
Sopp og moser ved Sandermosen, 20. 

september 2014 

Turledere: Klaus Høyland og Arne Pedersen 

Lørdag 20. september arrangerte kulturPunktet Sandermosen (http://sandermosen-
stasjon.no/) og botanisk forening (http://www.botaniskforening.no/) sammen med 
Lillomarkas venner en kombinert sopp- og mosetur til Sandermosen. Professor Klaus Høiland 
stod for soppdelen, moseekspert Arne Pedersen for mosedelen og Stassjonsmester Tore 
"Perrong" Haagensen fra Sandermosen var kjentmann.  

Stasjonsmester Tore ønsket for anledningen velkommen på Snippen stasjon kl. 12. En 
sammensatt gjeng møtte opp på Snippen, bl.a. Skautravern som tar med ungdom ut i skog 
og mark. Turen gikk langs den gamle Greveveien ned mot Sandermosen hvor vi gjorde små 
avstikkere og Klaus forklarte om både spiselige og uspiselige sopp. Denne delen av turen gikk 
dog hundre meter eller to vest for Lillomarkas vestgrense som følger toglinja. Mest 
spennende på denne delen av turen var nok den overraskende og flotte blomkålsoppen som 
turdeltaker Åge Trollsås fant ved foten av en furu. Tore fortalte også om gamle dagers toll 
for reisende og man følte litt historiens sus forbi gamle tufter og en trebygning.  

Et nytt tog stoppet på Sandermosen med flere deltakere et par timer senere og der ventet 
Arne Pedersen. Moseinteresserte fulgte interesserte mot vest til et svaberg og flere moser 
ble vist fram slik som bergsotmose. Det er mange sigdmosearter i skogen. Morsomt nok 
kunne Arne vise fram kjempesigd som ikke er av de vanligste. En lupe er et nødvendig 
verktøy for å studere forskjeller mellom de mange moseartene. 

På Sandermosen fyrte Stassjonsmestern opp grillen og solgte pølser og folk koste seg i 
høstsolen. Etter litt påfyll begav interesserte seg opp i retning Barlindåsen. Denne ligger jo 
øst for jernbanelinja og dermed i Lillomarka. Mange forskjellige sopp ble funnet og en del 
moser. Det ble ikke til at mosegjengen kom seg helt til Styggedalen, men alle holdt seg mer 
sammen nær Sandermosen, og alle returnerte etterhvert dit for mere pølser, sosialt samvær 
og en engasjerende soppgjennomgang med Klaus, bare avbrutt av en plog kortnebbgjess 
kaklende på vei sørover fra Svalbard.  

Det var mange fornøyde turdeltakere som hoppet på toget 18:30 på vei hjem til 
sivilisasjonen, noen med egen soppmiddag ventende. Turdeltakeren som hadde lengst reise 
kom helt fra Bø. Alle var enige om at det hadde vært en fin tur og en meget hyggelig dag på 
og rundt Sandermosen stasjon. Takk til Klaus og Arne for mange lærerike øyeblikk og ikke 
minst en stor takk til Tore som åpnet perrongen og stasjonen for dagen med gode pølser, 
grill, sol og brus. 
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