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Dyrking og anvendelse av tang og tare i Japan , I
Av

OVE SUNDENE

I flere hundre ir har forskjellige arrer rang og rare vart brukt til
mat i @st-Asia. I enkelte land, som China, Jlpan og Korea, dyrkes
og_si tang i stor milestokk, og denne teknikk er srerlig h/yt utviklet
L Jan1n. Takket v&re er stipendium fra Norsk Institutt for Tang- og
Tare{orskning hadde jeg h/sten 196l anledning til i oppholde meg
der for dL studere bide den vitenskapelige og praktiske dyrking av
tang og tare.- Jeg bes/kte en rekke universiteter og biologiske sta-

:j"".1 og ogsi.noen {abrikker. Jeg fulgte en reiseruie som professor
J. _Tokida, University of Fisheries, Hakodate, hadde vart si. vennlig
i legge for meg. Det mitte foretas et utvalg, for det er mange unii
versiteter i Japan og enda flere biologiske stasjoner (ca. 200), og reise-
ruten ble lagt slik at jeg skulle fi se det beste og det mest typiske.
Ruten er vist i fig. l.

Jeg tilbragte fprst ca. l0 dager i Tokyo hvor jeg hadde fast til-
hold pi University of Fisheries. I l/pet av denne tiden foretok jeg
en tre dagers tur til Shimoda (syd for Tokyo) for i. studere Gelid,iim-
fiskingen. Fra Tokyo reiste jeg nordover til Hokkaido hvor jeg var
e1 uk9 og studerte h/sting, t@rking, pakking og transport av komb,,
(Laminaria). Fra Hokkaido dro jeg til Aomori, Asamushi og videre
til Sendai, som er ett av de mange centrer lor Porphyra-dyikingen.
Fra Sendai reiste jeg via Tokyo til Osaka som er et centrum for
kombu-industrien og her besi jeg lagre, fabrikker og forretninger
for kombuprodukter. Si dro jeg videre via Kyoto til Maizuru, Miyazu
!g Matsue som alle ligger pi kysten inn mot det Japanske hav. Her
bes@kte jeg biologiske stasjoner og universiteter (Poiphyra og (Jnda-
ria). Derfta til Okayama, Tamashima, Fukuyama og Hiroshima hvor
Porphyra-dy,rkingen blir drevet i svarr stor melestokk. Se til Fukuoka
og Nagasaki pi Kyushu og videre til Shimabara og Misumi. Pi det
sistnevnte sted var det en ny, hyp,ermoderne stasjoi for Porphyra- og
Undaria-dytking. I Kumamoto si jeg Phylloderma sacrltm, en bli-
grlnn alge som blir dyrket og brukt til mat. Den siste byen jeg be-
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Fig. l. Kart over Japan. Reiseruten er stiPlet.

spkte i Kyushu, var Kagoshima hvor det ogsi var dyrkin€ av--Por-
phyra og Undaria og fors/ksfelt med Digenea simplex. Jr1 .Kago-
,hi-" relste jeg direkie tilbake til Tokyo hvor jeg bes/kte forskjellige
vitenskapelige 

"institusjoner 
og studerte P orphyra-dyrkingen. i lokyo-

bukten. 
^;eg nadde fast arbeidsplass pi University of -Fisheries 

og

hadde de"r [od anledning til i supplere og kontrollere de opplysnin-
ger jeg hadde fitt pi mine reiser." Ove-ralt ble jeg m/tt med en enesteende elskverdighet, hjelpsom-
het og ipenhet, oS j.S fikk beredvillig svar pi alt jeg spurte om'

Algene spiller en stor pto.r"*ilt-rolle i Jap^an og-blir.betraktet
,orn i.t na'turherlighet det gjelder i utnytte. St/rst betydning har
algene som mat, deinest kommer agarindustrign og alginatindustrien.
FJlmstillingen av karagenin (naiingsmiddelindustrien) og funori
(silkeindustrien) har mindre betydning.' Det er sarlig'tre algeslekter som dominerer i matforsyningen, nem-
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lig. Laminaria, Undaria og Porphyra, men ogsi mange andre alger
blir,spist. Manregner at over 100 arter blir n1'ttet som mat i Japan.Noen arter blir spist r3., for eks. Eudesme crassa, Nemicystus

leciplgns, Batrach.osperum monilifornxe og ogse arter av porphyra.
De blir f./r de blir spist, dyppet i en sauJ av eddik og sukker som
d{yver tangsmaken.

Ogsi- arter av slektene Gloiopeltis, Undaria og Meristotheca blir
spist riL (i.eddik og sukker). Om de sisrnevnre blir det sagt at de
passer serlig godt sammen med ri fisk, som er en meget vairlig rett
i Japan.

De artene som er litt seige eller bruskaktige, blir kokt eller dyppet
i kokende vann fpr de blir spist, Gracilaria blant andre.

Den japanske middag er ganske annerledes enn vir og bestir av
mange smflretter - en god middag har 10-15 forskjellife. De blir
servert i smi boller eller pi smi fat og mange alger blir-brukt som
en slags spiselig 99\"_r, arrangert som blomster, blader og forskjellige
figurer, idet det blir lagt meget sror vekt pi et tiltalendJog apfetitt-
vekkende utseende.

Laminaria (Kombu)
I Japan som hos oss er Lantinaria-artene kaldtvannsformer som

vokser sterkest om vinteren og tidlig pi viren. De forekommer mest
rikelig pi kystene av Hokkaido, men forekomstene strekker seg s/r-
over til Sendai pi /stsiden av Honshu.

De viktigste artene er Laminaria iaponica, L. ochotensis, L. re-
l^igiosa, L. angu,stata og L. Iongissima. Deres utbredelse er vist pi
tig 2.

Som vi ser vokser L. japonica, L. an,gustata og L. Iongissima alle
pfl _Stillehavskysten, L. religiosa pi kystene rnoi det .fapanske hav
og L. ochotensri i det Ochotske hav. Alle arrene er mei eller mindre
like og ligner noe vir sukkertare, men har et meget tykkere lamina.
Arts,systematikken er ikke endelig klarlagt; siledes blir Z. Iongissi,ma
av Se_gawal) regnet som varietet av L. angustata. Segawa regner
ggse l,. ochotensis som en varieter av L. japonica, mens L. relig'ioso
fremdeles fir beholde rangen som selvstendig art. Det er mulig at
flere arter vil bli slitt sammen, nlen det er ikke utfj4rt krysnings-
fors/k si. dette er enda et apent sp/rsmil.

- Flasegawa (Yoichi biol. st., Hokkaido) har foretatt omplantnings-
fors/k. L. japonica ble transplanterr fra l{akodate pi sydkysten av

1) S. Segawa: Coloured illustrations of the seaweeds of Japan. - Osaka
1960.
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Fig. 2. Utbredelsen av Laminaria-artene langs Hokkaidos kvster.

Hokkaido til Yoichi pi nordkysten. Plantene utviklet seg bra f/rste
iret, men det andre iret var bare et fntall individer tilbake, og senere
forsvant ogse disse. Dette kan bety at L. iaponica er en selvstendig
art som ikke tives pl nordkysten, men det er ogsi en mulighet for
at L. japonica forandret form og gikk over til L. religiosa.

Hvorom allting er, fiskerne har ingen vanskelighet med e skjelne
de forskjellige artene fra hverandre, og det produkt som utvinnes
fra dem, hai forskjellig kvalitet. L. iaponica er kjent for i gi den
beste kombt, L. ochotensis gir ogsi kombu av utmerket kvalitet,
mens derimot L. religiosa gir et noe dflrligere produkt.

Som alt annet fiske i Japan er ogsi kombufisket sterkt organisert.
Fiskerne er sammensluttet i organisjoner som kontrollerer fisket full-
stendig. Dette foregflr i juli - september. Hver fisker fir anvist sitt
spesie[e omride, og den lokale forening bestemmer ogsi hvilke dager
det kan fiskes kombu pi. Det er dager med pent, rolig vrr si plan-
tene ikke blir revet i stykker under h6stingen og tE4rkingen. Da blir
det heist et flagg pi suanden og tidlig om morgenen drar fiskerne
ut. Det blir fisket pn 3-8 meters dyp pn ipen kyst.

De redskaper som blir brukr til innhdstningen, varierer_ 
-noe 

fra
distrikt til distrikt. Noen typer er vist pn fig. 5. De gaffelformede
redskaper, a og b, var kanskje de vanligste; tennene kunne vere av

\:= -
lon9rg srma
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Fig. 3. De tre viktigste Zazri-
naria-artene i Japan. a) L.
japoni.ca b) L. angustata c)
L. religiosa. De to fprste .j
blir 2-3 m lange, mens den
sistnevnte er bare ca. I m.

tre eller je_rn, og type b med de utb/ydde renner ble brukt pl steder
med lite Laminaria. Pi redskapene c og d var den nedr6 det ltilh/yre pi figuren) alltid av jern. Skafter var av tre og av forskjeliig
lengde (3-7 m) alt efter hvilken dybde det ble fiskeipt. Vea hjetp
av h€ndt_aket (til _venstre pi figurene) ble redskapene dreid rundt og
rundt slik at bladene snurret seg fast til gaffeltennene og ble dradd
opp (fig. 6).

Noe Laminaria vokste ogsi i den nedre del av tidevannssonen og
straks nedenfor lawannslinjen. Disse plantene ble h/stet med ei
redskap som vist pt fig. 5 e. Ved hjelp av dette ble bladene l/ftet
opp og plantene skiret l/s ved basis.

Utpi formiddagen kommer si fiskerne i land hvor tusen flittige
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Fig. 4. Laminaria-fisket cr tillatt bare pi bestemte clager om sommeren.
For i varsle fiskerne om dette, blir clet heist et flagg pi stranden

hender tar irnot lasten. Plantene blir biret forsiktig opp pe stranden,
buntet sammen to og to i stilken og hengt pn hjell over vannrette
bambusstokker til forelgrbig t{rrk. Nar de er blitt halvtglrre, tas de

ned. Stilken og den aller nederste del av vekstsonen (overgangssonen
mellom stilk og blad) blir kuttet av, og bladene lagt ut pi matter
eller pi srerlig preparert€ steder pi stranden. Disse t/rkeplassene er
dekket av smfiLstein som er raket sirlig sammen si overflaten er
ganske jevn. Her ligger sn plantene resten av dagen op; t/rker helt i

"F-- ?

Fig. 5. Forskjellige redskaps-
t1'per til fisking av Laminaria.

Fig. 6. Fiskerne trenger
kikkert nir de hPster

' ogsi vann-
Laminaria.
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Fig. 7. Laminaria-blader blir dradd Fig. 8. Ferdigt/rkede Laminaria-
opp i biten. blader (kombu) blir pakket i pakker

'",,:ffif;t,oT3;:"TJE, 
"}""t'f 

:'
det sterke solskinnet. Utpi kvelden tas de i hus. Det er meget viktig
for kvaliteten at t@rkingen er unnagjort samme dag som plantene
blir h/stet.

De japanske Laminaria-artene har et buklet larnina i likhet med
vir sukkertare, og under t/rkingen blir bladene enda mer buklet.
For iL fjerne ujevnhetene blir hvert enkelt blad rullet stramt sam-
men enten for hind eller ved hjelp av en vinne. Bladene blir si
rullet opp lgjen, oS det ene blad lagt oppi det annet til en h/y
stabel som til slutt legges i kraftig press.

Efter pressingen blir bladene brettet i passelige lengder - ca. Bl4
m - og sortert i klasser og pakket i 8 kilos pakker. Bladenes sr/rrelse,
tvkkelse og farve er avgj/rende for hvilken klasse de blir plassert i.
pet- 9r bare_ toirs planter som fiskes, for bare disse gir kombu av god
kvalitet (tykt blad). Av ettirs planter ras bare de som f/lger med
nir det fiskes efter ro-ers planter.

Det er f/lgende regler for inndeling i klasser:
Kl. I H/yst 64 planter pr. 8 kilos pakke. Omfatter bare de st/rste

og tykkeste plantene med fprsteklasses tprking. M@rkebrun farve.
Kl. II H/yst 86 planter pr. 8 kilos pakke. Omfatter litt mindre

planter enn dem i Kl. I.
Kl. III H{yst 125 planter pr. 8 kilos pakke. Omfatter enda mindre

planter, men ingen plante mi veie mindre enn 45 g.
Kl. IV Forskjellige planter i pakker pn 8 kg. Omfarter ogsi smi

planter (ettirige); det stilles ikke store krav til farven.
D-is-se- 8 kilos pa\kene er innpakket i solid gritt papir og forsynr

med bind av forskjellig farve alt efter klassen. Gi/nt ba;d kl. I,
r/dr bend kl. II, gult bind kl. III og ufarvet bind kl. IV.
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Fiskerne foretar selv sorteringen og innpakkingen og leverer pak-
kene til fiskeriorganisasjonene hvor innholdet blir kontrollert. Det
ble fortalt at fiskerne var sv&rt fortrolige med kvalitetskravene, og
det var sjelden de tok feil.

Kombupakkene blir uansportert til nrermeste by med lastebil og
derfra videre s/rover rned bit eller tog. Det meste gflr til Osaka som
er et centrum for den videre tilberedning av kombu.

Kombu er et meget populart produkt i Japan. I ir var prisen til
fiskeren 6000 Yen pr. 8 kilos pakke for kl. I,4800 Yen for kl. II, 3600
Yen for kl. III og 2400 Yen for kl. IV. I det distrikt som jeg besdkte,
var gjennomsnittsintekten 100 000 Yen (ca. kr. 2000,-) pr. familie
for 14 dagers fiske, og den heldigste og driftigste fiskeren tjente
500 000 Yen (ca. kr. l0 000,-). Det ble fortalt at i dette distriktet var
kombufisket det mest innbringende fisket, og overalt pi stranden li
Laminaria-blader til t/rk.

I 1959 ble det fisket 125480 tonn fersk Laminaria, og som vi ser

av fig. 9 er det irlige innh/stede kvantum bare en tredjedel av det

Fig. 9. Det irlige utbytte av Lami-
naria-fisket regnet som ferskvekt.
Den store nedgang under siste ver-
denskrig skyldes tapet av Kurilene
hvor Laminaria ble fisket i sarlig

stor milestokk.

r0o0

r92o

som ble hpstet like f/r siste verdenskrig. Da mistet Japan Kurilene
og Sakalin hvor kombufisket ble drevet srerlig intenst, og de japanske
fiskerne har ikke lenger anledning til i fiske langs strendene i disse

str/k. De er meget 6itre for det, srerlig fordi russerne ikke nyttig-
gj/r seg bestanden av Laminaria.-'Behovet for kombu oversti€ier langt tilgangen' og det drives iher-
dige fors/k med iL /ke den tilgjengelige bestand. Sett med vflre /yne
.r"det aldeles utrolig hvor oppfinnsomme fiskerne er m. h' t. dyrk-
ningsmetoder. De foretok sprengninger med dynamitt av fjell ca.

5 niunder havflaten for i skaffe ny, jomfruelig fjellgrunn. I'aminaria
vokser nemlig bedre pi nytt enn piL gammelt fjell som er dekket av
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forskjellige kalkalger. Andre steder ble det sprengt ut hyller i {jellet
i passelig dybde f.or Laminaria.

Ved de biologiske stasjoner ble det utf/rt systematiske vekstfors@k.
I noen fors/k ble veksten av Laminarid-plantene studert pi sement-
blokker som ble satt i sj9len til forskjellige tider og i forskjellige
dybder. De nye planter ble tellet, milt og veid. I andre forsdk ble
veksten studert pi planter som vokste pi I m lan6;e bambusstokker
(fig. t0). Stokkene ble f/rst lagt i en Laminaria-populasjon for spore-
infeksjon, og si hengt ut slik som vist pi figuren. Infeksjonen av
bambusstokkene ble foretatt til forskjellige tider pi h/sten og vin-
teren for i finne frem til den beste infeksjonstid.

Fig. 10. Det drives intens fors/ksvirksomhet for i /ke det h/stbare kvan-
tum av Lamin,aria. Her blir veksten av plantene studert pi bambusstokker

som henger i b/yer 3-6 rn under havoverflaten.
Fig. ll. Laminaria-planter blir dyrket pi tau som er utspent mellom to
dregger og som blir holdt i passelig dybde (3-6 m) ved hjelp av flyteb/yer

og sterner.

Det ble ogsi gjort fors@k med fl dyrke Laminaria ph tau, som
f/rst li en tid i en Laminaria-bestand for sporeinfeksjon (fig. ll).
Disse fors/k ble ansett som sv&rt lovende, og det ble fortalt at den
praktiske dyrkning av Laminarirz vil trolig bli utfdrt efter dette
pnnsrpp.

Fremstilling av Kombu-produkter
Pi tross av at Osaka ligger i den sydlige del av .|apan og langt

utenfor Laminatias utbredelsesomride, var denne by allerede i gam-
mel tid et centrum for tilberedningen og omsetningen av kombu-
produkter i Japan. Forklaringen pi. dette merkelige forhold er at
skip lastet med ris dro om h/sten nordover til Hokkaido, og pi til-
baketuren ble de lastet med kombu. Denne tradisjon er holdt ved
like, og Osaka er ogsi i dag den ledende by i fremstillingen av kombu-
produkter. Der utkommer tre ganger i mineden en egen kombu-avis
uJapan Kombu Press,, og der blir ogsi den irlige statistikk for kombu
produkter utarbeidet.

I Osaka er det over 50 forretninger som bare selger kombu. I den
st/rste forretningsgaten i byen ligger ikke mindre enn l0 slike for-
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retninger. Flere av bedriftene er meget garnle. Jeg bespkte en bedrift
som var 120 ir og hadde 120 ansatte, men det ble fortalt at i Kyoto
er det en forretning som har den rrverdige alder av 400 ir.

I alt blir det fremstilt ca. 50 produkter av kombu. Det enkleste
produkt er dashi kombu. Det er rett og slett tprkede Laminaria-
blader. Biter av bladet blir kokt med vann og gir da fra seg smaks-
stoffer. Denne oppl/sningen danner grunnstammen i mange for-
skjellige slags supper, eller den blir brukt til i koke fisk eller kjptt i.
Japanerne er meget n/ye med hva slags mat som passer sammen, men
om kombu heter det at den passer til all slags mat.

En meget viktig artikkel er opptrakket, lett saltet kombu som blir
kokt i soyab/nnesaus og derefter t/rket i tl4rkekarnre. Dette produkt
som er m/rkebrunt, er meget populrrt og er til salgs i alle matvare-
lorretninger i l/s vekt. Det har en meget sterk smak og blir spist
sammen med ris for 5" sette smak til denne.

Et annet meget alminnelig produkt er tororo kombu som brukes
til suppe. Det fremstilles ved fl dynke Laminaria-bladene i en saus
av eddik og sukker. Mange blad blir lagt oppi hverandre i en h/y
stabel som settes under sterkt press i en viss tid. Hele bunten blir
tilslutt skavet opp i en maskin i meget fine strimler. Tororo kombu
blir forhandlet i butikkene enten i l/s vekt eller i ferdigpakkede
plastposer. - Misosiru er en meget alminnelig suppe, som fremstilles
ved i gi miso et oppkok i vann. Miso er en brun, gr/taktig masse
som bester av fermenterte soyab/nner og er til salgs i alle forretnin-
ger. Ved i koke tororo kombu sammen med miso i vann fiLr man
tororo misosiru som er en meget alminnelig suppe i den japanske
frokost. (Den typiske japanske frokost bestflr av en eller annen
misosiru, ris og grlnn te.)

Det beste og dyreste produkt er oboro kombu som blir fremstillt
pfl f/lgende mite. Laminaria japonica av beste kvalitet blir f/rst
dynket med eddik-sukkersaus med en kost si bladene blir myke.
Hvert enkelt blad blir si brettet ut i hele sin lengde, og randpartiene,
som er forholdsvis tynne, skiret vekk.

Derpn blir barken pfl begge sider av bladet skavet av med en
meget skarp kniv si bare den indre hvite margen blir tilbake. Av
denne blir det si skavet l/vtynne flak sorn er det ferdige produkt.
Oboro kombu anvendes til en suppe som er meget god og som
fremstilles slik: Kokende vann i en bolle tilsettes litt soyasaus og
noen korn glutaminsyre. Si har man opp i bollen en passende mengde
oboro kombu, r/rer rundt og suppen er ferdig.

Den avskavede barken blir regnet som mindreverdig og solgt som
simpel tororo kombu, og resten av bladene blir lagt i press sammen
med de avskirne randpartiene. Alt blir til slutt skavet opp og gir
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Tig. 12. Tegning av et Laminaria-blad.. Det ytre tynne randparti (skravert
pi figuren) blir skiret vekk, mens margen i de centrale, tykke deler av
bladet blir skavet opp i lpvtynne flak. Dette er det mesr verdifulle produkt
som blir fremstilt av Laminaria. Det gir i handelen under navn av oboro

kombu og gir en meger god suppe.

tororo kombu av middels kvalitet. Denne inneholder bide marg og
bark.

En del Laminaria-blad blir ski.ret i strimler og enren behandlet
ri med eddik og meger sukker (pluss eventuelt andre stoffer) eller
kokt i en eddik-sukkersaus. Disse Laminaria-strimlene tilsettes se

T9g"t sukker at de blir kandisert. De blir til slutt pakket som kon-
fekt-eller finere drops og anvendt slik. Det ble megfortalt at srrlig
pi festdager, som det er mange av i Japan, er det alminnelig at
barn og voksne tygger ph Laminaria-slikkerier.

Jeg bes/kte ogsi en fabrikk som laget Laminaria-te. Laminaria-
bladene ble f/rst blptt i vann og s,i. skiret i fine biter sorn ble t@ket
igjen. Sfl ble bitene malt gjentagne ganger i en m/lle til fint pulver
- Laminaria-te.

^ Til 
-slu.tt besi jeg et kombu-lager, hvor kombu-pakker var lagret

fra gulv til tak i store lagerrom. Det ble fortalt at kv;literen av koribu
ble bedre-ved lagring si den kombu som fabrikkene benytter, ejerne
er et par ir gamrnel.

Mens jeg bes{kt9 lageret, var noen folk oppratt med i veie opp
t/rr kombu (dashi kombu) i smiporsjoner som ble pakket inn i lelir-e
plastpakker og eksportert til Fillipinelre h\ror mange japanere bor.

Undaria (Wakame)
En annen /konomisk viktig alge i Japan

pinnatifida. Den er erdrig, tilhl4rer ordenen
noe vir butare (fig. l3).

er wakame, Undaria
Lanrinariales og ligner

Den avviker fra buraren ved et bredt, fliket lamina og ved at den
har bare to, bredt /reformede ,sporofyll, - ett pi hver side av stipes.
Sporofyllene vokser frem om vinreren og blir fertile utpi. viren.
Zoosporene utvikler seg pl vanlig mite til mikroskopiske gameto-
fytter som oversomrer og blir fertile i tiden septembar-november,
da befruktning finner sted. De unge sporofyttene vokser meget raskt,
!B i noen str/k kan man begynne i h/ste tvakame allerede i januar
da prisen er meget h/y. Str/rsteparten blir dog innsamlet i mars-april
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Fig. 13. Ungt eksemplar av wakame (Undari,a ltinnatifida) som nlr en
st/rrelse pn l-2 m. Wakame er en av de h/yest verdsatte alger til mat i

Japan og blir dyrket i stor milestokk.

da plantene har nidd en st/rrelse pn l-2 m. Senere tar bladet til fl
degenerere i likhet med bladet hos butaren, men Undaria, som er
etterig, forsvinner totalt i august-sePtember.

Undaria pinnatifida vokser hovedsakelig i 3-5 meters dyp. Den
forlanger friskt vann og forekommer derfor bare pi ipen eller for-
holdsvis ipen kyst. Dens utbredelse i Japan er vist i fig. 14.

Som kartet viser, forekommer den ikke langs Stillehavskysten i
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Fig. 14. De skraverte kyster viser utbredelsen av wakame i Japan.

landets sydlige del der varme strpmmer s/rfra stenger den ute. Den
mangler ogsi i den nordpstlige del (Hokkaido) hvor kystene er om-
gitt av kalde str/mmer fra nord. Denne art har silecles bfrde en
klimatisk s/rgrense og nordgrense i Japan.
Sporofyttene har sin oprimale vekst 

-om 
vinteren og tidlig pi" vnren

niLr temperaturen er l0-15.C. Ved 20. stanser vdkstenf og ,poro-
fyttene d/r ved ca. 25". Gametofyrrene kan derimot tilJ h/yere
temperaturer, inntil ca. 30o. Riktignok befinner de seg da i dvale,

1:"^"eI-det blir kj@ligere utpfr. hpsten, rar de til i vokse igjen og
blir fertile.

St/rstedelen av den wakame som h/stes, blir tatt fra naturlige
bestander med samme slags redskaper som blir brukt under kombu-
fisket. Enkelte steder, som pi vestsiden av Kyushu, blir det drevet
en slags semikultur. Srener blir sprengt lps fra fjellet og transporrerr
til. stranden. I juni-juli nir plantene er ferrile, blii sporoiyllene
klipt av, t/rket litt ng lagt i kar med sj@vann. Sporer fiig-i@res da
i store mengder, og det sporeholdige sj/vann blir sprpyiet over
stenene som si lernpes pi sj@en ned til 3-5 meters dyp. Sporene som
i mellomtiden har festet seg pi stenene, vil spire til gametofytter som
i sin tur gir nye sporofytrer pif@lgende hdst.

Noen fiskere bruker en litt avvikende metode. I stedet for i spr/yte
sp-o-reholdig vann piL stenene binder d,e u"ndaria-stilker med iporo-
fyll fast til stenene f/r de blir lempet pi sj/en. Selve sporeinfeksjbnen
skjer da pi naturlig mite.

Det drives imidlertid ogsi en ursrrakt dyrking av Undaria. leg
hadde anledning til i saudere denne pi. mange biologiske stasjoner.
Den foregir pi f/lgende vis:

Varm strom
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I rnai-juni blir sporofyll tatt inn og anbrakt i store kar eller
kummer med sj/vann hvor det pi forhind er hengt opp rammer med
utspent nylonsn/re (fig. l5).

Fig. 15. Kum med rammer som blir brukt til dyrking av Undaria-gameto-
fytter. Zoosporene slir seg ned pi sn/ret som er viklet rundt rammene
(tilh/yre pl figuren). Utpi h/sten vokser det frem nye smiplanter.(Undaria-
iporoiyttCr) pi sn6ret som da blir vikler av rammene, kuttet opp i passelige
blter og surrlt fast pl et solid tau. Dette blir si sPent ut i sjden som vist

pt fig. ll.

Sporene setter seg fast pi nylonsn/ret og utvikler-seg til sme

gametofytter som oversomrer i karene. Gametofyttele mi vere meget
iobuste ior te.ttperaturen i karene kunne stige til 30' og vel siL det-

Det ble brukt filtrert sj/vann, stundom tilsatt litt nreringsstoffer.
Noen steder benyttet man svak gjennomlufting, andre steder stille-

Fig. 16. Mange fiskere dyrke, rlndolio-g^metofytter selv. storfiskerne be-

nyit"r ..*".rik.r--"t som pi de biologiske -stasjoner, 
mens smlfiskernes

dyrking foreglr i kasser rotti "t tettet med plast og fylt med sj/vann slik
som vist pi figuren.



ll9

sdende sj/vann, som da ble fornyet oftere (hver dag). I september-
oktober vik^les n-ylonsnprene av rammene og kuttes-'opp i passelige

krya.. - 20-30 cm - som enten blir solg-t eller deft'ut iratis iitfiskerne. Sn/rene er brune da de er dekkei av gametofyttei'og smi.
sporofytter, men serlig av diatomeer og tilfeldig rusk.

- Noen fiskere dyrker ogsi undaria-gametotytter selv. storfiskerne
benytter store sementkummer som pi de biologiske stasjonene, men
jeg si ogsi dyrking i liten milestokk hos mindie velhavinde fiskere.
De benyttet alminnelige kasser som var tetrer med plast og fylt med
sj/vann, som vist pfl fig. 16.

Stumpene av det infiserte nylonsn/re blir tredd mellom kordel-
lene av et-s-olid tau og slrret- godt fast til dette. Tauet blir si hengr
ut pi en-fllte pe-et sted med friskt vann og god vannbevegelse.

Arssyklus hos Undaria er fremstilt i fig. l?. Vi ser ar i jufi, augusr

Au g.

Fig. 17. Arssyklus hos
U ndaria pinnatif ida. Den
er en vinteralge som kom-
mer til syne om h/sten
(oktober-november), er
best utviklet om vinteren
og tidlig pi vflren og d/r
bort om sornmeren nir
temperaturen begynner i
stige. Den oversomrer ved
hjelp av gametofytt-gene-

rasJonen.
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gameto- 26" fyttene
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l'ig. 18. T'lrket Ltnrlaria (wakatne) blir pakket i lekre pakker og solgt i
alle matvareforretningene. Dette er en del av omslaget pi en wakame-

pakke. N'Ian mi ha lov i si at japanerne forstir ir emballere delikat og

innbydende. lVakame cr hovedbestanddelen i en meget populrr suPPe -
wakame misosiru.

og septernber befinner (lnd'aria-gametofyttene seg i dvale p5".grunn
uu aen h/ye temperatur. sett fra et produksjonsteknisk standpunkt
er derte en d/cl iia, og det arbeides iherdig r.ned i korte _inn _eller
muligens kutte helt ut denne perioden. Det kan gj/res vecl i clyrke
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ikke bare- gametofyrtene, men ogsi de unge sporofyttene i labora-
torier- ved lav t_enperarur (ca. t5') og uider korfdappbetingelser.
rorspk.har nemlig _vist at Undaria-sporofytrene er koitdagsplanter
som vokser best ved en daglengde pa to-tz timer. Det er"rietet e
ale frem. smiplanter som hir niaa 6n st/rrelse pi 10-20 cm nir de
settes i sj/en utpi h/-sten, og man vil da oppni. siore planter allerede
mrdrvrnters. 50m trdlrgere nevnt er rvakame srrlig popular i januar,
Da er det store *akame-festligheter, og prisen 

"r" 
tir.|et h/ydre enn

senere pi iret.
, Nir plante-ne er h/sret, blir de^kl/vd--pi langs efter midtribben og
hengt til -t/rk. Kl/ving.e-n 

_skjer for i ft raskeie r/rk. Ner planrene
er.t/rre, blir ror og stilk kuttet av og bladene pakket i smi, lekre
pakker og solgr.

Wakame brukes mest til suppe - wakame misosiru som er en popu-
lar frokostrett.

.F, -.tt!.3 h/yt skattet produkt er grlnn wakame, som blir frem-stilt i shikoku. straks efter innhpsiingen blir plantene bestr/dd
med aske fra noen bregnearrcr og derefter tprkei. Asken /deleggerd: b.ylg fargestoffene, sfl plantdne blir gr/nne. Nll plantene er
t/rre, blir de fprst skylt i sjpvann si aske-n blir fjernet, derefter i
ferskvann og til slutt tprkei pi nytt. Grlnn wakame blir anvendt
slik: Ristet, pulverisert wakame drysses over vann ris i en bolle.
Like f/r retten spises, heller man grlnn te over det hele.

^ 
r- itt wakame blir /yensynlig ogpi brukt til andre formil. r Matsue

se Jeg noen wakame-kaker innpakket i flotte esker med sl/yfer, bind
og cellofan. De ble brukt som gavepakker pi linje med konfektesker
her hjemme.

Den irlige produksjonen av wakame er ca. 50 000 tonn fersk vekt.
Prod^uk-sjonen er sr/rst lan-g-s Srillehavskysten av Honshu og shikoku
(ca.30g09,tg1rn)-og vesentlig mindre langs kystene mot deilapanske
hav og i Hokkaido.



Stilkete piggsopper
En oversikt over slekter og arter som forekommer i Norge

STIPITA-|E HYDNUMS IN NORIT,'AY. A REVIEW OF

GENERA AND SPECIES

Av

R. A. MAAS GEESTERANLIS OG F.-E. ECKBLAD

I l/pet av h/sten 196l og vilen 1962 foretok Dr. Maas Geesteranus,

Rijksherbarium, Leiden, en ievisjon av det foreliggende-ma-teriale..av stil-

keie piggsopper i Botanisk Muse.m, Oslo. Den f/lgende framstilling er

baserr piL en grunntekst utarbeidet av tr4aas Geesteranus og oversatt av

Eckbla<i, som 6gsi har innflettet en del kommentarer om spesielt norske

forhold. Det reiiderte materiale stammer i hovedsaken fra @stlandet og

omfatter pi ingen mite alle innsamlinger a'r' stilkete P1gg.t"pp:t (det fin-
nes en goa a"i i museene i Bergen o[ Trondheim) V1]r3r derfor i de

fleste tiiielie avstitt fra i sitere de enkelte finnestcder' FEE'

Innledning
Sammenliknet med de /vrige, sittende eller resupinate piggsopper'

clanner de stilkete piggsoppene pi ingen mite noen naturlig, enn

si monofyletisk, gtufpElrlGit a. dinneien grupPe som det er.relativt
fordelakiig i befrundie for seg fordi de i praksis er si meget lettere n

ha med L gj{re.
I motseining til de sittende og resupinate kan nemlig^ de stilkete

pisssoppene le"tt bestemmes uten-bruk av mikroskop, altsi pi makro-

if.Siirfi.d karakrerer alene. Det er imidlerticl da n/dvendig i studere

hat^t- og stilkkj/ttets farge og struktur. I Tu"g-" tilfelle er det faktisk

lettere"i bestemme.n piggropp pi de .indre" karakterer enn de Ytre.

I alle tilfelle forandrei lit . it. inclre karakterer seg si meget med

alderen og ved t/rking som de Ytre.
For de"{leste av de"stilkete piggsoppene trenges heller in-gen sar-

skilt t/rkemetode slik som for tti*t"pp. t'egg-e-s de utov-er pi.et,styk-
ke papir i et tdrt rum vil de t/rke i lppet av fi dager. Bare de kjlitt-
fuff'" iUf.f., rfdgul og skjellpiggsopp bg deres slektnin.qer' slektene

nya"i* og'saicodoil bbr behandlts som skivesopp'..For de kj@tt-

lulle piegso-ppenes vedkommende er det ogsi n@dvendig i gj@re no-

t"t.r bti"d.n^friske hattens og stilkens utseende og ogsi om kJ@ttets



r23

farge og struktur, lukt og smak. Det kan vrere n,vttig i. ta en spore-
pulver-pr/ve for i fastsl8" sporenes farge som enten er hvit (egentlig
fargel/$ eller sjotoladebrun. IVIen i alminnelighet kan man trygt gI
u.t jrl a-t 

-disse piggsoppene har hvite sporer medmindre piggene er
sjokoladebrune.

I kommentarene til de enkelte slekter og arter har vi tatt med noen
fi mikroskopiske karakterer, men som nevnt er det fullt mulig n
bestemme disse soppene bare p6. makroskopiske karakterer. Fullsien-
dige beskrivelser kan man finne hos Bourdot & Galzin 1g28, Coker
& Beers 1951, Donk 1933, Harrison 1961, og Miller & Boyle 1943.

I eldre tid og fremdeles i mange popularb/ker behandler man
alle piggsopper, bide de stilkete, sittende og resupinare, som rilh@-
rende en slekt, nemlig Hydnum. Men allerede i slutcen av forrige
irhundre begynte en oppdeling av slekten i en rekke mindre slekte;,
sarlig gjennom finnen P. Ka.rsren's arbeider (Karsten 1881, lggla).
I ry".. tid er denne oppdeling slitt igjennom blandt mykologene.
Ikke bare fordi den represenrerer en hensiktsmessig oppdeling av en
stor og -temmelig heterogen slekt, men ogsi fordi det er temmelig
sannsynlig at ikke alle piggsoppene ster i noe nart slektskap til
hverandre. Tvert om er det grunn til i, tro at enkelte slekter eller
gru?perav slekter har sine nrrmeste slektninger innen andre grupper
av basidiesoppene.

Selv onr de stilkete piggsoppene skulle vare relativt lette i bestem-
me, vil ikke det si at der alltid har varr like lett i" bestemme dem.
Det har nemlig hersket atskillig uenighet og uklarhet om hvilken
art man siktet til med de enkelte al-tsnavn. Det samme gjelder ogs6
slektsnavnene. I nyere tid er det her nedlagt meget arbeide i srud-iet
av typemateriale og utredning av synonym- og andre nomenklatur-
spfrrsmel (se Donk 1956, Maas Geesreranus 1956, 1957, 1958, lgbg,
1960). For de europeiske piggsoppenes vedkommende skulle disse
sp/rsmil,ni vare sividt avklaret at vi bpr kunne hnpe pi at det
navneverket som fremlegges her vil vise seg i" vare relativt itabilt.

For Norges vedkommende vil det ni i f/rste rekke vare aktuelt
e ta fatt pa. de plantegeografiske og /kologiske problemer som knyt-
ter seg til disse soppene. Her har det allerede vrert samlet inn en del
data. De funn som ble gjorr fgir irhundreskiftet er storr sett omtalt
i Blytt's uNorges Hymenomyceter" (Blytt 1905). Alle besremmelsene
av piggsopp ble imidlertid gjort av E. Rostrup da Blytt ikke rakk
dette fpr sin d/d. Av seinere avhandlinger som tar med et st/rre
antall piggsopp kan nevnes Egeland (lgll, lgl3, l9l4) og .f/rstad
(1e37).
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Ndkkel til slektene
A. Fruktlegeme ikke delt i hatt og stilk, hvitt, kremfarget eller rosa. Kj/tt

av samme farge, seigt, J+ bla. Egentlig uten stilk, men med en rot-
Iignende basaldel. Frambrytende fra kl/fter og gamle slr i trer og
stubber. Hericium s. 125.

A. Fruktlegemer tydelig delt i hatt og stilk. Hatt oventil avflatet. Unntatt
Auriscalpium er alle jordboende.
B. Kjdtt hvitt. Hattens overflate fllyelsaktig til semsket, hverken skjel-

let eller brunhiret. Pigger av samme farge sorn hatten, aldri sjoko-
ladebrune.
C. Pigger sylformete, regelmessige. Kj/tt sPrdtt. Uten pifallende

lukt. HYdnum s. 1)1.
C. Pigger uregelmessige, bind eller plateformete, eller med Porer

i st. f. pigger. Kj/tt mykt, bdyelig. Lukt pifallende (minner om
harskt sm/r, harpiks eller vanilje).

B. Uten ovennevnt€ karakterer.
D. Fruktlegeme strihflret, brunt, Pe

eksentrisk.

Sistotrema s. 134.

nedfalne furukongler. Hatt
Auriscalpium s. 124.

D. Andre karakterer.
E. Modne pigger gri, ofte med s/lvskjrr. Sporepulver hvitt.

F. Kj/tt seigt, lrraktig eller korkaktig, eller med en tre-
aktig hard indre del, aldri hvitt i hatten' Phellodon s. lJl.

F. Kjdtt temmelig mykt, i hatten hvitt eller med rosa eller
lilla skjrr. Bnnhera s. 125.

E. Modne pigger sjokoladebrune eller purpurbrune. Spore-
pulver brunt.- G. Kjdtt fibrdst, seigt eller korkaktig, ofte med en

[ard kjerne i stilken, + tydelig t"i]kruu* 
r. tzz.

G. Kj/ttfull, temmelig myk, uten soner.'Sarcodon s' 1)2'

AURISCALPIUM S. F. Gray
Svn:' Pleurod.on P. Karst.

Fruktlegeme leraktig, stilket, og tett dekket av stive, brune hir'
Hatten ei ensidig fes6t til stilken som utgiLr fra 91 tykk mycel-
masse. Kj@tt av eisartet konsistens, uten soner og dekket av en fast

hinne. Nlodne pigger grfl. Basidier kplleformete, 4-sPore1e.. 
-.Sporer

nesten kuleformiG tit Ureat ellipsoidiske, fint piggete, amyloide (Jf
bli). Sporepulver hvitt. Hvfer med b/yledannelser.

Steki.t inneholder bare en art: Auriscalpium uulgare S. F' Gray
(Syn.: Hydnum auriscalpium L. ex Fr') 

,' Denne h@yst karakteristiske soppen vokser p_i nedfalne furukongle-r
som ofte ligger i jorden. I et enl-elt tilfelle (BTtlP november 1826,

leg. S. C. 56mmerfelt) er det angitt at- den skulle vokse pi gran-

kongler, og et par kongleskjell av gran festet til mycelet kunne tyde
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pa lt- dette er riktig, men noe avgj@rencle bevis for at A. aulgare
ogsi ,kan uok: pi--s.ankongler 9i-aet ikke. Enkelte fruktlegemer
kan ha en midtstillet stilk. Vanlig farge er m/rkt r/dbrun, men
blekt gule eksemplarer skal forekorime Islike er hittil ikke funnet i
Norge, dette er trolig en albino-form. FEE).

. A. aulgare er neppe sarlig sjelden, men da den er si liten og ofte
sitter nede i mosedekket, samtidig som fargen er lite i/ynefaliende,
er den trolig ofte blitt oversett. Den kan fiines hele irei.

BANKERA Coker & Beers ex pouz.
Fruktlegemer jordboen-de, delt i hart og stilk. Hart som ung lodden,

etterhvert glatt eller.skjellet. stilk fint filtaktig hiret. Kj@ttiull, ikke
sonet' av ensartet konsistens. Modne pigger gri. Basidier k/lle-
formete., 

{sp91et^e. Sporer nesten kuleforririte, "fint vortete. Spore-
p"]y..t hvitt. Hyfel ur-en b/yler. Som t/rr med krydret lukt.

Slekten inneholder bare ro arter. r tillegg til de differens,ierende
karakterer som er nevnt i n@kkelen neden*f6r, kan ogsi nevnes f/l-
gende: B. fuligine_o-alba er vanligvis en temmelig koipakt arr med
rykk stilk og en- hatt som f/rst er filtet men etterhvirt blir glatt.
B. uiolascens er derimot en spinkel art mecl en hatt som etterhvert blir
skjellet. Karakteristisk for B. fuligineo-arbo er dessuten ar de umodne
piggene er rosa og beholder denne fargen ogse etter t/rking.

Ndkkel til artene
A' Fruktlegemer vanligvis enkeltvis. Hatt blekt kj/ttfarget til gulbrun som

ung' m/rkere med alderen, nesren alttid dekket av jord 6lrer prante-
deler.

A. Fruktlegemer ofre med stilkene sammenvoksr nedentil. 
u"J:r'u€#{: 

ftlf:
gri som ung, purpurbrun med alderen, aldri dekket av jord eller plante-deler. - 

B. uioTascens

. 8.. fuligineo-a.lba (Schmidt ex Fr.) pouz., er meget sjelden. I Oslo-
herbariet f91ql1Sg_er_Uare ett funn, fra @stre Afer, "ved vegen til
Sarabriten 1910, J. Egeland.

B. aiolascens (Alb. 
_& Schw. ex Fr.) pouz., er ogsi meget sjelden,

med bare ro funn: Mariholtet ved Oslo oktober IgAg, ,,i. Blytt, og
Rokke ved Halden 9. august 1953, Inger Anne Lysebraate.

HERICIUM Pers. ex S. F. Gray
Syn.: Dryodon P. Karst.

-..Fruk1l.eSemer treboende, enten knollformete eller sterkt greinet,
fibr/st-kj/ttaktige og. av ensarret konsistens. Kj<,ftt amyloid."pigger
hvite til rosa. Basidier k@lleformete, 4-sporete." sporer' kuleformete
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Fig. l. Het'iciunt, del av fruktlegemer: @verst, tilvenstre H. ramosum, til
h4yre H. coralloides. - Nederst}l. ";I:::r:.' Y2n^t. st/rr. Del. R' A. Maas

Fig. I. Hericium, part ol lruit bodies: IJpper row, lelt H. ramo.surn, right
H. coralloides. - Bclou H. erin.aceus. Ve nat. size. Del. R. A. Maru'

Geesteranui.-

til eggformete, .l+ bli. Sporepulver hvitt. Mecl gloeocystider i hvme-
niet. Hyfer med b/yledannelse.

Av siektens tre arter er bare de to funnet i Norge, nemlig .EI.

erinaceus og H. ramosurn.Det er imidlertid ikke trmulig at ogse den
tredje arten kan bli funnet her.

D"et er ikke alltid like lett i skille mellom de tre artene, men fig. I
skulle gi et inntrykk av forskjellen. H. erinaceus er-vanligvis lett i
kjenne, men imidlercid forekomrner det former som likner denne av

blgge de to andre artene. Disse formene er nesten ugre-inete og-med
pigg.t bare piL yttersiden av et stort, komP_akt fruktlegeme. Disse

ioiir.. ble tidligere alltid klassifisert som Hydnum caput-ursi Ft'
Det kan nevnes at original-beskrivelsen av Hydnum caput-ursi utvil'
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somt representerer en form av Hericium ramosrlm (Maas Geesteranus
1959), mens de tilsvarende former av Hericium coralloides aldri har
fitt noe eget navn.

Originalbeskrivelsen av Hydnum cot'alloides viser at dette ikke
er den art som vanligvis har gitt under dette navn i Europa, men
en annen og, i det minste i Skandinavia, langt sjeldnere art som
altsi ikke er funner i Norge. Va"r art mi f/lgelig La et annet navn og
H. ramosum har vist seg 3. vare det korrekte navn for denne art
(Maas Geesteranus l. c.).

I visse tilfelle kan det vrre vanskelig i skille mellom H. ramosum
og H. coralloides. I slike tilfeller er sporest/rrelsen en differensierende
karakter.

N/kket til artene
Fruktlegeme kompakt og knollformet, i hdyden noe fliket. H. erinaceus
Fruktlegeme sterkt greinet.
B. Pigger i knipper i enden av korte sidegreiner. Sporer 5,2-6,3 X 4,8-

5,5 p (iflg. Coker & Beers). H. coralloides
B. Pigger jevnt, fordelt over undersiden av greinene. Sporer 4-5,5 X 3,6-

4,5 p (iflg. Coker & Beers). H. ramosum

Hericium erinaceus (Bull. ex Fr.) Pers. er bare kjent fra ett funn:
Trondheim, Elvegaten, pl Sorbus aucu,paria.20. juli 1932, H. Hall.

Hericium ramosum (Bull. ex Mdrat) Letellier er sjelden. Den er
of[est funnet pL Betula, bide pi levende og d/de trrr, og er par
ganger pi Populus tremula. Den er funnet nord til Sappen i Nord-
reisa 5. juli 1954, Andreas Strand. I nordisk litteratur har denne art
hittil alltid gitt under navnet Hydnum (eller Dryodon) coralloides.

HYDNELLUM P. Karst.
Fruktlegemer jordboende, delt i hatt og stilk. Hatt som ung

lodden, ofte sterkt forandret med alderen. Stilk vattaktig hiret, ofte
med innvokste pinner, blad, etc. Kj/tt fibr/st, + tydelig sonet,
seigt eller korkaktig, ofte med en hard, treaktig kjerne, sarlig i stilken.
Ytre deler ofte myke og svampete. Nfodne pigger sjokoladebrune.
Basidier k/lleformete, 4-sporete. Sporer nesren kulerunde til kantet-
uregelmessige, grovt vortet. Sporepulver brunt. Hyfer med eller uten
b/yler. Med krydret lukt.

Artene innen denne slekten faller i flere grupper som karakteriseres
ved morfologiske egenskaper, farger, KOH-reaksjon, og tilstede-
varelse eller ikke av b/yledannelser pi hyfene. KOH-reaksjonen
unders/kes pi f/lgende mi.te: En tynn skive av kj/ttet dyppes i en
dripe KOH-oppl/sning (ca. I l"). Er reaksjonen prositiv (Kf) farges
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skiven /yeblikkelig vakkert dypt fiolett, men skifrer straks til oliven-
grlnt (b@r sees mot en hvit bakgrunn). Bare to arter er Kf, nemlig
H. uelutinury og H. ferrugineum. Begge disse artene mangler ogsl
b/yler pfl hyfene.

Ytterligere tre arter mangler b{yler, nemlig H. aurantiacum, H.
mirabile og H. compactum. Den f/rste er langr den vanligste i Norge
99 9r -Tege! karakteristisk ved den oransje til brunoransje vattaktige
hirbekledning pi stilken. Fargen pi stilken holder seg ienge erterat
den pl hatten med alderen har forandret seg til urent brun. H. mira-
bile er strihlret pi. hatten. Nar beslektet med H. mirabile er H, com-
pactyln (Pers. ex Fr.) Karst. som er mindre stri, skarpere i smaken og
atskillig tyngre.

Alle de Qvfige arter har hyfer med b/yledannelse. Av disse er
H. caeruleum og H, suaaeolens begge tilstrekkelig karakterisert ved
bli linjer i kj/ttet. Grunnfargen i kjpttet er gulbrun til gribrun hos
H. caeruleurn, rnerrs den er hvit hos H. suaaeolens.

H. geogeniumkan ikke forveksles med noen andre arter. Den kjen-
nes p6. sine olivengrcinne til olivenbrune farger, den svovelgule hatt-
kanten og de svovelgule unge pigger (som altsi blir sjokoladebrune
som modne).

H. diabolus er den art som mer enn noen annen har vrert tatt for
H. ferrugineurn eller H. uelutinum var. scrobiculatum. Begge disse
to kan den til tider likne til forveksling. Hatten hos .EI. ferrugineum
er usonet og temmelig glatt, vidt forskjellig fra den noe konsentrisk
son€te og alltid radiart rynkete eller foldete hatten hos .EI. aelutinum
var scrobiculatum. Begge har en mild smak og mangler bdyler. Hatten
hos .EI. diabolus kan likne begge de to nevnte, men smaken er used-

Fig. 2. Til venstre Hydnellum aelutinum v. zonatum. - Til h/yre H. aelu-
tinum v. scrobiculatum. y2 nat. stprr. Del. R. A. Maas Geesteranus.

Fig. 2. To the left Hydnellum uelutinum a. zonatum. - To the right H.
aelutinum a. scrobiculatum. r/o nat. size. Del. R. A. Maas Geesteranus.
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vanlig skarp (diabolus!) og hyfene har b@yler. H. diabol'us er dess-
uten K-, mens, som f/r nevnt, bide FI. uelutinum og H. ferrugineum
er Kf. (Reaksjonen kan undertiden utebli i hatten hos FI. ferrugi-
neunl, men er alltid positiv i stilken. Hoo F/. aelutinum er den alltid
positiv i alle deler.)

N/kkel til artene
A. Kj/tt ved gjennomskjrring med bli soner enren i hatten eller noe

lengre ned mot stilken.
B. Stilken og kj/ttet i denne oransjebrun. Llten lukt. H. caeruleum
B. Stilken og kj/ttet stilbli, lukt av h/y (kumarin). H. suaaeolens

A. Kjdtt uten bli linjcr.
C. Kj/tt urent hvitt til blckt gulaktig i harten, undertiden isprengt

oransje flekker.
D. Stilk skitten oransje bide utenpi og inni. Smak utydelig.

H. aurantiacum

Fig. 3. Hydnellum uelutinum v. spongiosipr:s. Noen vekstformer som illustre-
rer, fra venstre, l) et kompleks av flere, kortstilkete eksemplarer med sam-
menflytende hatter og trekvart omsluttende et gammelt og svartnet eksem-
plar fra forrige sesong; 2) et enkelt eksemplar med stilken karakteristisk
oppsvulmet pi midten og avsmalnende i begge ender; 3) noen fi sammen-
flytende eksemplarer med korte, knollformete og sammenhengende stilker
som utgAr fra en felles rotlignende fot. y2 nat. st/rr. Del. R. A. Maas

Geesteranus.
Fig. ). Hydnellum uelutinum a. spongiosipes. Some grouth forms illustra-
ting, from the left, l) a complex of seaeral squat specimens with confluent
pilei, three quarters encircling an old and blachened specimen of the preui-
ous season; 2) a single specirnen with it.s characteristic fusiform, swollen,
stipe; )) a lew confluent specimens uith their short bulbous stipes connate
and springing fram a comnlon rooting base. t/2 nal. size. Del. .R. A. Maasi

Geesteranus.
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D. Stilk skittenbrun utenpa og inni. Smak fdrst noe skarp, si
bitter. Den strihirete overflaten er kraftig utviklet og meget
forskjellig fra kj/ttet i hatten. T/rkete eksemplarer 

Trrlitii;
D. Stilk blek til skittenbrun utenpi og inni. Smak meget skarp,

si bitter. Overflaten fllyelsaktig til noe srihiret, svakt ut-
viklet, med gradvis overgang til hattens kompakte kjdtt. TOr-
kete eksemplarer tunge. H. compactum

C. Kj/tt av annen farge. Fruktlegemer hverken pifallende strihiret
eller med oransjebrun stilk.

E. Kj/tt grlnnlig i de hardere deler, svovelgul i de mykere
deler. H. geogenium

E. Kj/tt av annen farge.
F. Kj/tt blekt gulbrunt til rosabrunt i hatten, mdrkere til

skitten r/dbrunt i stilken.
G. Smak utydelig. H. ferrugineum
G. Smak meget skarp. H. tliabolus

F. Kj/tt purpurbrunt i hatten, m/rkere i stilken. Smak
aldri skarp.

H. Hatt radirrt rynket og foldet, med fi og utvde-
lige konsentriske soner. (Fig. 2). H. ueluttnum

u. scrobiculatum
H. Hatt bare fint radiart stripet, i h/yden noe

knudret i midten, konsentriske soner mange og
tydelige. (Fig. 2). H. aelutinums v. zonatum

H. Hatt uten radiare striper og konsentriske soner
eller med en enkelt konsentrisk fure i randen.
Vanligvis med utpreget jevn overflate eller lave,
brede bukler. Kjennetegnet ved en fl@yelsaktig
overflate som er rosa brunlig som ung, men
skifter til kanelbrunt med alderen. (Fig. 3).

H. aelutinum v. spongiosipes
Hydnellutn auranliacum. (Batsch ex Fr.) P. Karst. - Temmelig

vanlig, i granskog.
H. caeruleu,rz (Hornem. ex Pers.) P. Karst. - Noksi vanli€i, i gran-

skog.
H. compactum (Pets. ex Fr.) P. Karst. - Sjelden, og bare funnet i

eikeskog i det sj/rligste Norge: Dale skog i S/ndeled, Aust-Agder,
20. august 1923, I. Egeland og vecl Lomsland og Klepp i Tveit,
Vest-Agder, august 1913, J. Egeland.

H. diabolus Banker. - Ikke sjelden, i granskog.
H. f errugineum (Fr. ex Fr.) P. Karst. - Ikke sjelden, i granskog.
H. geogenium (Fr.) Banker. - Ikke vanlig, men det foreligger

flere funn fra traktene omkring Oslofjorden. Stordal (1957) hevdet
at den enni ikke var pivist i Norge. Voksestedenes art er forel/pig
ukjent, men den skal visstnok foretrekke sandholdig skogbunn.
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H. mirabile (Fr.) P. Karst. - Bare ett funn gjort av NI. N. Blytt,
men uten lokalitetsangivelse.

H. suaaeolens (Scop. ex Fr.) P. Karst. - Temmelig vanlig.
H. uelutinum (Fr.) P. Karst. - Av de tre varietetene er var. scro-

biculatum (F.. ex Secr.) Maas G. temmelig vanlig i barskog,
mens bide var. spongiosipes (Peck) Nlaas G., og var. zonatum (Et.)
Maas G. er temmelig sjeldne.

HYDNUI,I L. ex Fr.
Fruktlegemer jordboende, kj/trfulle, delt i hatt og stilk. Hatt fint

semsket, ikke dekket av en hinne. Stilk fint semsket, etterhvert glatt.
Kj/tt uten soner, av ensar[et konsistens. Pigger hvite eller av samme
farge som hatten. Basidier k/lleformete, (3-) 4-5 (-6)-sporete. Sporer
nesten kuleformete til eggformete, glatte. Sporepulver hvitt. Hyfer
med b/yledannelse, i det minste i de europeiske artene. Uten frem-
tredende lukt.

Hydn.um repandum er en meget variabel art, og mer variabel i
S/r-Europa enn i Norden. Men ogsi i Norge er det lett i. finne
eksemplarer som det er vanskelig rned sikkerhet i plassere i de to
varietetene. (Her regnes altsfl blek og gulr/d piggsopp som to varie-
teter av dn og samme art. FEE.)

N/kkel til varietetene
A. Hatt blekt kj/ttfarget til blekt laksefarget. Stilk vanligvis tykk, ofte

sidestilt. Ofte uten pigger inne ved stilken. H. repandum v. repandum
A. Hatt gulbrun-oransje. Stilk slank, ofte midstillet. Pigger ofte nedl/pne.

H. repandum v. rufescens

Hydnum repandum L. ex Fr. er vanlig over store deler av Norge
bide i l/vskog og barskog. Dette gjelder begge varietelene, bide var.
repandum (blek piggsopp) og var. rufescens (r@dgul piggsopp).

PHELLODON P. Karst.
Fruktlegemer jordboende, delt i hatt og stilk. Hatt fint lodden, ikke

dekket av en hinne. Stilk enten svampet-ullhi.ret og med innvokste
pinner, blad etc., eller glatt og uten innvokste plantedeler. Kj/tt
fibr/st, mer eller mindre t;rdelig sonet, enten mykt helt igjennom,
eller med en hard kjerne i stilken. I\Iodne pigger gri eller s/lvaktige.
Basidier kplleformete, 4-sporete. Sporepulver hvitt. Sporer nesten kule-
formete, ytterst fint piggete. Hyfer uten b@yledannelse. Med krydret
lukt.

Fors/k pi i. bestemme artene av denne slekt bare pe hattens
karakterer vil som oftest gi lite oppmtrntrende eller feilaktige resul-
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tater, da disse karakterer ofte er sterkt variable. Det er absolutt n/d-
vendig i studere stilkens overflatestruktur, ogsi fargen pl stilkenskj/tt er av vesentlig betydning for en korrekt"artsbeiiemmelse.

En h/yst forvirrende fargelorandring foregir hos p. niger. Mens
3"9": eksem^plarer er matt oliven, gra ellei svartaktige, "er hirbe-
k-ledningen pe hatten av unge-og fris[e eksemplarer avin livlig bli-
fio_lett farge. Det er en vanlig feil i kalle 

-slike 
eksemplare"r for

"Hydnum caeruleumr.

Ndkkel til artene
A. Stilkoverflaten myk, svampet-ullhiret.

B. Kjernen i stilken treaktig hard, svart, silkeglinsende som t/rr. p. niger
. 1.. Kjernen i stilken mykt korkaktig, grlbrun, matt. p. confluins
A. Stilkens overflate hard, glatt eller nesten glatt.

C. Hatt uren gult fargeskjar, soner minglende eller utydelige. Kj/tti hatten med purpur eller skifertonei. P. *ilolerru,
C. Hatt med gult fargeskjrr, rydelig ofte gjentatt sonet. Kjdtt i

hatten blekt til lyst grflbrunt. p. tomentosus

. P,hellod,on conlluens (Pers.) Pouz. - Bare in innsamling i Oslo-
herbariet: Storedrange ved Flekkefjord 80. augusr 1883, A. Elytt.
- P.-melaleucrzs (Sw. apud Fr. ex Fr.) P. Karst. - Noksi vanlig i
barskog.

- P. _niger (Fr. ex Fr.) P. Karst. - Trolig sjelden og muligens kalk-
bundet. I Oslo-herbariet finnes innsamlirlgei fra Ulvlya, Kokkerud i
Brcrum, flere steder i Asker, samt fra Nord-Aurdal.

P. tomentosus (L. ex Fr.) Banker - Temmelig vanlig i barskog.

SARCODON P. Karst.

- Fruktlegemer jordboende, kj/ttfulle, delt i hatt og stilk. Hatt filr-
hiret eller dekket av en hinne. Stilk fint filthflret, etterhvert glatt.
f-jftt mytt, ikke sonet, av ensartet konsistens. Modne pigger sjoko-
ladebrune. Basidier kdlleformet€, 4-sporete. Sporepulver brunt. Sporer
nesten kulefqrmete til kantete, med uregelmessig omkrets, grovr
vortete. Hyfer med eller uten b/yledannelier.

Dette er en vanskelig slekt fordi mange av artene enten er sjeldne
eller ufullstendig unden/kt. I Europa er det i det minste to ube-
skrevne arter som i.penbart alltid har vart tatt for i. vare en eller
annen av de /vrige arter. Vi gir derfor en mer detaljert beskrivelse
av fire av de viktigste artene som forekommer i Norden.

Artene fordeler seg pi to grupper hver med ro arter. Den f/rste
gruppen med S. imbricatus og S. laeuigatus har b/yler pi hyfene, den
andre gruppen, S. fennicus og S. scabrosus, mangler b/yler.
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Ndkkel til artene
A. Foten av stilken skittenhvit, gribrun eller m/rkebrun utvendig og inn-

vendig.
B. Hatt grovt skjellet, i det minste i midten er skjellene 

"Oll"rlrlrrirnoru,
B. Hatt glatt og jevn, eller overflaten oppsprukket i innvokste, hinne-

. aktige skjell. S. laedgatus
A. Foten av stilken grigr/nn, blilig grlnn eller svartgr/nn utvendig og

innvendig. Hatt alltid skjellet.
C. Temmelig lys. Hatt gulbrun med m/rkere skjell. S. fennicus
C. M/rk. Hatt purpurbrun til m/rkebrun med vinr/dt 

.t\i7lr.roru,

Det har vart foreratr relativt fi innsamlinger av denne slekten, da
alle artene'er forholdsvis srore og kj/ttfulle.

Sarcodon imbricatus (L. ex Fr.) Karst. - Hatt skjellet. Skjell meget
grove, kj@ttfulle og nesten opprette i midten av hatten, mot kanten
gir de gradvis over i tr6.dete innvokste skjell. Gulbrun, gribrun, til
purpurbrun. Skjellene er m/rkere, ofte nesten svarte i spissen. Stilk
kort og tykk til relativt slank, jevntykk eller bredere nedtil, med butt
basis, fint hiret til tr6.det eller noe skjellet, erterhvert glatt, hvitaktig
@verst, gri.brun lenger ned og m/rknende med alderen. Kj/tt hvit-
aktig i hatten, brunlig i stilken, misfarges ikke i KOH (8 /o). Lukt
svak eller ingen. Smak noe bitter og skarp.

Med alderen b/yer kanten av hatren seg oppover og fruktlegemet
blir dypt traktformet, skjellene forsvinner og overflaten blir glatt og
jevn; dette stadium ble tidligere ofte kalt Hydnum (eller Saicodon)
infundibuluzr. Tilslutt blir stilken hul.

Meget vanlig, men fi innsamlinger i herbariene.
Sarcodon laevigatu.s (Sw. ex Fr.) P. Karst. - Hart glatt og jevn eller

etterhvert oppsprukket i innvokste hinneaktige skjell. Blekt purpur-
grabrun, etterhvert purpurbrun, skjell noe mprkere. Stilk ofte side-
stilt, kort og tykk, jevntykk eller noe bredere nedtil, basis butt, fint
hiret til tridet, med alderen glatt, hvitaktig eller grilig, med skjar
av hattens farge, etterhvert av nesten samme farge som denne. Kjdtt
hvitt, misfarges ikke i KOH, men undertiden vil det oksyderes under
t/rringen og g3. over i lilla- eller purpurbrunt. Uten lukr, og nesten
uten smak, men beskrevet som varnmel, henholdsvis bitter fra svd-
ligere deler av Europa.

Neppe vanlig, men det finnes forholdsvis mange funn fra Oslos
n&rmeste omegn safirt fra Dr/bak og Asker.

Sarcodon fennicus (P. Karst.) P. Kars,t. - Hatt skjellet. Skjell grove
og med spissene vendt oppad i midten av hatren, finere og tiltrykt
mot kanten. Gulbrun, med skjellene m/rkere til rustbrune. Stilk
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vanligvis slankere, avsmalnende nedtil, fint filtet, errerhvert glatt, av
samme farge som hatten, men gr/nnaktig eller blilig ved foten.
Kj/tt hvitaktig i hatten, brunlig i stilken og gr/nnlig eller blilig
aller nederst, ikke misfarget i KOH. Lukt sptaktig eller som biue
rnandler, smak meget bitter.

Av denne art er det bare dn innsamling i Oslo-herbariet: Sandvik-
iLsen i Barum oktober 1888, A. Blytt.

Sarcodon scabrosus (Fr.) P. Karst. - Hatt skjellet, skjell grove i
midten av hatten, finere og mer trfldet mot kanten. Blekere eller
m/rkere purpurbrun, med m/rkere skjell. Stilk kort og tykk eller
slank, jevntykk eller avsmalnende nedtil, fint filtet til tridet, etter-
hvert glatt, blekere enn hatten, svartgr@nn ved foten. Kjptt hvir
aktig eller svakt brunlig, etterhvert med r/dlig skjrer, gr/nnlig i
foten, bligr/nn i KOH. Lukt av agurk eller s/taktig. Smak bitter,
med en gang eller etter noen tid.

Stordal (1957) angir at den er funnet nar Oslo, men det finnes
ingen eksemplarer i Oslo-herbariet.

SISTOTREN{A Fr. em. Donk.
Fruktlegemer sammenflytende uten stilk, eller sjeldnere hattformet

og * stilket, tynn til hinneaktig, hvit til krem- eller gulfarget, m/rk-
nende med alderen. Kj/tt mykt, uten soner, av ensartet konsistens.
Hymenium glatt, i porer eller pi lamellaktige tenner. Basidier urne-
formet i et eller annet stadium av utviklingen, 4- (oftest 6)-8-sporete.
Sporepulver hvitt. Sporer * sylindriske til kuleformete, glatte til
ytterst fint piggete. Hyfer vanligvis med b/yledannelse.

Sistotrema confluens (Pers.) ex Fr. - Dette er den avgjort hyppigst
samlede art innen slekten. Vokser blandt niler og pn humus i bar-
skog og blandingsskog. De sammenflytende, mvke og lyse frukt-
legemene er urniskjennelige. Det er ikke uvanlig n finne eksem-
plarer med m@rkegule stilker.

STIMMARY
A survey of the stil>itate Hydnums of Nonvay is given to€iether
with a key to the genera and species. Notes on the more important
characters are included. The specimens preserved in the herbarium
of the flniversity Botanical Museum, Oslo, have been revised by
Nlaas Geesteranus, and Eckblad has prepared the notes on the dis-
tribution in Norway. Nineteen species and three varieties are recog-
nized as belonging to the Norwegian flora of this group of fungi.
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Smistykker

Norsk Botanisk Forening, - Slrlandsavdelingen
ble stiftet pl et m/te pi Kristiansancls Katedralskole mandag 14.

mai 1962. Initiativtaker var styreformann for Kristiansand Museum,
rektor Halvor Vegard Hauge, som ledet mgitet.

Undertegnede k6serte og viste fargelysbilder av S/rlandets flora.
Etterpi orienterte rektor Hauge om Norsk Botanisk Forening og
S/rlandsavdelingens forhold til denne. S/rlandsavdelingen av Norsk
Botanisk Forening vil vare nar knyttet til Kristiansand Museum, og
dens f@rste arbeidsoppgave blir i bygge ut et Agderherbarium der
det vil bli lagt spesiell vekt pi Agderfylkenes flora.

Av de fremmotte tegnet ca. 30 stykker seg som nye medlemmer.
I tillegg kommer sl en del medlemmer som ni blir tilsluttet S@rlands-
avdelingen i stedet for hovedforeningen. Medlemstallet er derfor for
tiden mellom 40 og 50.

Til interimsstyre ble valgt: Lektor Hflkon Damsgird, formann,
provisor Borghild Tveit, sekretar, og lektor Arne Buvig, kasserer.
Lrerer Ingvald Haraldstad ble valgt til revisor.

Det geografiske omridet for S@rlandsavdelingen er Agderfylkene.

, Hdkon Damsgdrd

Om Monotropa hypophegea i Nordfjord.
I artikkelen uNye utbredelsesdata for norske karplanteru (Blyttia

20: 49-82), melder f/rstekonservator Rolf Berg om eit funn av
Monotropa hypophegea Wallr. fri Bergset, Innvik herad i Nordfjord,
og at det synest vere f@rste funnet av denne arten i Sogn og Fjo:dane.
Han har ikkje funne den omtala i andre floristiske arbeid frl Sogn.
(Med *Sogn' er vel i dette h/vet meint heile fylket virt med det lange
og upraktiske namnet.)

DCt er leidt for Sofie Bergset, men arten er nok funnen i Innvik
herad f/r. I plantelista fra Randabygda (Nytt Mag. Naturv. 78: 59)
skriv Gunnaf Samuelsson oMonotropa hypophegea Wallt. Hoplands-
sLranda, i hasselsnir (4 ex.), 200 mu.
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. _Op_pgtva skriv seg frt lgE5-E6. Garden Hopland liec omlac g kmi luftline vest for Bergset. Det er vel slik at s'amuebffi ikkie" samla
p-rdver til norske museu av plantane i Randabygd", og "t"dett ",ein av grunnane til at denne oppgeva hans har vo"rte-ovirsedd.

Men sofie Bergset har i minitb-oppdaga pranten pr ein ny iokali-
tet, og sk1{fa norske museum_tnrlegdet l6nie herbaherkseniplar av

Olaa Befring
snau vaniljeror frl Sogn og Fjordane.

'r 1,'!



Bokmeldinger

Hans Molisch; Botanische Versuche untl Beobachtungen
ohne Apparate. Ein Experimentierbuch Iiir ied'en
Pflanzenfreund' 3. umgearb. u' erginzte Aufl. von Ric-
hard Biebl. G. Fischer, Stuttgart, 1955. Heft' kr. 26,30.

I denne lille boken vil enhver lerer, fra folkeskole- til h/yskole-
trinnet, finne meget som kan berike undervisningen. Den apPellerer
ellers til enhver som forener nysgjerrighetens gave med sansen for
levende natur. - Boken er kommet i tre opplag; i det siste oPPlaget
er stoffe,t omordnet slik at det er lettere i finne frem til et bestemt
emneomride. Pe 165 sm8. sider gis det en mangfoldighet av anvis-
ninger til iakttagelser og enkle fors/k som gir innblikk i forskjellige
sider av plantenes bygning, deres kjemiske sammensetning og deres

livsfunksjoner. Enkelte ting er for spesielle eller for kuriositetspreget
til i ha uhnen interesse, og en del av de planter som omtales. fins
ikke i vir flora, men her er likevel rikelig i finne som er nyttig og
morsomt. Den st@rste verdi tror jeg ligger i anvisningene ph iaht'
tagelser som kan gj/res i fri natur, - som vil berike naturoPplevelsen
foi enhver som hai ipne sanser og vil kunne gjlre en klasseekskursjorr
til noe vesentlig mer-verdifullt enn blott og bar artsjakt' Av de enkle

forsQk er manfe forlengst blitt opptatt i skolelarebpkene ogsi hos

oss; I\{olisch's lommentarer vil ofte bidra til i utdype forstielsen av

det iakttatte og derved gi /ket utbytte. Boken gir ogsfl et-charme-rende
billede av en sarpregeipersonlighet som fra sine guttedlger. i farens

gartneri gjennom et langt liv som naturforsker og akademisk lrerer
tar stitt i'levende kontal.t med sitt stoff. - Litteraturlisten omfatter
bare tyskspriklige arbeider. Stikkordregisteret er -meget 

fyldig i for-
hold til bolens Jt6rrelse. Illustrasjonene er gode, ofte utmerket. Trykk
og papir er godt. Prisen er formodentlig- omtrent hva en kan vente
fJr-en populervitenskapelig bok som ikke handler om sputniker
eller avskylige snemenn 

Knut Qd.egaard.

Brauner/Bukatsch: Das hleine pflanzenphysiologische
Prahtikum. 6 Aufl. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena'
1961. 278 s. Innb. DM(/sQ 26'60.

Der fins et ganske rikelig utvalg av tyskspriklige 'praktika' i
plantefysiologi:-veiledninger i elevfors/k og demonstrasjoner' oDas
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kleine pflanzenphysiologische praktikumo av lV. Detmer kom i fire
gpplag lra 1903 til 1912, og i lg29 i srerkr omarbeidet ursave av
Brauner. Nu foreligger en ny utgave ved Franz Bukatsch. DEnne er
bedre enn noen av forgjengerne, og hprer med blant de aller beste i fa-
get som vi for tiden har. Alle centrale deler av plantefysiorogien er ut-
ffrtig op forstandig behandlet; er renr analytisk_kjemisk a?snitt trarfitt beslaglegge uforholdsmessig stor plass 150 siadr;. De enkelte av-
snitt innledes med korte teoreiiske o^versikier. Disse er godt a-jour-
f4rt og klart skrevet, om enn n/dvendigvis sterkt ,urrr.rr"ip..rset; enlarer som har sin utdannelse noen i.r iitbute vil finne .ryttige opp_
lysninger her. En kort lirteraturliste tir hvert avsrritt gi. ott?irrririgpi mer'tf0rlig_e fremstillinger; her,kan det nok vrere d.Jlte meningei
om utvalget. E.ngelskspriklige b/ker forekommer men i markert
mindretall. - @velsesforskriftene er klare og greie, n@dvendig utstyr
og de1 tid som vil gi med er angitt foran h"veit fors/k; der hl,or det
er n/dvendiger resultatet forklari og kommentert. Fors/kene varierer
fra meget enkle til mer avanserte 1om krever specieit utstyr. Noe
som s-rmerker denne boken fremfor andre tilsvarende er de mange
oselvbygger-anvisninger, for selv temmelig komplisert apparatrrr. Et
sluttkapitel med generelle arbeidsforskrifier, oppskriftei'og tabeller
er meget god1, og litner som boken forgtvrig om at forfaiteren mi
sitte inne med solid personlig erfaring i kursrindervisning. - Illustra-
sJonene er tor cler mesre originaltegninger; de er noe imi og ikke
alltid-elegante, men.klare og.instrriktivi. Trykket er bra, -8. pu-
piret burde ha vrert bedre. prisen er, som vanlig for psttyske b/ker,
meg-et lav. - Et sarlig poeng: Boken gir oppilag for samarbeide
mellom biologi og fysikk og kjemi i gymnasieundeivisningen.

Knut Qdegaard.

V. A. Greulach & J. E. Adams: plants. An introtluc_
tion to modern botany. John Wiley & Sons, Inc., New
York & London, 1962. Innb. f 2, 17 s.

Boken er beregnet pfl et ett-semesters kurius i botanikk, av den
typ.en som er vanlig (for ett eller to semestre) ved. amerikanske
universiteter' og som vi ogsiL har f6tt i forskjellige former ved vi.re
universiteter. Det er alltid vanskelig i vite hva e"n skal ta med i et
slikt grunnkurs. IVIed tungr hjerre sljarer man bort en mengde stoff
som burde ha vrrt -*,- og sti.r likevel fremdeles orrerfoi valget
mellom i gi i dybden pi ffl, smi. felter eller i bredden pi overflaten.
Det store antall lrereb/ker som fins i Amerika for slike kurser. viser
hvor forskjellig oppgaven kan l/ses.

.Den foreliggende boken er delt i fire deler: l. uMennesket og
planteverdenen>, et heterogent kapitel med et avsnitt om okono-
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misk botanikk, et emne som det er umulig i behandle pi noen
verdifull mite pi sl liten plass, og derpi en systematisk oversikt over
planteriket. - 2. .Plantenes organisasjonsnivieru, plantenes (struk-
turelle organisasjon pi rnolekyl-, celle-, vev-, organ-, organisme-, og
plantesamfunnsniviet". - 3. Fysiologi. - 4. "Fra generasjon til
generasjon", formering, an', utvikling. - Til slutt kommer 23 sider
elementar kjemi.,som en ytterst nfdt{rttig (og formodentlig helt
utilstrekkelig) hjelp for dem som gflr til botanikkstudiet uten noe-
somhelst kjennskap til kjemi.

Det kan sies meget godt om oppbyggingen av boken, men f/rste
del syns jeg ikke er god, og stoffvalget i det hele kan diskuteres.
Det er lagt vekt pl forholdet mellom plantene og mennesket, noe
som nok vekker interesse, men som tar opp en del plass som kunne
ha vrrt brukt til konsis, (renD bo,tanikk. Det siste kapitlet har et
avsnitt pi l0 sider om hypoteser for livets opprinnelse og mulighetene
for liv pfl. andre kloder. Det kan godt hende at dette vekker interesse
hos studentene, men hvis det f/rer til noe, si er det til spekulasjon,
ikke til iakttagelser eller egen aktivitet.

For si vidt er det karakteristisk at piL et par innledende sider,
retrtet til studenten, stir det atskillige gode rld, men ett savnes totalt:
Der stir nok at han b@r tenke grundig over hva han leser i boken
eller h/rer pi. forelesninger, og hva han lerer i laboratoriet, - men
ikke ett ord om at han b/r se pi plantene pi voksestedet.

En alge pn fig. 2.7 kalles Fucis, men er Ascophyllum. Fig. 2.21

angis som Cladonia rangiferina, men det stemmer bare hvis arts-
begrepet trekkes svar[ vidt; det er C. alpestris eller en narstfiende
{orm.

En angivelse av en bakteries st/rrelse til 3/25.000 tomme fflr
en til a vrere takknemlig for at vi har det metriske system.

O. A, H.

Bruno Huber: Grundziige der Pflanzenanatomie. Ver'
.nch einer zeitgemiissigen Neurlarstellzng' Springer-Ver-
log, Berlin-G6ttingen-Heidelberg 1961. 243 s' Innb'
DM 48,-.

Planteanatomien som vitenskap ble grunnlagt av de to store sam-

tidige Malpighi og Nehemiah Grew i 1600-tallet. I Linnds lrhundrede
stod plant-eanatomien stille, men fremskrittene kom utover i 1800-

tallet, og det i en slik gr:rd at i virt lrhundre ble anatomien en tid
betraktei som noe en vir ferdig med, - et felt som ikke lengere b/d
pl egne forskningsopPgaver, men som man mitte kjenne til for i
forsti det milj/et som livsprosessene utspiller seg i. 

-I vire dagei har anatomien, som morfologien i videste forstand, en
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renessanse, med nye metoder og nye problemstillinger. Et viktig
forskningsarbeid foregir pfl flere steder i verden, med vekt pi blant
annet finstrukturen i cellekjerner og hinner, i vegger og poremem-
braner, ledningsbanene, plasmaforbindelser gjennom celleveggene, og
ikke minst den ontogenetiske utviklingen av den enkelte celle og
vevsgruppe. Denne renessansen skyldes dels tilbakevirkning fra fysio'
logien, som har muliggjort et kausalsyn pfl utviklingen, og dels nye
hjelpemidler som elektronmikroskopet. Men det er verdt i merke
seg at en autoritet som forfatteren av foreliggende bok uttaler at
renessansen i planteanatomien ikke er innskrenket til det omride
som er tilgjengelig med elektronmikroskop, men ogsi gjelder de deler
av vevslrren som er ipne for ethvert kursusmikroskop.

Mens fremstillingene av planteanatomien en tid ble skrevet av
folk hvis forskningsvirksomhet li pi andre felter, har vi i det siste
fitt noen hindb/ker, slik som denne, skrevet av forskere som stir i
f/rste rekke blant aktive planteanatomer. Forfatteren er professor ved
Forstbotanisches Institut i Miinchen.

Dette er en fremragende bok, ikke egentlig lettlest, men fengslende,
fordi den f/rer en frem til grensen for det man vet idag.

Stoffet er fordelt pi tre deler: Cellelae, vegetas'ionsorganenes ana-
tomi, og forplantningsorganenes anatomi. Det blir ikke gitt noen
samlet oversikt over de forskjellige celle- og vevstyper, slik som det
har vrert vanlig siden Haberlandts tid. Personlig syns jeg dette er et
savn. I stedet for en samlet, gjerne kortfattet, fremstilling av for
eksempel trakeider, silr/r og andre celler som er spesialisert for
ledning, er beskrivelsen av de forskjellige typer fordelt utover under
omtalen av rot, stengel osv. Forfatteren forsvarer dette med at hen-
sikten er i gi et (naturlig" planteanatomisk syscem, med hoved-
vekten pa uttiklingen. Etter min mening skulle dette ha vrrt mulig
selv om man hadde gitt definisjoner og korte beskrivelser av celle-
og vevstypene i et samldt lite avsnitt.-Stoff 

som tydeligvis har forfatterens smlige interesse, som rimelig
kan vare, og som derfor er sarlig grundig behandlet, er de sekundrre
vev i stammer, likeledes furunnlen, udie seit Hartig (1840) beliebte
und so unerschcipflich mannigfaltige Kiefernnadelu. Om den heter
det videre: "Det fins ikke noe annet boianisk objekt, som pi si liten
tverrsnittflate oppviser si. mange forskjellige vevu. Men ogsi pi alle
andre felter gir forfatteren grundig til bunds i stoffet og f/rer frem-
stillingen helt )r jour. Dette gj/r boken nytsig for alle som i sin
forskning eller undervisning kommer i ber@ring med anatomiske
sp/rsmil.- 

Illustrasjonene er ypperlige, for den aller st/rste delen moderne
fotografier. O- A. H.
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Donald l\'IcVean & Derek A. Ratcliffe: plant com-
munities of the Scottish Highlands. I\{ortographs of the
Nature Conservancy, Nr. l.-London rcAZl +iS s. Innb.
f3,l0s.

Det britiske Nature Conservancy, som ble opprertet i 1949, ut-
folder en impo-nerende virksomhet'pi mange frilier, til dels i sam-
arbeid med andre organisasjonet, ro* The clouncil for Nature, Field
Studies Council, Forestry Commission o. a.

I 196l hadde Nature Conservancy en bevilgning fra parlamentet
pi. over 9 millioner kroner, de_rav gikk omtrenr 

ti 
miilion over kapital-

konto og over 8 millioner til l/fende utgifter, administrasiorr, ib._
valtning^av-narurparker, l/nninger, stipe;dier og st@tte a'v uiten-
;kapeliq 

forskning av. zoologisk ogbotanisk art, srerli"g /kologi i videste
iorstand, og til publisering.

Den forelig.gende bok er Nr. I i en serie monografier om britisk
natur, som vil utkomme med uregelmessige mello'mrom. Det er et
imponerende verk, resukater ut, -oige irs fEltarbeid stoitet av Nature
conservancy. om ikke rrver flekk 1v de skotske h/yland er blitt
unders@kt, er det iallfall blitt^analyserr planresamfunn pi siL mange
sterler at boken gir et fullt pilitelig inntrykk av veget;sjonen etter
moderne metoder.

Verket er av helt spesiell interesse for oss i Norge, dels fordi den
narmeste paralell til de skotske h/y_l1nd ubetinget e"r e finne i Norge,
og-dels fordi forfatterne i dette tilfelle storr itt har brukt de me-
toder og det system for plantesamfunnene som er karakteristisk for
skandinavisk planteso-siol,ogi. I innledningen takker da ogsi forfat-
terne _professor Rolf Nordhagen og doseit Eilif Dahl tpE i"lt .fo.
inspiring us with the Scandinavian- approach ro vegetation and for
their stimulating cornpanionship in thi'field,

som betegnelse for en plantesosiologisk enhet bruker forfatterne
ord.et nodum, fk. noda, som er blitt'innfprt av poore (lgbb). Til
sine an-alyser bruker de mest flater pi 4 m2, men leiligtietsvil r, 2
eller 16 m2 nir s'lige forhold gjflr-det /nskelig. De hir fors@kt sfi
langt som mulig i. henf/re sine noda til assosiasjoirer og andre plante-
sosiologiske enheter som er blitt beskrever av indre, sirlig i dkandi-
navia..Dette gj/r sammenligninger mulige i en h/yere grid. 

".r., 
o-

de hadde bygd opp sitt egeisystern.
Foruten en beskrivelse av 

-plant-esamfunnene med meget utf/rlige
artslist€r, og karter over utbredelsen av de viktigste a"ssosiasjoner,
inneholder boken utf@rlige beskrivelser og diskusjo"ner av /kologiskefaktorer, som klima, jordbunn oginnflvtiisen fra mennesker og'h.rr_
dyr' Den siste faktor spiller en enda langt st/rre rolle i skotlant enni Skandinavia og har gjennom irhundreaenes l/p preget landskapet,
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med dets utstrakte gressmarker og lyngheier og nes.ten fullstendige
mangel pi furuskog av opprinnelig karakter.

Denne boken er blitt til under innflytelse av skandinavisk, og kan-
skje srerlig norsk, plantesosiologi. Men den vil ogsi kaste reflekser
tilbake og virke inspirerende pi det fortsatte arbeid pi denne siden
av Nordsj/en.

o. A. H.

Konrad iVlengel: Ern,iihrung und. Stoffuechsel der
Pflanze. 322 s., 89 figurer og 18 plansjer. G. Fischer,

Jena, lg6l. Innb. DI\,I 34,-.
Det f/rste skritt i utforskningen av plantenes nrringsbehov mitte

bli fl finne ut hvilke nrringsstoffer som er ubetinget npdvendige for
normal vekst og utvikling. Dette arbeidet viste seg meget vanskeligere
enn noen kunne ha tenkt seg pi forhind. Etter at vannkulturme-
toden ble uteksperimentert otnkring midten av forrige irhundre, ble
behovet for "de l0 klassiske elementero noksi snart klarlagt: karbon,
hydrogen og oksygen; nitrogen, svovel og fosfor; kaliurn, kalsium,
magnesium og jern. IVIen det var ikke hele historien. Vi vet ni at de
kjemikaliene en hadde til ridighet den gangen, inneholdt meget sme
mengder av en rekke andre elementer som forurensning. Fors@k med
reneie kjemikalier og bedre metoder har etter hvert vist at listtn
over npdvendige stoffer mi utvides, iallfall med 5 elementer til:
kopper, sink, mangan, bor og molybden. l\[en av disse stoffene
trenger plantene bare en br/kdel av et rnilligram Pr. liter narinp;s-
l/sning. De kalles derfor ofte sporstoffer eller mikroelementer. Andre
stoffer som narium, klor, kisel og kobolt er i s/kelyset.

Er det f/rst brakt pi det rene at et element er n@dvendig, blir det
neste sp/rsmiiet haorfor det er ng4dvendig, hvilke spesifikke funk-
sjoner det har i livsprosessene. Det kunne en ikke danne seg noen
fornuftig mening om si lenge det kjemiske forl/pet av disse Proses-
sene var ukjent. Fremveksten av den rnoderne biokjemi i l/pet av

siste menneskealder har medf/rt en revolusjonerende utvidelse av
vir viten pi dette punkt. Mens man tidligere definerte slike funda-
mentale livsprosesser som fotosvntese o€i flnding ved meget enkle,
summariske ljemiske likninger piL en linje, opererer man ni med
kompliserte reaksjonskjeder med dusinvis av til dels ganske innviklede
enkeltreaksjoner. Innenfor disse reaksjonssystemene har de mange
forskjellige neringsstoffene hver sine bestemte detaljfunksjoner. For
i kunne forsti hvorfor et bestemt element h/rer hjemme blant de
livsn/dvendige naringsstoffene, mi man derfor ha ganske omfattende
kunnskaper i biokjemi.

Konrad Mengels lrerebok er et fors@k pn n gi en sammenfattende
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fremstilling av hele dette problemkomplekset innenfor rammen av
et relativt beskjedent sidetall. P6 en mite er det blitt to lareb/ker
stokket inn i hverandre: den ene om plantenes mineralstoffbehov og
mineralstoffernaning, og den andre om stoffvekslingens biokjemi-.
Disse to saksomridene har fitt svart ulik behandling. Tyngdepunktet
ligger avgjort pi. mineralstoffnrringen. Her dekkei fremitillingen i
det vese_ntlige de samme emner som Baumeisters ypperlige monografi
fra 1952: oMineralstoffe und Pflanzenwachsrum,.

lVlengel behandler f/rst den generelle mekanisme for naringriopp-
taket og mineralstoffenes betydning for t/rrstoffproduksjon og plante-
kvalitet. I bokens spesielle del gjennomgies si-de enkelte sio?fene i
l"T- "g orden: deres forekomst i jordbunnen og deres opptak, for-
{eling og funksjon i plantene. Av sarlig verdi er avsnittine om de
forskjellige- stoffenes betydning for kulturplanrene, som jo i regelen
er best unders/kt.

Fremstillingen er over alt klar og grei, illustrert med gode tabeller
og-diagrammer, og meget godt ajouifprt, si vidt jeg kan bed/mme.
velvalgte litteraturhenvisninger litter arbeidet for ddn som vil trenge
dypere inn i emnet.

Det andre hovedkapitler, stoffvekslingens biokjemi, er meget mer
summarisk behandlet. Mengel gir her en rask gjennomgielse av de
viktigste biokjemiske reaksjonsiystemene en hai fitt u*tredet, men
uten innf/ring-i de metoder og eksperimenter som teoriene bygger
pt.Jeg tror ikke en kan ha st/rre utbytte av dette avsnittet uren
gans!9 solide forkunnskaper, bide i generell stoffvekslingsfysiologi
og^i biokjem_L mel det kan vare nyttig til en rask repetisjo=n.

Selv om Mengels lrerebok ikke er sarlig godt tilpissei til norske
studieordninger, vil den vare meget nymig 5 ha for-hinden for alle
:som. vil- sette seg inn i de nyeste resultater innenfor plantenes er-
naringslrre.

Georg Hygen
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