 (Leg.A.Simonsen).
Den ble 6g funnet i KrAker¢y kommune ca. 1970 (Ingar
Pettersen), men ikke belagt.
Likeledes er den tatt 1981 og 1982 i Oredalen, Fredrikstad
(leg. Astri NordenbGrg) BelagtO.

Slutligen fant

Ingar Johnsen og 0yvind Weholt et prakteksemplar (ved
furu) i Bev¢, Torsnes i Borge kommune 18 september 1983
BelagtO.

Dette eksemplaret ble delt mellom de to nevnte

og undertegnede, og det er vel ingen tvil om at blomkAlsoppen er en fin-fin matsopp, men neppe mange forunt A
smake.
Vi ser

fre~

til flere funn.

illustrere soppen her.
soppb¢ker.

Det er ingen grunn til

a

Den finnes avbildet i de fleste
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Litteratur.
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Fig.1 Utbredelsen av blomkAlsoppen (Sparassis crispa) i Norge.
(etter Eckblad 1981)
'f' Nye funn (0stfold).
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FURUSKRUBB ( ~L£CCINUM VULPINUMl -

OGSA EN "RODSKRUBB",

0YVIND WEHOLT
Det er ikke lengre tilstrekkelig a kalle en spade en spade heller ei en

r~dskrubb

nye arter blandt de

en

r~d

r~dskrubb.

Stadig dukker det opp

skrubbene i litteraturen, og en kan

fa inntrykk av at artsbegrepet etterhvert er blitt trangt i
denne gruppen.
Hvor mange

"r~dskrubber"

som vokser i Norge er det ingen som

idag vet, da neppe noen har befattet seg
disse store,

kj~ttfulle

s~rlig

grundig med

r¢rsoppene.

I det siste praktfulle verk om skrubber - eller mer korrekt
Leee~num

slekten

"r~dskrubber"

vokse

- av Heinz Engel (1978), er det omtalt 8

i Europa. Fire av disse synes med sikkerhet a

her i landet:
O~.>pe!.>lutubb

(L.aultant~aeuml

E~f<e~.>kltubb

(L.quelte~num)

Red~.>f<Jtubb

(L.te~.>taeeol.>eabltuml

Fu1tu.6f<1tubb

(L.vutp..i.numl

Det ses altsa at bare en av disse egntlig skal ha det norske
navnet Jtedl.>f<Jtubb.
Som det fremgar av de norske navnene er en viktig skillekarakter soppenes vertstre, det sore vi ogsa kaller mykorrhiza.
Navnene er imidlertid ikke helt dekkende, da artene ogsa en
gang i blandt kan finnes under andre
er

fargen pa stilkens

skj~ring.

tr~r.

Et annet trekk

samt fargeutvikling ved over-

Dette er viktig a merke seg ved artsbestemmelsen.

Av de nevnte
med

"skrubb~r",

bartr~r.

r~de

skrubber er det bare en som danner sopprot

Det er Su!tul.>f<Jtubben med navnet Leeeinum vutpinum

pa latin. Som navnet sier finnes den i f¢rste rekke sammen
med furu, men kan en sjelden gang ogsa vokse

n~r

gran.

Arten ble f¢rst beskrevet som egen art av den kjente engelske mykolog Roy Watling i 1961. SA sent som i
nen

"r~dskrubb"

under

bartr~r

1974 ble en an-

beskrevet. Denne skal vokse

under gran og har det latinske navnet Leeeinum

piee~num.

Jeg

ser ikke bort fra at ogsA denne arten kan vokse her i landet.
Fra egen erfaring har jeg et bestemt inntrykk av at 6ultu.6f<ub-

ben ikke er vanlig i 0stfold, ja, trolig i hele landet. Det
er mye som tyder pa at den f¢rst og fremst vokser pa

s~r-¢st

landet. Det eneste kjente tidligere funn jeg kjenner fra 0stfold har Wilhelm Ramm gjort pi Kraker¢y.

- 35 Selv har jeg bare registrert den en gang, nemlig pa Asmal¢y
pa Hvaler h¢sten 1983.
For de som ¢nsker a fa navn pa skrubbene burde denne

v~re

relativt enkel a bestemme. Foruten voksested kjennes den ogsa
pa sine r¢dbrune skrubper pa stilken (ofte hvite som ung) , og
minner saledes om

o~pe6k~ubben.Stilken

blir f¢rst m¢rk pur-

purrosa i nederste del, deretter grafiolett, grabla eller
grapurpur, ofte ogsa tydelig blagr¢nn i
I

6otba6i6.

motsetning til de andre skrubbene i denne gruppen farges altsa

bare stilken svakt i ¢vre del mot r¢rlaget.
Fu~u~k~ubben

har selvsagt den samme gode matverdi som de andre

skrubbene.
Jeg skal her gi en beskrivelse av mitt tidligere nevnte funn.
Dette synes karakteristisk bortsett at eksemplarene var uvanlige kraftige.
For alle som er interessert i

skrubber vil jeg sterkt anbe-

fale Heinz Engels bok "Rauhstielr¢hrlinge". Fargeillustrasjonene, som er ubeskrivelg gode - er hovedsakelig utf¢rt av den
meget gode soppillustrat¢r Aurel Dermek, men det er ogsa noen
fa bidrag av Roy Watling.
Boken kan bestilles fra:
He.(.nz Enge.

.e,

W,(.e6en6t~a66e

8621

Prisen er OM 28,-

+

We6t
porto.

10,

We~dhau6en b.Cobu~g.
Ge~many.

~~~~ivels~~~!::_funn av -~u~u~ ~~':1:~~
HATT: M~rk r~dbrun, oransjer~d til rever~d, livlig, tydelig med mindre
oppsrukkede ''s9r" over det hele, hattkanten strekker seg over r~r

laget. -12 em.
RPRLAG: Skittent gr9lig beige p9 eldre eksemplarer.
STILK: Med lys brune,

r~dbrune

til etterhvert nesten svarte fnokker.

- 10/2,2 em.
KJ0TT: Svakt brunlig, uten spesiell fiolett eller svart, men tydelig
bl9gr~nn

farge i basis.

KJEMI: Jernsulfat: Gr9lig

bl9gr~nn

Phenol: Negativ
Melzer: Negativ
Ammoniakk: Etterhvert gulaktig
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LECCINUM VULPINUI1
FURUSKRUBB

f>ILbtJ<-/

!.~nt·"-·

VOKSESTED: I gress, bl3b~rlyng under stor furu, 3pent
eiketr~r i n~rheten.
Liestranda, Asmal~y, Hvaler, 0stfold

jordkant, ogs3

DATO: 1983-10-29
LEG./DET.: 0.Weholt

LITTERATUR:
Eng~t,H.

1918.

Rauh~t~~t~eh~t~ng~.

V~~

Gattung

L~ee~num ~n

Eu~opa.

SUMMARY
L~ee~num vutp~num is one of the four red Leccinum species that

are known to grow in Norway.
The speeies is growing near Pinus, and is apparently not common
in the country.
The characteristic features of the species are discussed, and
a find from the county of ~stfold in south-east Norway
the autumn 1983 is reported.

in
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GULLR0RSOPP(PULVEROBOLETUS CRAMESINUS) - BARE I 0STFOLD?
I Blyttia for noen ar siden (1955) ble den sjeldne r¢rsopoen

GULLR0RSOPP for f¢rste gang rapportert fra Norge. Funnet ble
publisert av Wilhelm Ramm og Jens Stordal, og lokaliteten for
dette interessante funn var Aller¢d pa Kraker¢y utenfor Fred~ikstad.

Finner var Wilhelm Ramm.

F¢rste funn ble gjort i 1953, men det fortelles i artikkelen
at den ogsa dukket opp i 1954. Siden er den ikke funnet f¢r
Roy Kristiansen

i 1980 fant et

eneste eksemplar ved Wenners-

berg,Kraker¢y,ca 2 km 50 for tidligere funnsted(Kristiansen&Weholt-81)
Sist h¢st dukket den opp igjen, men pa en helt annen lokalitet, denne gang

n~r

Ulfeng i Borge

kow~une.

Voksested er ikke

ulikt Aller¢d-biotopen, i kanten mot apent jorde,
rabb. I
men

n~rheten

n~rmest

vokste mindre

l¢vtr~r,

n~r

fjell-

bl.a bj¢rk og selje,

eik. H¢yst sannsynelig er denne siste vertstre.

Eksemplarene var for ¢vrig omkranset av to vakre eikeutgaver
av SKJ0RKREMLE(Russula fragilis).

GULLR0RSOPP skiller seg sterkt ut fra andre r¢rsopper. De
noe grove, gullgule r¢rene som har gitt arten navn, den klebrige stilken, samt den spesielle hattfarqen med tydelio r¢clig komponent skulle

v~re

sikre kjennetegn.

Den er heller ikke blant de st¢rste r¢rsoppene og blir sjelden over 6-7 em i hattdiameter. R¢rene l¢per ogsa tydelig
nedover stilken, og de forblir klart gule, selv etter t¢rking av soppen.
Soppen blaner ikke som f.eks ildr¢rsopp og blodr¢rsopp, og
skiller seg sterkt fra disse. Kj¢ttet synes oosa mykere og
mer vassent.

GULLR0RSOPP - som na skal hete PULVEROBOLETUS cramesinus pa
latin - synes altsa bare a v~re funnet pa de to nevnte lokaliteter her i landet. Det finnes imidlertid ogsa funn - men fai Sverige og Danmark ellers i Norden.
Soppen er mild i smak, og skal kunne spises. Den kan imidlertid
ikke anses som noen stor delikatesse, og matsoppinteresserte
b¢r nok heller s¢ke blant andre r¢rsopper etter mat. Arten er
dessuten sa sjelden at dette er grunn nok til ikke a la den
ende sine dager i stekepanna.
Men, for all del, v~r pa vakt hvis dere skulle komme over en

- 38 med sterkt gule r~r. Det kan v~re et
stort funn. For alle funn av GULLR0RSOPP - bAde i 0stfold og
andre fylker - ville vi v~re interessert i A h~re om.
l~vskogsvoksende

r~rsopp

LITTERATUR.
Kristiansen,Roy og Weholt,0yvind.1981.Aktiviteter i Fredrikstad Soppforening 1980.VAre Nyttevekster,76,14 - 18.
Ramm,W. og Stordal,J.1955.Gull-r~rsopp,Boletus auriporus
Peck 1872 funnet i Norge. Blyttia,13,96 - 100.
SUMMARY.
A new discovery of Pulveroboletus craJOOsinus in Jlbrway is reported.
The species was first found in 0stfold in the SE part of Jlbrway 1953.It was
also found in 1980, afProx.2 Jan SE of the originally reJX>rted locality.
This note reports a third find in another ccmnunity, awrox.4 km E of the
previous locations.The habitat was alrrost similar to the biotope fran the
former finds.The mushroan is not yet recorded outside the county of 0stfold.
OW IND WEHOLT
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- 40 Et av de mest

i~yenfallende

vArfunn 1983 var Ingar Johnsen's

Fagerbolle (Caloscypha fulgens), tidligere ikke kjent fra 0stfold.
Denne vakre egge-gule begersoppen (fig.2) med mer eller mindre
irrgr~nn
(St~rmer

utside (ved hAndtering) ble

f~rst

funnet i Norge 1944

1946) i Oppland.Den er senere funnet 4 - 5 steder i Oslo-

omrAdet, og hittil bare kjent fra kalkrike omrAder.
Det er 6g gjort et funn nylig ved Lein~ra,Gaula i Tr~ndelag
(S.Sivertsen,pers.medd.1984).

0

Fig.2 Fagerbolle
caloscypha fulgens (Pers. )Boud.
Fredrikstad,0stfold.
Spore oppe til

h~yre.

Funnet i 0stfold er imidlertid gjort i torvmose (Sphagnum) i
gammel granskog pA sur grunn (pH 4,3).Dette er mer likt slik den
opptrer/forekommer i Nord-Amerika's granskoger, hvor den er relativt vanlig (Ginns 1975).
I tiden 30.april til 13.mai ble fagerbollen funnet i store mengder pA et par steder

i Fredrikstad-marka, og mengden gjorde at

det ogsA ble anledning til A

pr~vesmake

denne lekre soppen, -

slettes ikke verst I
Den 7. mai fant Ingar J. og jeg likeledes 3 eksemplarer av den
samme soppen i gammel granskog pA nAlestr¢, Uller~y i Skjeberg
kommune.
Fagerbollen er meget sjelden i Sverige, og er kun kjent fra
Uppland og Stockholmstraktene.
Den er ikke funnet i Rana, som er en av de rikeste begersopplokalitetene i Norge, og det er mulig at den
s~rlige

h~rer

til det mer

flora-element da den er langt vanligere i Mellom-euro-

pas bergtrakter.

1••
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!I'YVIND ~.'EHOLT

Sent pa

h~sten

1983 kom jeg over flere eksemplarer av en stor

vokssopp som umiddelbart tiltrakk min oppmerksomhet. Ikke

'.

minst fordi voksestedet var pa kalkrik grunn i naleskog og
delvis blandingsskog, hvor flere sjeldne og ogsa nye arter for
Norge er funnet de siste arene. Nevnes kan Rhadaeybe

6tang!~

ana,

ta~da,

L~maee!ta

Ma~a6m~u6

guttata,

eohae~en&,

L~maeetta

gt~ode~ma,

Lep~&ta ~~~na,

Inaeybe

Vet~eatuta ~nv~6~b~!~6,

Teph~oeybe e6. 6~bJr.a6~pe6 ete. ·
Den vakre vokssoppen hadde ovenfra en viss likhet med 6atvak6-

6app (Hyg!r.opha!r.u6 eama!r.ophyttu6), men hattfargen var noe mer
dominert av brunt enn hva jeg normalt finner hos &otvak66app.
En titt pa skivene fjernet all tvil. Den praktfulle, sterkt
laksrosa fargen kunne bare

tilh~re

en art innen slekten Hy-

g!r.opha!r.u6, nemlig H.eataphyttu6.Arten star

n~r

6atvak66opp,

men har enna ikke norsk navn.
gj~r

Skivenes utseende
dens
En

st~rrelse

foresp~rsel

at denne soppen er lett a kjenne,

at den skulle

v~re

enkel a fa

~ye

pa.

ved herbariet ved Botanisk Museum i Oslo vis-

te at arten tidligere var angitt fra Akershus, men sa langt
tilbake som til Blytt (Gjervan, 1979). Belegg kunne ikke finnes. En feilbestemmelse av denne art rna anses som umulig, og
det oppgitte funn

b~r

nok anses som sikkert - og representerer

altsa det f~rst rapporterte i Norge.
Jeg kjenner ikke til andre funn enn de to nevnte, og vil med
dette oppfordre alle som mener a ha funnet arten til a kontakte undertegnede.

H.eatophyttu6 er tidligere funnet bade i Sverige og Finland,
og flere funn burde absolutt

v~re

mulig i Norge.

Arten er - om ikke sa godt, men typisk nok - avbildet i Bruno
Cetto's "Der Pilzf~hrer" bind 2, s.457 (9lansje 675! ·
Et bedre bilde finnes hos Andre Marchand i

"Les champignons

comestible et veneneux, bind 2, s.149.
Mitt funn ble gjort pa kalkrik grunn i glissen furu-/granskog
med relativt rik undervegetasjon, gress, noe

blab~rlyng,

mose

etc. Stilken stakk ganske dypt i grunnen. Flere eksemplarer
vokste sammen, men ikke i knipper.
Pa neste side er gjengitt den korte beskrivelse som ble gjort.
Funnet er belagt ved Botanisk Museum, Oslo(herb.O).

~~- ~
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.,
BESKRIVELSE.
HATT:

M~rk

brun, nesten sepia, med sm9 innvokste m~rkere fibre sam er svzrt
tydelige, kanten svakt krenulert, noen blekere i beige-leirefarge mot
kanten, ung med nedrullet kant og nesten flat i midten, deretter helt

flat med ogs9 nedtrykt midte, noen til og med med oppst9ende kant,
b~lget,

farger mye lik

M~lanoleuca

nende, noen nesten veluraktig n9r
SKIVER:

Nedl~pende,

m~r

vulgaris, noe mat til svakt skint~rr,

klebrig n9rvAt. - 8,8 em-

temmelig tykke, vakkert laks-oransje-rosa farget, fal-

til blass oransje-gulig, nesten krem n9r eldre, temmelig brede.

STILK: Blassere enn hatt, men med samme fargetone, gr9lig brun, innvokst
stripet eller svakt m~rkere punktuert, vanligvis med tykt, hvitt
vattaktig belegg mot basis, nzrmest like tykk over det hele. -7,2/1,1.
LUKT: lngen spesiell
SMAK: God, svakt

s~tlig,

mild.

KJ0TT: Mykt, noe svampet.
VOKSESTED: Apen skog under furu og noe gran, kalkrikt,

klynger.

Eik, Bamble, Telemark.
DATO: 1983-10-30.

LEG:/DET.: 0.Weholt.

BELAGT: Herb 0.

SUMMARY
A find of Hyg~opho~u6 ca!ophy!!u6 is reviewed. The species
is previously only reported by Blytt at the beginning of the
century in Norway, and consequently seems to be very rare in
the country.
The mushroom was found on calcareous soil in mixed Pinus/Picea
wood in the county of Telemark (southern Norway).
J.ITTERATUR
Gjervan,A. 1979. Hygrophorus Fr. s.str.(Fungi, Agaricales)
i Norge, med spesiell vekt pA artenes forekomst,
taksonomi og voksestedskrav i Midt-Norge.
Hovedfagsoppgave i spesiell botanikk (cand.real).
Universitetet i Trondheim.
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VERDENS F0RSTE

I

I£TFOLD- SOPP

I 1982 fant 0yvind Weholt en hette-liknende sopp i Torsnes,
Borge kommune,som har vist seg A v~re en ny art, tidligere ikke
kjent fra noe sted i verden.
Den kjente hollandske mykologen Dr.C.Bas,ved Rijksherbariet i
Leiden, har sammen med 0yvind beskrevet arten i det internasjonale mykologiske tidsskriftet "Persoonia".
Nedenfor gjengir vi et utdrag av artikkelen, slik den foreligger
p! trykk.Latinsk diagnosering av nye arter er i dag helt n¢dvendig, i f¢lge internasjonal botanisk nomenklatur, for A fA de.
validisert.

VI GRATULERER !!
Dette blir nok ikke den eneste nye art for 0stfold !I

~~
J>ERSOONIA
rubU~hcd b)· the Rijl..sh<'ib;uium, lriden
Volt•lll< 12. Part2. rp. 119-122 (19~4)

HYilROI>US CONIC US, A NEW SPECIES FRO\! NORWAY
C. BAS• & (/). WFHOLT"•

Hydropus conirus

~pee.

floaipcd~s.

nov., beton~inJ! to lf)•drofllU seclion and ~ubsection
b dc~ribc'd from fallt.·n needle, of Pin11t ln Nor\\ a).

A rather unasual looking mycenoid agaric was collected by OJ<e of us Hll. W.) on fallen
pine needles In southeastern Norway. It is characterized by a conical. olivaceom grey.
subviscld pileus. \-cry dislant, adnate lamellae. non·arnyloid srores. very long. slenJcr.
lhin·walled. smooth pleur0cystidia arisin~ from just below the subhymenium, and a
pilcipellis c"nsisting of a broad·cellcd subpcllis and a thin suprapcllis of nJrrow. smooth.
repent hyphae.
It is clear that this material docs not fit in Myrena proper. In fact. in beth Smith's
( 1917: 60) and ld•hner's (1938: 159) monograrhs of Mycena s.l. it ke~s out in 'Fiocd·
pedtJ', a group of species now considered to be a section of the genus llydropu! f Sin~er.
1975: 401, 1982: 112). We have been unable, howe,·cr, to find a description of a ta'on
belonging to that group covering the specimens described here.
Hydropu~

conicus llas & Weholt, spec. nov.-

Pileus 14-30 mm latus, conicus., olivaceo-griseus. subviscidus. l.ameii:Je adnato-subdecurrentts
vel emarginatae. valde dislantes, pallidc otivacco-griseac, intcrvenosae. Stipu 30-39 x 1.2-2 m:n.
aiNdus vel pallide griscu!lii, deonum pallide olhr.aeeo-griscus. prol:>:1bi1ittr subpruino'ius, subviscidus ,·el
Mc"us. Sporae 8-9.3 x 4.3-5.6 um. inamyloideae. Ba~idi11 2- et 4-spori~en. Pleurocystidia abuncb:'lti3, 8.5-11 S x 8-12 ;tm, subbgeniformia vel cylindra"·C'a, tcnuHum"ata. Pildrrllic cutis h~ phis
tEnuibus, rcpcnlibus, glJbris compo!Oila. Fibuhc frequentes.-T~·pus: 'Nor~a)', 0-stfold, Borg~.

Bevo, 27.XI.I982, ¢. ll'elwlt' (L, 0).

~
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Else Wiborg :
"Mine soppgleder."
Kolibri forlag 1983.
Norske kokeb¢ker med sopp som utgangspunkt har vi aldri
vmrt bortskjemt med pa det innenlandske marked. Bortsett
fra noen spredte till¢p fra tid til annen - supplert med
enkelte oversatte b¢ker fra Sverige og andre land, har
soppelskere her i Norge stort sett vmrt henvist til tilfeldige oppskrifter i ukeblader og l¢rdagsbilag, samt det
de ellers matte ha funnet i vanlige kokeb¢ker og enkelte
soppb¢ker. Man kan derfor trygt fastsla at det er et sakalt lenge f~lt savn som fylles nar vi na star med en skikkelig norsk soppkokebok i handen. Og la det vmre sagt med
en gang : Dette var en meget gledelig overraskelse I Bokomslag, layout og papirkvalitet gir et sobert og delikat
f¢rsteinntrykk. Dette er en bok man gjerne stifter nmrmere
bekjentskap med I Er man da i tillegg soppinteressert og
glad i god mat, har man i realiteten ikke en sjanse boken fengsler en totalt. Og det gar som en r¢d trad gjennom alt stoffet mellom disse permer at dette er skrevet
bade i glede og for ~ glede. Else Wiborg demonstrerer hele
tiden at dette med a lage mat av sopp - det er noe hun har
lang erfaring med, en erfaring hun meget gjerne vil dele
med alle oss andre. Her er det sa mange artige oppskrifter
at det bokstavelig talt skulle vmre noe for enhver smak,
og hele veien er det str0dd rundhandet med praktiske tips
og anvisninger. Det er helt apenbart at forfatterinnen
kjenner disse oppskriftene godt, og vet hvor eventuelt
"skoen trykker" i de forskjellige tilberedningsstadier derfor de mange rad og vink. For mange vil det vrere gledelig at de fleste oppskrifter er basert pa lett tilgjengelig norsk sopp, og at rettenes komposisjon ikke er for
omstendelig. Det lyser formelig ekte matglede ut av bokens
sider. Dette skyldes ogsa i meget h0y grad de ledsagende
fotografier. Disse er uten forbehold i srerklasse, og st0tter teksten pa en nesten eventyrlig mate : ja, det er sa
man faktisk far lyst til a pr¢vesmake rettene direkte ut
av bildene I I denne forbindelse b0r nok ogsa Bj0rn Wiborg
t8 sin rikelige del av hyllesten - til tross for at Else
selv er utdannet fotograf og saledes "kan kunsten"l Dette
er fotos av topp internasjonal klasse, og hjertelig takk
for det I (Det eneste jeg savnet var vin i glassene II)
Mens vi taler om bilder rna ogsa Thor Wiborgs tegnede soppvignetter nevnes. De er helt f~rsteklasses og "kler" stoffet pa en fremragende mate. Spesielt for undertegnede var
gjensynet med denne kunstners strek gledelig - allerede
som barn satt jeg og beundret (og kopierte I) hans tegnin-
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-ger fra barneb~ker, blader og "Speiderens Jul." Ja, dette
var virkelig morsomt I
Vel, kommet litt ned pa jordan igjen skal vi fors~ksvis vrere
litt mer n~kterne og se pa hvorledes stoffet i boken er sammensatt og disponert. Alt i forordet far vi h~re at Wiborgs
er en matglad familia. Det tror vi sa gjerne. Og dette glade
kulinariske evangelium forsterker seg etterhvert gjennom hele
boken. Forfatteren forteller enkelt og greit om "gammelt og
nytt i bruk av sopp." Hun nevner bl.a. norske tradisjoner med
kjuker, r~ksopp og "l~pekuler" - o~ understreker at alt dette
ble brukt til helt andre ting enn a lage mat av. Videre omhandler et kapittel diverse tips for plukking, stall og oppbevaring av sopp - alt sammen ting som anmelderen uten videre kan
konfirmere. Omtalen av hvordan man dypfryser, hermetiserer og
t~rker sopp er halt m~nstergyldig - jeg har ikke sett den bedre
noe annat sted.Og finnenes anvendelse av skarpe risker b¢r bli
bedre kjent, derfor er det betimelig av forfatteren a ta med
noen ord om dette. Det artige kapitlet om "Duxelles - en apeaiel! form for oppbevaring av sopp" var meget interessant, og
helt ukjent for undertegnede.
Selva matavdelingen starter forsiktig med en 10-12 oppskrifter
pa supper og sauser, samt en kuri¢s liten gjengivelse av tre
suppeoppskrifter fra Olav Sopps legendariske soppbok fra 1883.
Deretter begir vi oss inn i for- og smarettenes kulinariske
landskap, og vare tenner l¢per allerede kraftig i vann. Her
er det samlet et 50-tall meget varierte og til dels av~jort
g~yale oppskrifter - greit og tiltalende presentert. Sa kommer da hovedrettene, f¢rst fisk og sopp, deretter de med kj¢tt,
sopp og gr~nnsaker. Vi finner her en forn~yelig blanding av
maltider med de til dels meat uventede ingredienser, som kun
kan sette en i godt hum¢r og skjerpe appetitten ytterligere.
Mot slutten far vi sa noen av herr Sopps gamle kj¢ttretter med
sopp, f¢r boken avrundes med hederlig omtale av sopp som pickles,
soya, mel, krydder og snacks. Bildet pi s. 162 med de to flaaker soppsoya fra "Prestasen Soya Fabrikk" er jo halt herlig
- det er slik det skal gj¢res I Til slutt i boken gis en min~
re oversikt over soppfloraer, kildeanvisninger samt et register. Utmerket. Det forsterker inntrykket av at boken er ment
a skulle vrere en skikkelig bruksgjenstand, praktisk og fornuftig innrettet, og solid no~ til a kunne tale jevnlig bruk.
Har da anmelderen ingen innvendinger ? Jo, noen ganske fa. Men
de er nrermest for mikroskopiske a regne, og skal bare fa danne
skj¢nnhetspletter pi denne presentasjon av "Mine soppgleder."
Enkelte latinske artsnavn er ikke halt korrekt gjcngitt, og
korrekturleseren kunne med hell variert litt pa enkelte gjentagelser i teksten. Ellers er boken gledelig fri for vanlige
trykkfeil. Under omtalen av grovrensing av sopp ute 1 terrenget kunne med fordel vrert nevnt at pa alle store r¢rsopper b~r
r~rlaget fjernes med det. samme - bade for a sikre at sporene
forblir pa stedet, og for a spare plass og vekt 1 kurven. Og
generelt b~r man vel unnga selv den aller minste fl~rt med
sl~rsoppene - ogsa Phlegmacium-artene. Her lurer farer neaten

- 49 bak hver busk. Nar det gjelder sopp som rakost kunne artslisten utvides ytterligere, f.eks. med varfagerhatt. Avsnittet om nreringsinnhold i sopp er ~uligens litt snaut, og
advarselen mot vanlig sandmorkel etter min mening i starkeate laget. Men for all del, den er sikkert forsvarlig rent
pedagogisk - srerlig for nybegynnere uti soppenes verden I
HovedkonklusJonen er imidlertid helt klar. Denne norske soppkokeboken star bokstavelig talt i en klasse for seg. Den vil
for lange tider fremover forbli et standardverk i sin genre,
og fortjener egentlig maksimal spredning her til lands og i
utlandet. Faktisk er den et vektig bidrag til var matkultur.
Else Wiborg har med denne boken virkelig levert en prestasjon til glade og nytte for vart soppmilj~. det store publikum og ikke minst for det norske kj~kken. Dette ma vrere
~nskeboken for alle matglade soppfolkl For med "Mine soppgleder" har hun sannelig gjort sine soppgleder til vare
soppgleder - og hjertelig takk ror-det I
-----Thor D.

PS. Og la for all del Kolibri forlag fa del i hyllesten I
Det er et meget fint stykke bokteknisk arbeide som her er
prestert I

FREDRIKSTAD SOPPFORENING HADDE H0STEN -83 ET M0TE SOM I SIN HELHET VAR
VIET TILBEREDNING AV SOPPRETTER. DET BLE LAGET, OG SPIST, 8-10 FORSKJELLIGE SOPPRETTER, DE FLESTE HENTET FRA ELSE WIBORGS " MINE SOPP GLEDER ". JEG TROR SAMTLIGE SOM DELTOK I GILDET KAN UNDERSKRIVE Pll AT
DET SMAKTE UTMERKET. NEDENFOR GJENGIS EN AV OPPSKRIFTENE SOM VI FORS0KTE MED GODT RESULTAT.
herman.-

~~-------~~
I

opp, og stek den i smer til den er
pent brun. Smak til med salt og
pepper.

Elizabeth er sv££rt glad i bdde sopp og varme ostesmerbred,!
sd en kveld slo hun to fluer i en smekk og serverte familien
Forde! soppen pA br0dskivene, og
varme ostesoppsmerbred til aftens. Absolull vellykket og
de~k dem med et par osteskiver.
ve/smakende, de anbefa/es pd det varmeste.
sopparler: Blandet sopp, eller den sopp dere mAtte
ha for hAnden eller I dypfryseren.

Smer litt sennep og ketchup pA
osten, og dryss sA litt oregano og
eventuelt litt hvitlekpulver pA.

Til 4 personer

Dekk nA bredskivene godt med nytt
ostelag, og legg et par tomatskiver
pA toppen.

E~o~nede

ca. 20011 sopp
I ss smer
salt, pepper
~veitser-, jarlsberg- eller gaudaost
sennep, ketchup
oregano
(hvitlekpulver)
I. skiver bred
I tomat
_

Stek smerbredene I varm ovn,
2SO •c, i ca. 7-10 minutter eller til
smerbredene er gjennomvarme og
osten begynner A fA farge.

.·--· -......,r--...·-· . . . ----

----- _____

-----......----~-~~""".,..

Man kan ogsA bruke grillelementet i
stekeovnen, men pass da pA A seue
smerbredene langt nok ned sA de
ikke blir brent .

. . . -· ---. ·-· -· ---.. .· ..
·~
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Helvella, 2. Argang, nr. 1, 1983.
Medlemsblad for T~nsberg Soppforening, v/Per Harstad,
kontrollen, VBS, 3100 ·r~nsberg. kr. 15,- + porto.

N~ringsmiddel

Det foreliggende hefte, ca. 40 sider, er det andre siden starten
1 1982. Denne gang er det st~rre bredde i bladet med bl.a.
lnnalag av et par forfattere utenfor foreningen.
Rapporten om nyfunn i Vestfold er nyttig, men det hadde v~t
•nskelig med flere kommentarer pA en del av de mer ukjente
skivesoppene, f.eks. Valvariella taylor!.
Reflek~nene om soppenes ¢kologi, og artsantallet i Norge er

lnteressant. Det kan tillegges at antall ascomyceter til en
vlss grad er kjent nar det gjelder operkulate discomyceter
(omkring 300).
•Sopper pa brannflekker• gir en anelse om hva en kan finne pa
en sadan biotop, men er illustrasjoner uteglemt?
En artikkel om sinno8ersl¢rsopp (bare kjent fra Vester¢y, HvalerJ
og dens ¢kologi er utf~rlig behandlet.

Kort sagt- utviklingen gar

1

pos1t1v retn1n'1·

J,;r.l'.<: UJ

·n•J•J•::

SISTE!
Den etterlengtede bok om morkler (slekten Morchella) "Les t-torillcH"
utkommer i mars! Personlig meddelelse fra forfatteren Emile
Jacquetant. (Februar 1984).
~

RETTELSE TIL AGARICA NR. 7.
Vi beklager at artene Myc.e.na 6.Uopu og Myc.e.na me..t.a.ta. i vAr artsliste
i nr.7, 1983, s.50-51 ble betegnet med det norske navnet v{n.te.lthe.tte.lt. Det skulle selvsagt stAtt 6M.&.the.t.te.lt.
V~e.!the.t.te. eksisterer selvsagt ogsA, men under det latinske
navnet Myc.e.na d{.&.&{mutab{£{.6.

:>

Vi vil ogsa opplyse

at to av blekksoppene,

Cop~M p~.>e.udoltad{

a.tul.> og Coplt{nu.& 6.Uame.nti6e.lt, som ble angitt funnet pA soppturen

·22. august 1983, har vist seg A v~re noe annet.
Til tross for likheter bade mikru og n•akro har unders¢kelser
utf¢rt av or.Roger Kemp ved University of Edinburgh vist at de
ikke kan tilh¢re de oppgitte arter. Huligens er det to
nye arter som star n~r de nevnte.

;l.

•

..-......._

-
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SOPPKONTROLL.EN •83
I rapporten fra sopokontrollen i

1982 ble det gitt uttrykk for

en relativt dArlig sesong pA grunn av t¢rke. Dog en bra sensesong.
Sist sesong ble enda verre - og det er mange Ar siden det har
v~rt

sA lite matsopp. Dette ble da selvsao:t. ogsA merkbart for

bes¢ket ved kontrollen.
Vi bestemte oss allerede midt i august for A starte opp s¢ndag 21.august, da det pA det tidspunkt tross alt ikke sA sA
ille ut. Og regnet mAtte jo komme snart!
Utviklingen var imidlertid til det verre, og selv etter at
regnet kom i seotember ville ikke naturen vAkne ordentlig til
liv. Riktignok var det en kort "boom" midt i september, preget
av store mengder beitesjampinjonger.
En del mennesker var pA kontrollen, og et par s¢ndager var det
ogsA tegn til k¢, selv med to kontroll¢rer i

sving.

OgsA i 1983 var enkelte store, delikate og markfrie "Karl-johanner" fremme - men det var ogsA den uspiselige pluggsoppen!
Dessverre er det mange som ikke er kjent med denne kj¢ttfulle,
men nA giftige soppen - og hAper de har gjort en god fangst.
t:remler, som i sesongen f¢r opptrAdte rikelig, var det ganske
soarsomt med pA kontrollen i

1983. Enkelte mandelkremler og

gr¢nnkremler var A se, men mest skarpe arter.
Av de virkelige "farene" kan nevnes et vakkert eksemplar av
gr¢nn fluesopp. Verken hvit fluesopp eller spiss giftsl¢rsopp
ble observert.
sA la oss hApe pA bedre

soppv~r

(mer regn)

i 1984!

For dere som ennA ikke vet det: Soppkontrollen foregAr hos
Byveterin~ren

i Fredrikstad i Traraveien 19.
0yWe

••••••••••••••••

- 52 NEDB0R OG TEMPERATUR MALT VED FREDRIKSTAD BRANNSTASJON
Total nedb!llr
mm

•
!"'

April
Mai
Juni
Juli
August
Sept.
Okt.
Nov.

73.8 ( 21. 7)
73.4( 66.7)
25.7( t. 8)
35.5( 14.6)
13.4(132.3)
80.3( 92.9)
77.6( 74.4)
19.4(154.2)

Antall dager
med nec:1b9U".

14
17
14
8
3
18
16
4

( 4)
(13)
( 3)
( 5)
( 15)
(15)
(16)
(20)

Mininuns-

tenperatur.
- 2(- 3)
2( 1)
5( 5)
8( 18)
9( 17)
2( 2)
-4(- 2)
-12(- 5)

1983.

Maksinunstenperatur.
17 .s 0 cc 161
20
(21)
(28)
30
32
(30)
29
(36)
26
(21)
17
(16)
16
( 13)

Tallene i parentes er for 1982.
April og Mai ble nedb!llrsrike, og uten for h!lly temperatur ble
dette utslagsgivende for de gode fangstene av morkler og vAr·musserong.
Derimot ble bAde Juni,Juli og August
tG!rre og varme, og dette'
ga ikke nok grunnlag for de store soppmengdene·i· September.
Jfr. szrlig August-mAned med fjorArets.
November og Desember ble alt for kalde i 1983 til A kunne gi
noe "spennende".

jiN

MEMORIAN

.1

Dr.rer.nat.Heinz Itzerott,Grllnstadt,Vest-Tyskland,f.12.12.1912,
gikk plutselig bort den 12.11.1983, uten noe forutgAende sykdomstegn.
Dr.Itzerott vil vzre velkjent internasjonalt som en av de aller
fremste spesialister pA moseparasiterende bitte smA begersopper
av den operkulate slekten Octospora, en slekt som fremdeles er
ukjent for mange, og ennA dArlig utredet i Skandinavia.
Senest i 1973 publiserte Dr.Dennis og han et betydningsfullt
arbeide om slektene Octospora og Inermisia 1 Europa.
I de siste !rene har Dr.Itzerott, mer eller mindre alene,publisert en rekke arbeider henimot en bedre forstAelse av slekten
Octospora, som vil forbli grunnleggende for videre forskning
innen denne slekten.
Hvem som blir hans etterf!j!lger vet vel ingen, men det er nok av
oppgaver A ta fatt pA for den som har tid og krefter.
Dr.Itzerott bidro med to artikler i AGARICA's Jubileumsnn.1983,
og dette ble hans siste bidrag til vitenskapen.
Vi lyser fred over hans minne •

~

