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I de kommende fem år skal der ske en kortlægn-
ing af Danmarks lamelsvampe, rørhatte, pores-
vampe, barksvampe, køllesvampe, bævresvampe 
mm. – eller sagt mere præcist: alle frugtlegemed-
annende basidiesvampe. Dette omfatter ca. 2700 
arter. 
 Projektets overordnede formål er at samle og 
forøge vores viden om svampenes udbredelse og 
økologi i Danmark og at gøre denne viden til-
gængelig. Hermed forbedres muligheden for at 
offentlige myndigheder kan tage hensyn til de 
sjældneste og truede svampe i deres planlægning 
og naturforvaltning. Samtidig bliver vi også bed-
re i stand til at vurdere hvilke arter der i virke-
ligheden er truede, og denne viden kan give et 
forbedret grundlag for kommende revisioner af 
rødlisten. Mange svampe er tilsyneladende i til-
bagegang som følge af øget kvælstofbelastning, 
græsningsophør eller anden forringelse af deres 
levesteder, mens andre arter går frem, f.eks. som 
følge af ændret praksis i det statsejede skovbrug. 

Atlasprojektet vil medvirke til at belyse even-
tuelle ændringer i de enkelte arters udbredelse. 
Det nøjagtige artsantal er endnu ikke kendt, og 
der vil uden tvivl dukke flere nye danske arter 
op undervejs. Da forudsætningen for at kunne 
lave et atlasprojekt er at de fleste arter som in-
dgår, er rimeligt velkendte og veldefinerede, er 
det valgt ikke at inkludere sæksvampene, f.eks. 
bægersvampe, skivesvampe og kernesvampe i 
projektet. Der kan dog indsamles data om alle 
danske svampe i forbindelse med projektet.
 Atlasprojektet udføres i et samarbejde mellem 
Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk 
Institut, Københavns Universitet, Foreningen til 
Svampekundskabens Fremme og MycoKey. Pro-
jektet modtager rundhåndet økonomisk støtte 
fra Aage V. Jensens Naturfond. Der er nedsat en 
styregruppe som består af Carsten Rahbek fra 
Aage V. Jensens Naturfond, Henning Knudsen 
fra Statens Naturhistoriske Museum, Flemming 
Rune fra Foreningen til Svampekundskabens 
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Mapping of Danish basidiomycota
Thanks to a generous grant from “Aage V. Jensens Naturfond” a mapping project of Danish fruitbody forming 
basidiomycotes will be carried out in the period 2009-2013 by The Natural History Museum of Denmark in co-
operation with the Department of Biology, the University of Copenhagen, the Danish Mycological Society and 
MycoKey. The main purpose of the project is to bring together and increase our knowledge on the distribution 
and habitat requirements of these fungi, and to make this knowledge accessible. This again will make it easier for 
local and national authorities to protect rare fungi and their habitats.
 On the website www.svampeatlas.dk new entries and queries can be made in the database, and identification 
tools will be provided, both as interactive keys in the MycoKey-style and as dichotomous keys in pdf format (in 
Danish). In order to secure a high reliability of database entries, critical identifications will go through a verifica-
tion process, and so will data originating from other sources.
 In less investigated parts of Denmark mapping workshops and mapping excursions will be arranged. An addi-
tional mapping program will be arranged for about 50 fairly easily recognizable fungi, which do not need formal 
verification. This will hopefully give more complete distribution maps for these species, and equally important, 
it will surely widen the group of persons who can contribute with their observations. Small competitions will be 
introduced as a motivating factor for the contributors. The project will be launched at the annual meeting of the 
Danish Mycological Society on 28 February in Copenhagen.
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 På www.svampeatlas.dk kommer der desuden 
et forum hvor man kan oplægge billeder og dis-
kutere hvad de forestiller, men ved Svampes 
deadline var det er endnu ikke afklaret hvor og 
hvordan dette forum udformes.

Databasen og indrapportering
Selve kernen i projektet er at der vil blive op-
bygget en database over danske svampefund. 
Indtastning af oplysninger i databasen sker på 
atlasprojektets hjemmeside. For at sikre en høj 
pålidelighed af de data der kommer ind, vil der 
lige som i den gamle database Svampefund være 
dokumentationskrav for mange arter i form af 
belæg og/eller fotos eller særlige oplysninger. 
Modsat hvad der var tilfældet i Svampefund, 
vil der nu være personer tilknyttet atlasprojek-
tet som har det som en del af deres arbejde at 
kontrollere disse indsamlinger. Tidligere foregik 
godkendelsesproceduren ulønnet og uden for 
normal arbejdstid, og derfor har mange uden 
tvivl oplevet det som en flaskehals at få deres 
fund godkendt. I de næste fem år vil situationen 

være en helt anden, og valideringerne må derfor 
forventes at gå en del mere smidigt, forhåbentlig 
til glæde for alle parter. Belagte indsamlinger 
vil blive anbragt på svampeherbariet (Botanisk 
Museum), Københavns Universitet. Dette vil 
dog ikke være tilfældet for alle de indsamlinger 
der indleveres til kontrol.
 Indtastningsmodulet som man kender fra 
Svampefund i dag, vil blive opdateret med en 
række forbedringer som især vil være nyttige når 
man vil indrapportere mange fund fra forskel-
lige steder på samme lokalitet. Navngivningen 
af lokaliteter vil også blive underlagt et regelsæt, 
så man undgår at samme lokalitet kan optræde 
under forskellige navne. En nærmere præsen-
tation af indtastningsmodulet vil blive givet på 
svampedagen 28. februar.
 Artslisten der ligger til grund for databasen, 
er ved at blive ajourført med den nyeste viden og 
vil være klar til projektstart, i hvert fald for alle 
arter der er mulighed for at finde i foråret.
 Også ældre kilder vil blive integreret i data-
basen. Databasen Svampefund, som fortsæt-

Fremme, Ulrik Søchting fra Biologisk Institut, 
Københavns Universitet, Bo Levesen fra Kom-
munernes Landsforening og Thomas Eriksen fra 
Danmarks Naturfredningsforening.
 Arbejdsgruppen i atlasprojektet består af Jan 
Vesterholt, Thomas Læssøe, Jens H. Petersen og 
Jacob Heilmann-Clausen, førstnævnte vil være 
ansat på atlasprojektet i 80 % af normal arbe-
jdstid, de øvrige vil bruge 20 eller 25 % af deres 
arbejdstid på projektet. Christian Lange er data-
baseansvarlig.

Atlasprojektet på nettet
Atlasprojektets netadresse er www.svampeatlas.
dk. Det er her man finder projektets database, 
hvor man både kan indtaste fund og foretage 
søgninger. For at beskytte databasen vil adgang 
ske via brugernavn og adgangskode. Hvis man 
allerede har brugernavn og adgangskode fra 
Svampefund, vil disse kunne genbruges, ellers 
kan man se hvorledes man bliver oprettet som 
bruger. Adgang er ikke forbeholdt medlemmer 
af svampeforeningen.

    På www.svampeatlas.dk vil der også være et 
bestemmelses-centrum hvor MycoKeys nye in-
ternet-interface kommer til at udgøre rygraden. 
MycoKey vil dels hjælpe med slægtsbestem-
melsen, dels levere et stort antal illustrationer, 
beskrivelser og artsnøgler som pdf-filer. Nogle af 
artsnøglerne vil være opdateringer af nøglerne 
fra Danske Storsvampe (bogen er udgået fra 
forlaget ved årsskiftet, og rettighederne er gået 
tilbage til forfatterne), andre vil tage udgang-
spunkt i nøglerne fra Funga Nordica, og andre 
igen vil være helt nye. Det er tanken at der ved 
projektets afslutning skal udgives et trykt atlas 
i flere bind over basidiesvampe i Danmark, og 
at dette atlas så langt det er muligt, skal videre-
bringe nøgler til og billeder af alle frugtlegemed-
annende basidiesvampe der findes i Danmark. 
Alle nøgler skal derfor være færdige i 2013, men 
de lægges løbende ud på hjemmesiden, og de 
vil løbende blive forbedret. De første nøgler vil 
være tilgængelige allerede ved projektstart, men 
andre vil nok lade vente på sig til projektets sid-
ste år.

text text
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det størst mulige udbytte af disse workshops vil 
en række pladser være forbeholdt mere erfarne 
svampesamlere. Afhængigt af stedets størrelse vil 
der også være en række pladser med fri tilmeld-
ing, hvilket vil blive annonceret på atlasprojek-
tets hjemmeside. Leje af faciliteterne dækkes 
af atlasprojektet, så udgiften for deltagerne vil 
være begrænset til kost og transport til og fra.
 Desuden vil der blive afholdt en række at-
lasekskursioner der kan minde om almindelige 
svampeforeningsekskursioner, men hvor det 
primære formål er at producere så lange artslis-
ter som muligt. Turlederen vil tage svampe med 
hjem til kritisk kontrol og bestemmelse, men det 
skal naturligvis ikke afholde turdeltagerne fra at 
samle spisesvampe ved samme lejlighed. Disse 
ture vil typisk blive afholdt på steder hvor der 
ellers sjældent afholdes ekskursioner, eller på 
usædvanlige årstider, f.eks. med fokus på bark-
svampe. Turene vil ikke generelt blive annon-
ceret i svampeforeningens turprogram, men kun 
på atlasprojektets hjemmeside. Turaktiviteten 
vil afhænge meget af vejret, og derfor vil de ty-
pisk kun blive annonceret med 1-2 ugers varsel. 

Forhåbentlig vil lokale foreningsmedlemmer 
blive fristet til at møde op, og vi vil meget gerne 
arrangere turene i samarbejde med lokale folk 
der kender lokaliteterne, men ikke nødvendigvis 
så mange svampe. Annonceringen at ekskursion-
er vil både ske på atlasprojektets hjemmeside og 
på atlasprojektets Facebook-side.

Et folkeligt overvågningsprojekt
Som et delprojekt vil der blive lavet et mere 
folkeligt overvågningsprojekt, der omfatter om-
kring 50 arter der er rimeligt lette at bestemme 
og ikke behøver at gennemgå en formel godken-
delsesprocedure. Det er ønsket at rigtig mange 
personer kan involveres i kortlægningen af disse 
arter, så vi her kan opnå et mere komplet bill-
ede af disse arters udbredelse. Nogle af disse ar-
ter kan sandsynligvis findes i alle dele af landet, 
mens vi forventer at andre arter har en mere 
skæv udbredelse. Der er både inkluderet arter 
som formodes at være under spredning, og arter 
som formodes at være i tilbagegang.
 Arterne som indgår i det folkelige overvågn-
ingsprojekt, vil blive præsenteret på svampeda-

ter frem til projektstart, vil blive integreret, og 
også databasen med fund af rødlistearter, som i 
dag også findes på foreningens hjemmeside, vil 
få ændret struktur så den kan blive integreret. 
Svampeherbariets database og flere private per-
soners databaser samt databaser fra forskellige 
„svampelejre“ vil blive integreret ligesom en 
række publicerede og ikke-publicerede skrift-
lige kilder og herbariemateriale. Alle disse fun-
doplysninger skal dog passere det samme filter 
som nye angivelser, hvilket i praksis vil betyde at 
usikre oplysninger vil blive udeladt.
 For hver enkelt art vil der blive lavet et udbre-
delseskort, og dette udbredelseskort vil løbende 
blive opdateret – dog ikke nødvendigvis i det 
sekund et nyt fund indtastes (for det vil langsom-
meliggøre processen), men med regelmæssige 
intervaller. Ældre fund vil blive vist med andre 
symboler end nye, og dermed vil det blive syn-
ligt hvis der er sket markante ændringer i udbre-
delsesmønstret.
 Fra atlasprojektets side ønsker vi at de oply-
sninger vi samler, vil blive anvendt til gavn for 
svampene. Derfor vil vi i 2010 sende invitationer 

ud til kommuner, miljøcentre og skovdistrikter, 
og på en temadag vil vi præsentere dem for da-
tabasen og forhåbentlig give dem nogle ideer til 
hvordan de bedre kan tage hensyn til svampene 
i deres planlægning og naturforvaltning.

Ekskursioner og kortlægningslejre
Vores viden om svampenes forekomst er i al-
vorlig grad præget af hvor vi bor, og hvor vi 
har vores foretrukne svampelokaliteter. Derfor 
er der en stor skævhed i vores viden om svam-
penes udbredelse. Næsten overalt i landet findes 
der lokaliteter vi ikke ved så meget om, men i 
visse dele af landet er der særlig mange huller i 
vores viden. Selv om det er umuligt at undersøge 
alle landsdele lige grundigt, vil vi i atlasprojektet 
forsøge at rette lidt op på denne skævhed ved at 
afholde kortlægnings-workshops og atlasekskur-
sioner de steder, hvor der er mest behov for det.
 I løbet af projektets løbetid vil der blive af-
holdt ni kortlægnings-workshops, to i hvert af 
årene 2009-2012 og en i 2013. Antallet af del-
tagere på sådanne workshops vil være begræn-
set af faciliteterne de enkelte steder, og for at få 

text text
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Motorvej og VVM-redegørelse
Når man vil lave større byggeprojekter som 
motorveje i Danmark, siger planloven (lov om 
planlægning) at der skal udarbejdes en VVM-
redegørelse, som er en vurdering af hvordan 
projektet vil påvirke miljøet. En VVM-redegø-
relse består i en beskrivelse og vurdering af di-
rekte og indirekte virkninger på:
 - mennesker, dyreliv og planteliv
 - jordbund, vand, luft, klima og landskab
 - materielle goder og kulturarv
 - samt samspillet mellem disse faktorer.
Når svampeliv ikke er nævnt specifikt, skyldes 
det forhåbentlig manglende viden om at svam-

pene har deres eget rige, hos dem der har udar-
bejdet loven. Vi tror, at lovens fædre eller mødre 
har tænkt på svampene som tilhørende plante-
riget.

Kombilinien
I Silkeborg skal vi have en motorvej, og alt tyder 
på at den kommer til at gå i gennem den nord-
lige ende af byen, så vi fra Silkeborg kan komme 
hurtigt til Århus og Herning. Den linie som er 
blevet valgt, bliver kaldt „kombilinien“ fordi 
den kombinerer to andre mulige linieføringer. 
Der blev udarbejdet VVM-redegørelser for de 
to første linieføringer i 2002 og for kombilinien 

gen i februar og på atlasprojektets hjemmeside. 
Der vil blive udarbejdet et hæfte hvor disse arter 
er afbildet, og hvor vigtige kendetegn og forvek-
slingsmuligheder er beskrevet. Hæftet vil kunne 
hentes ned fra atlasprojektets hjemmeside i pdf-
format, og det overvejes at trykke det og ud-
sende det til foreningens medlemmer.

Konkurrencer
Erfaringen, f.eks. fra Mykomarathon, har vist at 
et konkurrenceelement kan være ganske under-
holdende og kan virke motiverende for lysten til 
at registrere svampefund. Dette vil vi udnytte i 
Danmarks svampeatlas. Konkurrencerne er end-
nu ikke helt på plads endnu, men vil blive lan-
ceret endeligt på svampedagen. Allerede nu kan 
vi dog løfte sløret for hvad der er i vente, idet vi 
arbejder med følgende årlige prisuddelinger: 
 Årets slider: til den rapportør der indtaster 
flest fund totalt.
 Årets innovatør: til den rapportør der ind-
taster flest nyfund, dvs. fund af arter der ikke 
tidligere var registreret fra det pågældende 10 x 
10 km kvadrat.
 Årets hitjæger: til den rapportør der har regis-

treret flest fund af rødlistede eller dårligt kendte 
arter. Fund fra nye lokaliteter vægtes højest! 
 Årets fund: efter kåring mellem alle rap-
portører.
 Årets højdespringer: til den rapportør der 
har forbedret sin indsats mest overbevisende 
i forhold til det foregående år (uddeles ikke i 
2009).
 Præmien i hver kategori vil være en T-shirt 
med projektets logo, årstal, den erhvervede titel 
og måske en tegning der understreger den bed-
rift den præmierede har begået.

Startskuddet
Startskuddet for atlasprojektet vil blive givet i 
forbindelse med Foreningen til Svampekundsk-
abens Fremmes årlige svampedag i København 
den 28. februar 2009. Vi håber at foreningens 
medlemmer – og for den sags skyld også mange 
andre – vil deltage aktivt i kortlægningen af Dan-
marks svampe. Husk nu at færdsel på private 
arealer er reguleret af Naturbeskyttelseslovens 
bestemmelser, medmindre man har en særlig til-
ladelse fra ejeren. Tilbage er der blot at ønske 
god tur. Husk notesbogen eller diktafonen!

text

Svampe, rødlistearter og vurdering af virkninger på miljøet
Morten Strandberg og Torbjørn Borgen

 

(Figur 1) Skoven i Hårup Sande har mange steder karakter af uforstyrret skov som har stået urørt 
i årtier. Flere steder er skoven meget ufremkommelig på grund at liggende døde stammer som 
spærrer vejen. Skovbunden er mange steder dækket af dværgbuske, mosser og rensdyrlav, og 
de liggende døde stammer tjener som levested for forskellige laver, fx bægerlaver. Begge billeder 
stammer fra steder som forsvinder med anlægget af Kombilinien.
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i 2006. Vi har valgt at eksemplificere denne ar-
tikel med VVM-redegørelsen for kombilinien. 
Vi har udelukkende valgt kombilinien fordi den 
tilfældigvis kommer til at påvirke svampene i et 
område vi kender rimelig godt. Hovedformålet 
med denne artikel er at påpege nogle mangler i 
de VVM-redegørelser som bliver foretaget for 
at bedømme virkningerne på miljøet. Det har vi 
valgt at dokumentere ved at undersøge hvilke 
rødlistede svampe linieføringen vil kunne på-
virke i Hårup Sande og Silkeborg Nordskov i 
Silkeborg. Vi kunne sikkert have dokumenteret 
det lige så godt ved hjælp af likenerne, som hel-
ler ikke er blevet undersøgt i VVM-redegørel-
serne, men vi ved ikke nok om likenerne.

Rødlister
Ifølge By- og Landskabsstyrelsen er en rødliste 
en fortegnelse over arter, som gennem målrettet 
naturforvaltning skal gives mulighed for at gen-
etablere eller konsolidere sig, som der skal tages 
hensyn til i planlægning og forvaltning, som bør 
overvåges og beskyttes, hvis det skal forhindres, 
at de forsvinder, og som bør eftersøges, hvis de 
anses for at være forsvundet (www.blst.dk).

Svampelokaliteten Hårup Sande
VVM-redegørelsen for Kombilinien blev ud-
arbejdet af Vejdirektoratet i 2006, bl.a. med 
bistand fra COWI-consult. Undersøgelsen om-
fatter først og fremmest en gennemgang af de 
naturtyper der er omfattet af  EU’s habitatdi-
rektiv, og de arter af pattedyr, fugle og højere 
planter der bliver påvirket. Det eneste der er 
nævnt om svampe, er at Hårup Sande er en 
vigtig svampelokalitet. Denne undladelse er 
uheldig da der blandt de svampearter der bliver 
påvirket i Hårup Sande, er flere rødlistede ar-
ter. Det er ikke klart hvilke valg der ligger bag 
denne undladelse, men det kan ikke være uvi-
denhed om at svampene er en væsentlig gruppe 
af organismer i Hårup Sande, da Vejdirektoratet 
i rapporten jo netop påpeger at Hårup Sande er 
en vigtig svampelokalitet. COWI-consult som 
udførte vurderingen for Vejdirektoratet, kunne 
selv have udarbejdet et overblik over de rødli-
stede svampe i området som det der kan ses i 
tabel 1. COWI kunne for eksempel have spurgt 
Svampeforeningen, som kunne have henvist til 
Røddatabasen, som er offentligt tilgængelig på 
foreningens hjemmeside. Via Røddatabasen 

text

 
Tabel 1. Oversigt over rødlistede svampearter i Nordskoven og Hårup Sande .

Art Dansk navn Rødliste-
kategori* Voksested Status
Camarophyllopsis schulzeri Tyndbladet Vokshat NT Hårup Sande Aktuelt til stede 
Cortinarius caperatus Kliddet Slørhat VU Hårup Sande Aktuelt til stede 
Cortinarius spilomeus Rødfnugget Slørhat NT Hårup Sande Aktuelt til stede 
Cortinarius traganus Safrankødet Slørhat VU Hårup Sande Aktuelt til stede
Dermoloma pseudocuneifolium Mark-Nonnehat VU Hårup Sande Aktuelt til stede
Entoloma infula Hvidbladet Rødblad NT Hårup Sande Aktuelt til stede
Geoglossum glutinosum Slimet Jordtunge NT Hårup Sande Aktuelt til stede
Gyroporus cyanescens Blånende Rørhat NT Hårup Sande Aktuelt til stede
Hydnellum concrescens Bæltet Korkpigsvamp VU Hårup Sande Aktuelt til stede
Hygrocybe cantharellus Kantarel-Vokshat NT Hårup Sande Aktuelt til stede
Hygrocybe nitrata Stinkende Vokshat NT Hårup Sande Aktuelt til stede
Hygrocybe subpapillata Papil-Vokshat EN Hårup Sande Aktuelt til stede
Hygrocybe turunda Sortskællet Vokshat EN Hårup Sande Aktuelt til stede
Lactarius hysginus Teglfarvet Mælkehat EN Nordskoven Aktuelt til stede
Leccinum vulpinum Fyrre-Rørhat NT Hårup Sande Aktuelt til stede
Mycena stipata Stinkende Huesvamp NT Nordskoven, Hårup Sande Aktuelt til stede
Myxomphalia maura Kulhat NT Nordskoven Aktuelt til stede
Phellodon niger Mørk Læderpigsvamp VU Nordskoven Aktuelt til stede
Pluteus atromarginatus  Sortrandet  Skærmhat VU Hårup Sande Aktuelt til stede
Ramaria botrytis Drue-Koralsvamp VU Nordskoven Aktuelt til stede
Rhodocollybia prolixa var. distorta Snoet Fladhat NT Hårup Sande Aktuelt til stede
Russula caerulea Puklet Skørhat VU Nordskoven Aktuelt til stede
Russula rhodopus Lak-Skørhat VU Nordskoven Aktuelt til stede
Sarcodon imbricatus Skællet Kødpigsvamp VU Nordskoven Aktuelt til stede
Sarcodon squamosus Småskællet Kødpigsvamp EN Hårup Sande Aktuelt til stede
Tricholoma apium Lakrids-Ridderhat EN Nordskoven Aktuelt til stede
Tricholoma sudum Tør Ridderhat VU Hårup Sande Aktuelt til stede
Anomoporia myceliosa Fyrre-Vatporesvamp EN Nordskoven  Sidst set i 1956
Bankera fuligineoalba Pjusket Duftpigsvamp EN Hårup Sande  Sidst set i 1982
Cerrena unicolor Ensfarvet Læderporesvamp VU Nordskoven  Sidst set i 1956
Cortinarius subtortus Olivengul Slørhat NT Hårup Sande  Sidst set i 1985
Hemipholiota heteroclita Duftende Skælhat VU Hårup Sande  Sidst set i 1983
Hohenbuehelia atrocoerulea Blålig Barkhat VU Nordskoven  Sidst set i 1983
Hydnellum peckii Bitter Korkpigsvamp EN Hårup Sande  Sidst set i 1972
Phellodon tomentosus Tragtformet Læderpigsvamp VU Nordskoven  Sidst set i 1974
Rhizopogon roseolus Rødlig Skægtrøffel R - rødlistestatus 1997 Hårup Sande  S i d s t 
set i 1977
Rhizopogon vulgaris Rosa Skægtrøffel R – rødliste-status 1997 Hårup Sande  Års ta l 
ukendt
Suillus placidus Elfenbens-Rørhat CR Nordskoven  Sidst set i 1913
Tricholoma arvernense Grøngul Ridderhat VU Hårup Sande  Sidst set i 1968
Tricholoma columbetta Silke-Ridderhat VU Nordskoven  Sidst set i 1966
Tricholoma focale Halsbånd-Ridderhat VU Hårup Sande  Sidst set i 1986
Xylobolus frustulatus Mønster-Lædersvamp CR Nordskoven  Sidst set i 1956

* hatsvampenes rødlistestatus er baseret på Funga Nordica, hvor andre rødlistedata ikke har været 
tilgængelige.
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kunne COWI også være kommet i kontakt med 
folk med kendskab til området.

Tidligere fund
Vi ved ikke i hvilken grad de fund der indgår 
i Tabel 1, er fra områder der bliver påvirket af 
anlægget af Kombilinien, da vore to hovedkil-
der (Vesterholt 1988 og Svampeforeningens 
rødlistedatabase) ikke indeholder detaljerede 
oplysninger om findesteder på de to lokaliteter.

Truede svampe
Vi har hver især mere end 10 års kendskab til 
svampene i Silkeborg, og derigennem har vi 
også et godt indblik i nogle af de områder som 
bliver berørt af Kombilinien og tilkørselsanlæg-
gene i Hårup Sande og Silkeborg Nordskov. På 
trods af dette kendskab finder vi stadig sjældne 
arter der er nye for området – således er den 
moderat truede art Inocybe sambucina i 2008 
blevet fundet som ny for Silkeborg Nordskov 
i det område som bliver dækket af den kom-
mende motorvej. Aktuelt er denne art, som vel 
er Danmarks største trævlhat, kun kendt fra tre 
lokaliteter i Danmark.
 I Tabel 2 findes en oversigt over de truede og 
sjældne arter som bliver påvirket i Nordskoven 
eller Hårup Sande eller begge steder. Der er 

heldigvis en række sjældne arter i både Nord-
skoven og Hårup Sande som må formodes fort-
sat at kunne eksistere i uændret omfang også 
efter motorvejsanlægget. (Tabel 1).
 Blandt de svampearter der bliver påvirket, er 
den kritisk truede orange korkpigsvamp Hyd-
nellum aurantiacum, (Figur 2) hvis voksested i 
Hårup Sande falder sammen med tilkørselsan-
lægget til motorvejen, hvilket gør det sandsyn-
ligt at denne art bliver udryddet på lokaliteten.
 Dertil kommer en række arter tilknyttet den 
130 år gamle skov af Birk og Skovfyr i Hårup 
Sande, f.eks. Cortinarius quarciticus (Figur 3), 
og en række arter tilknyttet Fyr i Nordskoven 
– hvilket blandt andet inkluderer hovedfore-
komsten af Elfenbens-Mælkehat (Lactarius mu-
steus) (Figur 4) i Nordskoven.

Jyllands største fyrreskov
Fyrreskoven i Hårup Sande og Silkeborg Nord-
skov er Jyllands største habitat med skovfyr. 
Den befinder sig på et gammelt indsande og er 
levested for en lang række arter som ellers er 
sjældne i Danmark. Efter danske forhold er det 
en gammel skov med flere områder med mere 
end 100 år gamle træer på en jordbund der har 
været uforstyrret i samme periode eller endog 
længere tid. Mange af de svampe der optræder 

Orange korkpigsvamp Hydnellum aurantiacum, sjælden og kritisk truet art der i Hårup Sande kun findes i det 
område hvor der skal anlægges tilkørselsanlæg til motorvejen. Foto Morten Strandberg.

Cortinarius quarciticus. Foto: Jan Vesterholt

 
Tabel 2. Oversigt over truede rødlistede svampe hvis forekomst i Hårup Sande og/eller Silkeborg 
Nordskov bliver påvirket af Kombilinien.

Art Dansk navn Rødliste-kategori Voksested Antal aktuelle 
lokaliteter i DK
Hydnellum aurantiacum Orange Korkpigsvamp CR Hårup Sande 4
Inocybe sambucina  EN Nordskoven
Hårup Sande 3
Lactarius musteus Elfenbens-Mælkehat VU Nordskoven
Hårup Sande 3
Lactarius mammosus Kokosbrun Mælkehat VU Nordskoven
Hårup Sande ca. 10
Phellodon melaleucus Vellugtende Læderpigsvamp VU Nordskoven, Hårup Sande ca. 25
Cortinarius quarciticus  VU Hårup Sande <5
Tricholoma aestuans Kegle-Ridderhat NT Nordskoven
Hårup Sande ca. 25
Cortinarius armillatus Cinnoberbæltet Slørhat Ikke rødlistet, men
indikator for gammel birkeskov Hårup Sande ca. 50
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har hjulpet Vejdirektoratet, vist sovet i timen. 
Statsskovdistriktet som passer på Hårup Sande 
for os alle sammen, kan med det mandskab de 
har til rådighed, ikke forventes at kende til de 
biologiske værdier i deres skove, og selv om de 
skulle have ekspertisen, så har de ikke tiden til 
det. Den lokale kommune Silkeborg Kommune 
har det på samme måde som Statsskovdistrik-
tet – hverken ekspertise eller tid er til rådighed. 
Tilbage står at Vejdirektoratet der udbyder op-
gaven med at udfærdige VVM-redegørelsen, 
burde sikre sig at dem der får opgaven, er i stand 
til at udføre den i overensstemmelse med plan-
lovens retningslinier for VVM-redegørelser. Og 
hvis Vejdirektoratet ikke har kompetencen til at 
sikre sig dette, burde de rådføre sig med Skov- 
og Naturstyrelsen eller By- og Landskabsstyrel-
sen, som burde have disse kompetencer. 

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks største interesseorganisation på na-
turområdet, Danmarks Naturfredningsforening 
(DN) har muligvis haft en første prioritet der 
hedder, at hvis der skal være en motorvej, skal 
den i hvert fald ikke følge Resendallinien. DN 
kunne efter vores mening alligevel godt, uden 
at have sat Gudenådalens landskabsværdier 
på spil, have arbejdet på at sikre at Kombili-
nien ved linieføringen gennem Hårup Sande og 
Nordskoven blev så skånsom for de truede arter 
af svampe som muligt.

Vores mening
Vi har skrevet denne artikel for at pege på den 
forskelsbehandling af de forskellige artsgrupper 
myndighederne udøver når de vurderer virk-
ningerne på miljøet. Kombilinien er brugt som 
eksempel, dels fordi den har åbnet vores øjne 
for problemet, dels fordi vi uden den store eks-
tra indsats her har kunnet dokumentere påvirk-
ningen af de rødlistede svampe. Vi er bevidste 
om at dette indlæg ikke er aktuelt i forhold til at 
påvirke beslutningen om at vælge Kombilinien. 
Fremadrettet mener vi at de besluttende myn-
digheder og deres rådgivere bør gøre sig mere 
umage for at sikre at virkningen på naturen bli-
ver så lille som muligt når samfundet vælger at 
gennemføre projekter der kan påvirke naturen. 
Og hvis det ikke er muligt, eller der ikke er vilje 
til at mindske virkningen på naturen, bør om-

kostningerne i form af tab af naturværdier alli-
gevel gøres op. Kun herved kan omverdenen få 
et nuanceret billede af omkostningerne ved og 
grundlaget for politiske beslutninger om større 
byggeprojekter. Den måde man sikrer arkæolo-
giske værdier ved landanlæg i Danmark, og de 
store undersøgelser af biologiske værdier der 
finder sted i forbindelse med anlæg af broer og 
vindmølleparker i havet, kunne godt tjene som 
eksempel for vurdering af de biologiske værdier 
i forbindelse med store projekter til lands.
 Med denne artikel kan man endvidere sige 
at den naturmæssige omkostning ved den valgte 
linieføring er opgjort for svampenes vedkom-
mende i et af de områder som bliver ramt. Kon-
klusionen er at den kritisk truede art Orange 
Korkpigsvamp bliver udryddet i Silkeborg 
Kommune og at seks andre rødlistede svampe 
bliver direkte påvirket på deres voksesteder i 
Nordskoven og Hårup Sande, hvilket medfører 
en tilbagegang på lokalt niveau.
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på uforstyrret jordbund i en gammel skov som 
Hårup Sande og Nordskoven, vil ikke kunne 
genindvandre i skov der plantes som erstat-
ningsskov på tidligere landbrugsjord.

Sjældne arter
Hvad sjældenhed angår, er der kun få artsgrup-
per der kan opvise arter med så få levesteder 
som gælder for de mest sjældne af de svampe 
der bliver påvirket af motorvejen. Odderen er 
blandt de arter som der fokuseres allermest på 
i Vejdirektoratets VVM-redegørelse. Selv om 
odderen er en habitatkarakteristisk art, så er 
odderen imidlertid også en art som er udbredt i 
store dele af Jylland og vel ved den næste rødli-
sterevision kategoriseres ned til en mindre truet 
kategori. Blandt planterne er det f.eks. kun de 
sjældneste af de danske orkideer som har færre 
levesteder i Danmark end mange af de svampe 
som bliver direkte påvirket af motorvejen. Oven 
i købet er mange jordboende svampe afhængige 
af en speciel kombination af jordbund og værts-
træ. Dette betyder at man ikke bare kan erstatte 

tabet ved at etablere et alternativt levested. 
Tabet af biodiversitet når man fjerner svampes 
levesteder, kan tage meget lang tid at erstatte, 
eller det kan være irreversibelt. 
 Det virker desværre nærliggende at tro at 
nogle artsgrupper betyder mere end andre, når 
der bliver taget beslutninger om at påvirke mil-
jøet med store offentlige anlæg. Men hvorfor 
bruger Miljøministeriet (By- og Landskabssty-
relsen) midler på at få udarbejdet rødlister for 
arter af svampe, når de rødlistede svampe bliver 
udeladt når andre myndigheder som Vejdirek-
toratet skal have vurderet virkningerne på mil-
jøet? 

Har vejdirektoratets eksperter overset 
svampene?
En anden ting der kan undre, er at de der ud-
færdiger VVM-redegørelsen for Vejdirekto-
ratet, ikke stiller sig selv spørgsmålet: Hvad 
er det egentlig for nogle svampe der findes på 
den vigtige svampelokalitet Hårup Sande? Dér 
har COWI-consult og de andre eksperter der 

Elfenbens-Mælkehat Lactarius musteus – Meget sjælden mælkehat som forekommer spredt i Hårup Sande, og 
som i Nordskoven har sin hovedudbredelse i det område som bliver til motorvej Foto: Jan Vesterholt.
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Af disse var „Moser“ enerådende i det meste 
af Europa. Hermed mentes Die Röhrlinge und 
Blätterpilze af den østrigske mykolog Meinhard 
Moser, hatsvampebindet i det tyske floraværk 
Kleine Kryptogamenflora. Fjerde udgave af 
„Moser“, som kom 1977, omfatter 3150 arter af 
hatsvampe fra Europa. I 1977 dækkede det stort 
set, hvad der var kendt fra Europa med undta-
gelse af Middelhavsegnene. Til sammenligning 
med de øvrige bestemmelsesværker, der omtales 
i denne artikel, rummer „Moser“ fx 100 rørhatte, 
95 voks- og sneglehatte, 160 skørhatte og 400 
slørhatte. Bogen er ikke større, end at den trods 
sine 532 sider kan rummes i en frakkelomme. 
Der var nøgler til alle slægter med mere end én 
art, og til hver art en kortdiagnose på nogle få 
linjer og henvisning til værker med en afbildning 
af den pågældende art. Bogen var en stor hjælp, 
men det hændte dog ikke sjældent, at man ikke 
kunne nøgle sig frem til et tilfredsstillende resul-
tat. Det var naturligvis ofte ens egen fejl, men 
det kan ikke nægtes, at nøglerne ikke altid var 
lige pålidelige. Det er ikke muligt for et menne-
ske personligt at kende alle et floraværks arter. 
En stor del af dem er så sjældne, at et menne-
ske næppe får dem at se i sin levetid eller kun 
træffer dem enkelte gange med års mellemrum. 
For mange arter er man derfor nødt til at forlade 
sig på andres beskrivelser og lade disse indgå i 

nøglerne efter bedste skøn. Det er uundgåeligt, 
at der derved kommer til at optræde en række 
tvivlsomme arter, og at arter kommer til at figu-
rere flere steder under forskellige navne. Med 
sine mangler var „Moser“ dog et glimrende og 
meget brugt bestemmelsesværk i en lang år-
række.
 Der eksisterede et andet stort nøgleværk 
over hatsvampene, som var omgærdet af en 
god portion ærefrygt. Det var Flore analytique 
des Champignons supérieurs af de franske for-
skere Robert Kühner og Henri Romagnesi. Det 
udkom i 1953, og trods gentagne rygter om en 
revision kom det aldrig i en senere udgave. Det 
er et meget pålideligt værk, hvor forfatterne selv 
omhyggeligt angiver, om de kender den enkelte 
art ved selvsyn. Værket fik ikke større udbre-
delse i Danmark, hvor kendskabet til fransk 
ikke er overvældende, men jeg havde selv megen 
glæde af det – og lærte for resten i den forbin-
delse en god portion fransk. Der medtages ikke 
nær så mange arter som i „Moser“, 60 rørhatte, 
72 voks- og sneglehatte, 123 skørhatte og 184 
slørhatte, og specielt er de nordiske arter mindre 
tilgodeset. Til gengæld er artsdiagnoserne fyldige 
og præcise, der er fine stregtegninger af svampe 
og af mikrokarakterer, og der knyttes en række 
supplerende bemærkninger om artsopfattelse, 
mulige synonymer og forvekslingsmuligheder 

Da jeg gik i mellemskolen – 6-9 skoleår – havde 
vi et fag, der hed botanik. Her mødte jeg Balslevs 
bestemmelsesnøgler for blomsterplanterne, og 
jeg – og de fleste af mine klassekammerater – 
fandt det spændende som en detektivroman at 
nøgle os frem til det rette navn for den plante, 
vi havde plukket i haven eller i skoven. I begyn-
delsen kunne det ganske vist være frustrerende, 
at man nøglede sig ind i en blindgyde, så den be-
skedne plante fra kartoffelbedet måtte være et 
stort træ eller en vandplante. Men lykkedes be-
stemmelsen, glemte man aldrig den plante og det 
navn, man havde kæmpet sig frem til.
 Senere i århundredet blev bestemmelses-
nøgler og plantebestemmelse lagt for had af de 
herskende moderetninger blandt biologer. Man 
talte hånligt om „at tælle støvdragere“ og „dis-
sektion af naturen“ og hyldede „sammenhæng 
og helhedssyn“, som om man kunne lære helhe-
den at kende uden at vide noget om dens dele. 
Botanik blev biologi og økologi, og nøgler og 
plantekundskab forsvandt i en sådan grad, at jeg 
i halvfjerdserne og firserne har kendt biologilæ-
rere i gymnasiet, som dårligt kunne kende for-
skel på en smørblomst og et bøgetræ.

Svampenøgler
Bestemmelsesnøgler for svampe så vi natur-
ligvis ikke i skolen, ja, jeg mindes ikke, at der 
overhovedet blev talt om svampe, men da jeg i 
begyndelsen af 1960’erne begyndte at interes-
sere mig for svampe, følte jeg hurtigt behovet 
for bestemmelsesnøgler. Det var for mig totalt 
utilfredsstillende at søge at bestemme en svamp 
ud fra de oftest halv- eller helelendige billeder i 
illustrerede værker med højst ca. 100 forskellige 
arter. Jeg opdagede imidlertid snart, at værker 
med nøgler til bestemmelse af svampe var det 
meget småt med. I 1907 havde Severin Petersen 
ganske vist udgivet Danske Agaricaceer, et for 
tiden beundringsværdigt værk med fx ikke min-
dre end 39 arter af skørhatte og 107 slørhatte. 

Og Emil Rostrup havde allerede i 1869 i andet 
bind af sin flora medtaget 450 arter af de mest 
iøjnefaldende arter af laver, mosser og svampe. I 
1925 var dette værk kommet i sidste udgave med 
1600 arter, men svampene var kummerligt re-
præsenteret med kun fx 10 skørhatte, 13 voks- og 
sneglehatte og 25 slørhatte. Begge disse værker 
var imidlertid i 1960’erne stærkt forældede og i 
øvrigt umulige at opdrive.
 På ekskursioner talte man med ærefrygt om 
det dengang ultimative bestemmelsesværk: Fer-
dinandsen og Winge: Mykologisk Ekskursions-
flora, men det var for længst udsolgt, og først 
efter at have været skrevet op hos flere antikvar-
boghandlere i årevis lykkedes det mig at erhver-
ve et eksemplar. På ryggen af bogen stod der for 
resten Danske Storsvampe, så forfatterne, eller 
måske snarere forlaget, havde åbenbart erkendt 
det afskrækkende i titlen Mykologisk Ekskursi-
onsflora. I løbet af få år sled jeg bogen til laser 
ved at søge at bestemme de mængder af svampe, 
jeg hver søndag i svampetiden bragte med hjem. 
Foruden hatsvampe, dvs. rørhatte og bladhatte, 
som er den gruppe, jeg vil koncentrere mig om 
i denne artikel, medtager Ferdinandsen og Win-
ge også et betydeligt antal poresvampe, kølle-
svampe, bugsvampe og sæksvampe, men der er 
dog 450 hatsvampe, og til sammenligning med 
ovenstående værker indeholder den 28 rørhatte, 
45 skørhatte, 22 voks- og sneglehatte, men kun 
31 slørhatte. For sin tid er det et overordentlig 
fortjenstfuldt værk, som giver veltrufne, fyldige 
diagnoser af hver art ledsaget af særdeles vellyk-
kede stregtegninger.
 Helt op i firserne var mangelen af et nøgle-
værk på dansk så følelig, at foreningen så sig 
nødsaget til at udsende et uændret optryk af Fer-
dinandsen og Winge, som hurtigt blev udsolgt.

Udenlandske nøgleværker
Hvis Ferdinandsen og Winges artsantal blev for 
ringe, måtte man ty til de udenlandske værker. 

Nøgleværker
Poul Printz
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hatte og nærtstående arter. Heller ikke skørhatte 
og mælkehatte er med. Der udnøgles ikke færre 
end 71 rørhatte og 105 voks- og sneglehatte, men 
i dette bind altså ikke slørhatte og skørhatte.
 Der er givet forventning om et bind 2, uden at 
der dog er sat nogen tidsfrist, men de resterende 
arter kan næppe behandles i ét bind, hvis det 
ikke skal blive meget omfattende. Når det(de) 
resterende bind foreligger, vil artsantallet utvivl-
somt nå op omkring 3000. Forfatteren stræber 
efter at medtage alle europæiske arter med und-
tagelse af specielle middelhavsarter.
 Det udgivne bind forekommer umiddelbart 
særdeles tiltalende i sprogbrug og opbygning. 
Som ved de andre stort anlagte nøgleværker 
kommer man ikke langt uden mikroskop, men 
de mikroskopiske karakterer er klart definerede 
og begrænser sig til sporer og specialceller. Nøg-
lerne er bygget op efter „indrykningsprincippet“ 
som fx J.E. Lange: Flora Agaricina Danica og 
ovennævnte
 Flore Analytique af Kühner og Romagnesi, 
dvs. at har man fx valgt nøglepunkt 7a, så fore-
kommer nøglepunkt 7b ikke, før alle arter med 
karaktererne i 7a er færdigbehandlet. Det giver 
et godt overblik, når man rykker teksten ind ved 
hvert underpunkt, så man kan se, hvad der hører 
sammen. Desværre er siderne i Grögers værk så 
små, at de ikke tillader indrykning, hvad der kan 
virke noget forvirrende, til man vænner sig til 
det. Nøglerne er meget pædagogisk og logisk op-
bygget. Ved hvert nøglepunkt er ofte flere skel-
nekarakterer medtaget, og for hver art er der 
en kortfattet, men præcis diagnose på 3-7 linjer. 
Men herudover er der for hver art omfattende 
henvisninger til litteratur om arten, forvekslings-
muligheder og nærtstående arter; og naturligvis 
til farveillustrationer. Som et mål for udførlighe-
den kan måske bruges, at de 1248 arter behand-
les på 633 sider, hvad der svarer til en halv side 
pr. art. Det er mere end i de fleste nøgleværker.
Bogen, som jeg varmt vil anbefale, er udgivet 
som bind 13 i serien: Regensburger Mycologi-
sche Schriften, Regensburg 2006, ISSN 0944-
2820. For folk, der behersker tysk, er det en op-
lagt konkurrent til det følgende værk.

Funga Nordica
I september 2008 er dette det nyeste store euro-
pæiske nøgleværk udkommet. Selv om sproget 

er engelsk, er det udkommet som en fællesnor-
disk udgivelse på forlaget Nordsvamp. Det mæg-
tige værk vejer 2,2 kg og er på 965 store sider (24 
cm x 17 cm). Funga Nordica betyder noget i ret-
ning af „den nordiske svampeverden“, og titlen 
afslører dermed, at værket er et enkelt bind i en 
serie, der skal omfatte alle Nordens storsvampe. 
Arterne i dette bind er fælles om at have et hat-
svampeagtigt udseende, men er i øvrigt hentet 
fra 6 svampeordener. 
 Bogen er ikke som de foregående et enkelt-
mandsværk. 41 forfattere, de fleste fra Norden, 
har medvirket. Den vældige bog er blevet fær-
diggjort på kun godt 2 år, en præstation der i før-
ste række skyldes Jan Vesterholts utrolige ind-
sats. Jan har været knyttet heltids til udgivelsen 
og har arbejdet med en enestående entusiasme 
og en fantastisk flid. Den korte tilblivelsestid står 
i modsætning til udgivelsen af førsteudgaven af 
værket: Nordic Macromycetes 2, hvor redaktio-
nen svigtede, så udgivelsen tog 16 år i stedet for 
de planlagte 2-3 år. Derved var værketi praksis 
forældet ved udgivelsen. Med Funga Nordica 
foreligger et værk, der præsenterer et øjebliks-
billede af vor viden om Nordens hatsvampe.
 I den overordnede systematik begynder re-
sultaterne af de nye genetiske slægtskabsunder-
søgelser at vise sig. En lille gruppe arter – i alt 
kun 17 – med hatsvampekarakter er nu placeret 
i ordenerne Hymenochaetales, Polyporales og 
Gloeophyllales. De øvrige arter hører hjemme 
i ordenerne Russulales (skørhatte og mælke-
hatte), Boletales (rørhatte) og Agaricales (blad-
hatte).
 Rækkefølgen i bogen følger strengt den ny-
este viden om slægtskab, og det kan siges at 
være konsekvent, selv om slægtskabsforholdene 
næppe er fuldt afklaret på nuværende tidspunkt. 
Adskillige slægter kommer til at optræde i over-
raskende sammenhænge. Slægten Gyroporus 
(kammerrørhat) har tilsyneladende sine nærme-
ste slægtninge blandt bruskboldene og henføres 
derfor til familien Sclerodermataceae (brusk-
boldfamilien), selv om vore to arter Kastanje-
Rørhat og Blånende Rørhat ser ud som gode 
rørhatte og ikke i mindste måde ligner brusk-
bolde. Camarophyllopsis (kratvokshat), der, som 
det danske navn antyder, mentes vel forankret 
i udkanten af vokshattene, viser sig nu at være 
nærmere beslægtet med køllesvampene og hører 

til hvert afsnit. Værket må i dag betragtes som 
forældet, men det lønner sig stadig at studere de 
fyldige kommentarer og de præcise beskrivelser.

„Den røde nøgle“
Først i 1990 blev savnet af et tidssvarende nøgle-
værk på dansk afhjulpet ved udsendelsen af Pe-
tersen og Vesterholt: Danske Storsvampe. Bogen 
er et revolutionerende værk, men det er det vin-
røde omslag, der har skaffet den hædersnavnet 
„den røde nøgle“. Den medtager over 2100 ar-
ter og dermed en stor procentdel af alle danske 
storsvampe. Ca. 1400 af disse er hatsvampe, altså 
rør- og bladhatte, dvs. over tre gange som mange 
som hos Ferdinandsen og Winge. Selv sammen-
lignet med de nyeste værker i ind- og udland er 
det et meget betydeligt antal. Der er således 59 
rørhatte, 90 skørhatte, 59 voks- og sneglehatte og 
128 slørhatte. Nøglerne er velgennemtænkte og 
konstrueret, så man kan komme igennem uden 
kendskab til mikroskopiske træk. Sådanne er 
imidlertid i mange tilfælde tilføjet som supple-
rende nøglekarakterer. Til hver art hører korte, 
4-8 linier lange, artsdiagnoser med henvisning 
til billedværker, der bringer gode illustrationer 
af den pågældende art. Bogen har vist sig sær-
deles anvendelig ved de svampekurser forenin-
gen afholder, og er skattet selv af fagmykologer. 
Selv om den nu snart er 20 år gammel, er den 
stadig det bedste bud på en dansk, elementær 
svampeflora, og det bliver den formentlig ved 
med at være, for det er næppe rentabelt at ud-
give en ajourført udgave i nærmeste fremtid. Det 
er uforståeligt, at denne fremragende bog ikke 
er blevet revet væk i adskillige oplag. Den er jo 
lige så anvendelig i vore nabolande, hvor nyere 
nøgleværker ligeledes savnes. Det er vel hetzen 
mod nøgler, der får folk til i stedet at købe langt 
dyrere farveværker med meget færre arter. For-
eningen har et lille restoplag af bogen, som sæl-
ges til spotpris. Jeg vil råde til, at man sikrer sig 
et eksemplar i tide.

Dagens nøgleværker

Egon Horak
I 2005 udkom Die Röhrlinge und Blätterpilze in 
Europa af Meinhard Mosers elev Egon Horak. 
Selv om kun Horak nævnes som forfatter, er der 
tale om en videreførelse af Mosers ovennævnte 

værk og må nærmest betragtes som en nyud-
gave af dette. Bogen er blevet ret stærkt kritise-
ret, ikke mindst fordi Horak kun sætter sit eget 
navn på titelbladet, selv om bogen tydeligt i høj 
grad bygger på Mosers arbejde. Det er naturlig-
vis heller ikke pænt, men Horak ifører sig dog 
et figenblad ved med små bogstaver at omtale 
bogen som „6. völlig neu bearbeitete Auflage“. 
Den nye bog er også tydeligt gennembearbejdet, 
men om man kan kalde det „völlig“ (fuldstæn-
dig) er naturligvis en smagssag. Sammenligner 
man udgaverne, er der indføjet et forholdsvis 
beskedent antal nye arter, og en del tvivlsomme 
arter er gledet ud, en del af nøglerne er omor-
ganiseret, men ellers er den overordnede opbyg-
ning stort set uændret. Teksten er ændret ganske 
meget, og henvisningerne til farveafbildninger er 
udvidet, selv om de mange farveværker, der er 
udkommet siden 1977, ikke er udnyttet optimalt. 
Fagmykologer har især kritiseret, at bogen kun 
i ringe grad inddrager den nye forskning base-
ret på genetisk slægtskabsanalyse, der har ført 
til opsplitning i snesevis af nye slægter og om-
fattende flytning af arter mellem slægterne. Det 
er imidlertid noget, som er af ringe betydning 
for den almindelige bruger af bogen, der først 
og fremmest er interesseret i at nå frem til en 
pålidelig artsbestemmelse. Skulle navnet så ikke 
være sidste skrig, skal der nok være en hjælpsom 
sjæl klar med et „nu skal den hedde“. Alt i alt må 
det siges, at denne udgave stadig er et absolut an-
vendeligt nøgleværk. Antallet af arter er nogen-
lunde på højde med de 3150 i den gamle Moser 
– snarere lidt mindre. Der medtages 94 rørhatte, 
100 voks- og sneglehatte, 385 slørhatte og 150 
skørhatte. I Svampe 54 findes en anmeldelse af 
bogen. Oplysninger kan hentes på www.elsevier.
de. Bogen er udgivet af Elsevier, Spektrum, Aka-
demischer Verlag og har ISBN 3-8274-1478-4.

Frieder Gröger
Lidt upåagtet er der udkommet endnu et tysk-
sproget nøgleværk. Det er Frieder Gröger: Be-
stimmungsschlüssel für Blätterpilze und Röhr-
linge in Europa. Endnu er dog kun første bind 
udkommet (2006). Med sine 637 sider dækker 
den godt en tredjedel af de europæiske hatsvam-
pe. De 86 medtagne slægter rummer rørhattene, 
de rødsporede bladhatte og 55 slægter af lysspo-
rede bladhatte, men ikke fx fluesvampe, parasol-
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pallens og lepida og Cortinarius elatior. 
 Norden inddeles i 5 klimazoner. Danmark 
og en smal stribe af Sverige og Norge til Oslo-
fjorden ligger i den tempererede zone. Den he-
miboreale zone omfatter Sveriges indland op til 
de store søer, det allersydligste Finland og en 
kyststribe i Norge op til Trondheim. Det meste 
af Sverige nord for søerne, næsten hele Finland 
og Norge uden for fjeldkæden hører til den bo-
reale zone. Island og den skandinaviske fjeld-
kæde ligger i subarktisk til arktisk zone. Den 
enkelte arts forekomst angives i hver zone i en 
skala med fem led: meget almindelig, alminde-
lig, hist og her, sjælden og meget sjælden, der 
principielt er baseret på forekomsten i et kva-
dratnet med masker på 10 x 10 km, som dæk-
ker den pågældende zone. Forekommer en art i 
mere end 75% af nettets masker er den meget 
almindelig, forekomst i mellem 75% og 33% af 
maskerne gør den almindelig, og mellem 33% og 
10% svarer til betegnelsen hist og her. Endelig er 
en svamp, der kun er observeret i mellem 10% 
og 1% af maskerne sjælden, mens en meget sjæl-
den art findes i under 1% af maskerne. Man vil 
bemærke, at dette forekomstbegreb ikke svarer 
til almindelig lægmandsopfattelse af sjældenhed 
og almindelighed. Det afspejler kun udbredel-
sen af arterne inden for zonen og ikke antallet 
af individer. Det må man gøre sig klart, når man 
vurderer bogens hyppighedsangivelser, som for 
øvrigt svarer til andre videnskabelige værkers. 
Fx kan man næppe få nogen svampesamler til 
at kalde kantareller for almindelige i Danmark, 
men efter definitionen må de betegnes som me-
get almindelige, for jeg vil vædde på, at der ikke 
er noget kvadrat på 10 x 10km med forekomst af 
skov, hvor der ikke kan findes en kantarel i ny og 
næ. For øvrigt er vort kendskab til mange arters 
forekomst i netkvadrater så mangelfuldt, at det 
ikke rækker til en sikker udbredelsesvurdering, 
så i mange tilfælde har man måttet ty til et for-
nuftigt skøn.
 Med bogen følger en DVD med bestem-
melsesnøgleværket MycoKey, som er nærmere 
omtalt i Svampe 49 og 57. Den indeholder syn-
optiske nøgler (hvor man nøgler sig frem ud fra 
figurer og spørgsmål) til alle storsvampegrupper, 
ikke blot de i dette bind af Funga Nordica med-
tagne. Men denne udgave af MycoKey indehol-
der tillige alle artsnøglerne i Funga Nordica, så 

man kan nøgle sig frem på computeren i stedet 
for i bogen. Personlig foretrækker jeg bogen, 
men det er naturligvis et spørgsmål om compu-
tertilvænning. I hvert fald vil det spare på bogen, 
hvis indbinding ikke virker alt for solid.

Specialnøgleværker
Når man begynder at samle frimærker, omfatter 
samlingen fra begyndelsen „hele verden“, men 
hvis interessen holder sig ud over det absolutte 
begynderstadium, bliver man snart klar over, at 
det er alt for omfattende. Så vælger man at inte-
ressere sig for et enkelt land, en periode eller et 
bestemt motiv – fx frimærker med svampe.
 På samme måde må den svampeinteresserede 
i reglen hurtigt give op over for svamperigets 
myriader af arter. Mange nøjes med at interesse-
re sig for spisesvampe – en gruppe der vel næppe 
omfatter mere end 50-100 arter – og så må man 
naturligvis også kende de farlige giftsvampe. In-
teresserer man sig imidlertid for svampene som 
skønne og spændende vækster eller interessante 
studieobjekter, kan man koncentrere sig om en-
kelte grupper. Rørhatte er et glimrende studie-
område, hvor kun visse grupper er vanskelige 
at bestemme, og her er oven i købet mange spi-
sesvampe. I flere lande findes studiekredse, der 
dyrker poresvampe, og i den senere tid er slør-
hattene, den største og vanskeligste af hatsvam-
peslægterne, kommet på mode. Der er adskillige 
foreninger og arbejdsgrupper, der udelukkende 
ser på slørhatte. Og det er der egentlig god grund 
til, for ingen svampegruppe er så varieret og far-
veprægtig som slørhattene. Tilmed er mange ar-
ter sjældne og findes kun meget lokalt, så der er 
lejlighed til ekskursioner og rejser.
 Også fagmykologer må specialisere sig, så en 
ekspert i skørhatte har sandsynligvis kun et over-
fladisk kendskab til fx huesvampe, og en slørhat-
tekender vil være ret blank i fx poresvampe.
 For specialister findes der bøger om enhver 
optænkelig gruppe svampe. Det ville føre for vidt 
at opregne sådanne værker her, men på svampe-
tryks hjemmeside kan man finde et pænt udvalg. 
Der findes både videnskabelige og populære 
værker på mange sprog om enkelte slægter eller 
slægtsgrupper. Her behandles den pågældende 
slægt eller slægtsgruppe særdeles udførligt med 
nøgler, grundige beskrivelser og diskussioner og 
ofte også farveillustrationer.

derfor hjemme i familien Clavariaceae (kølle-
svampfamilien). Et andet resultat af den nyere 
forskning er opsplitningen af en række gamle 
slægter som Collybia (Fladhat), Coprinus (Blæk-
hat), Lepiota (Parasolhat), Marasmius (Brusk-
hat) m.fl. Desuden er der oprettet en række 
slægter til enkeltarter, som genetisk ikke passer 
i deres gamle slægter; således Roridomyces (My-
cena) rorida og Sarcomyxa (Panellus) serotinus. 
Heldigvis har den overordnede klassifikation 
ikke betydning for bogens anvendelse som nøg-
leværk. Registret er imidlertid slægtsmæssigt op-
bygget, så man ikke kan slå en art op efter dens 
artsepitet. Det kan være rimeligt at spare de 20-
25 sider, som en udvidelse af registret hertil ville 
betyde, men i de tilfælde, hvor der er sket æn-
dringer i nyeste tid, kunne man have hjulpet lidt. 
Fx kunne man under Coprinus føje til: se også 
Coprinellus, Coprinopsis og Parasola. Og under 
fx Panellus kunne man medtage artsnavnet sero-
tinus med tilføjelsen: se Sarcomyxa. (Den havde 
jeg faktisk selv svært ved at finde).
 Det store værk rummer 2650 arter fordelt på 
196 slægter. Af disse arter er 114 dog endnu ikke 
fundet i Norden. Men de forekommer i nabolan-
de, og deres tilstedeværelse i bogen vil gøre den 
mere anvendelig i disse lande. Til sammenligning 
med de ovenfor omtalte værker medtager Funga 
Nordica 77 rørhatte, 95 voks- og sneglehatte, 152 
skørhatte og 369 slørhatte. Det høje antal slør-
hatte skyldes en massiv interesse for denne, den 
største af alle svampeslægter, over hele verden. 
I Danmark, Norge og Sverige har der været ar-
bejdet intenst med de store klumpfodede arter, 
underslægten Phlegmacium, og i Finland er der 
blevet lagt et stort arbejde i forskning i under-
slægten Telamonia. Disse to underslægter optræ-
der hver med 160 arter.
 Af de fra Norden kendte 2561 arter er en stor 
del ikke fundet i Danmark. Det drejer sig især 
om arter på kalkbund og arter fra boreale og 
arktiske egne. Fx er 23 af 92 mælkehatte, 39 af 
152 skørhatte, 8 af 40 vokshatte og ikke mindre 
end ca. 200 af 361 slørhatte ikke fundet i Dan-
mark. På den baggrund må man regne med, at 
antallet af kendte hatsvampe i Danmark er om-
kring 2000. 
 Dette tal sætter Jacob E. Langes utrolige be-
drift i perspektiv. I 1930´erne samlede han så 
godt som ene mand 1200 arter af hatsvampe, og 

han medtog ikke rørhatte og cyphelloide arter. 
Hvad han har afbildet og beskrevet i Flora Aga-
ricina Danica, svarer altså til to tredjedele af det 
artsantal, vi kender i dag.
 I Funga Nordica findes en meget udførlig 
slægtsnøgle, og der er artsnøgler til alle slægter 
med mere end én art. Det er for tidligt at vurdere, 
hvor godt de enkelte artsnøgler fungerer, for der 
har hidtil kun været beskeden mulighed for at 
afprøve dem på ukendte arter. Da der er mange 
forfattere, vil kvaliteten af nøglerne sikkert vari-
ere. Specielt skal det blive interessant at afprøve 
cortinariusnøglerne. Det ville være mirakuløst, 
hvis disse kæmpenøgler fungerer gnidningsfrit. 
Hidtil har jeg ikke mødt nøgler til denne slægt, 
som i de fleste tilfælde førte til en pålidelig be-
stemmelse. Det hænger naturligvis dels sammen 
med det store antal arter i slægten og dels med 
de fleste arters sjældenhed. En artsnøgle funge-
rer bedst, hvis man i forvejen kender op mod 
halvdelen af arterne, så man under vejs gennem 
nøglepunkterne kan bruge udelukkelsesmeto-
den. Jeg har set på nøglerne for underslægterne 
Phlegmacium og Telamonia, og selv om jeg har 
interesseret mig ret alvorligt for svampe i over 
40 år, har jeg kun truffet 48 af nøglens 160 Ph-
legmacium-arter. Det er endda ikke alle mine 
egne fund, en del har jeg kun set ved kongresser 
eller på udstillinger. Af de 160 Telamonier har 
jeg mødt og bestemt de 45, men her har jeg i ti-
dens løb i mange tilfælde været nødt til at opgive 
bestemmelsen af selv gode kollektioner. Det vil 
sikkert blive bedre med de nye nøgler. Gennem-
gående ser nøglerne ud til at være gennemtænkte 
og pålidelige. De 20-30 større nøgler, som jeg har 
gennemgået omhyggeligt, virker konsekvente og 
klare, men det er ikke det samme som at sige, at 
de fungerer godt i praksis. Det er imidlertid sik-
kert, at vi med FUNGA NORDICA har fået et 
længe savnet opdateret hjælpemiddel til bestem-
melse af hatsvampe i Norden og for den sags 
skyld i det meste af Europa.
Til hver art er der en udførlig diagnose på 6-12 
linjer, der angiver de vigtigste kendetegn. Des-
uden angives de vigtigste synonymer brugt i 
nyere tid. Det må hilses med glæde, at en række 
veletablerede navne, der en tid af modeluner har 
været sat i skammekrogen, er taget op på ny. Lad 
mig bare nævne Lactarius mammosus, aurantia-
cus, pyrogalus og tabidus, Russula caerulea, de-
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dele af Danmark. Dels er den kendt fra lande 
vest og syd for os (Storbritannien og Tyskland), 
dels giver de fynske fund mere det indtryk at 
man finder svampen hvis man leder efter den, 
end at den egentlig er sjælden.
 Det er nu i det tidlige forår (marts-april) man 
skal lede efter den. Den lille, jordbrune kuppel 
kan som nævnt være svær at få øje på, så det man 
især skal se efter, er faktisk hullet i toppen. Hvis 
man kan se den lyse, hvidgule inderside, er det 

lettere at få øje på svampen, men det er efter 
min erfaring ikke almindeligt.
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Sæsonens art: Vår-Jordbæger (Geopora sum-
neriana). Før 1994 havde jeg aldrig hørt om 
slægten Jordbæger (Geopora). I september det 
år fandt jeg Høst-Jordbæger (Geopora foliacea) 
voksende i min indkørsel og skrev lidt om det i 
Svampe (Holm 1995). 
 Jordbæger hører til sæksvampene og er ret 
nært beslægtet med Skjoldbæger (Scutellinia) og 
Børstebæger (Humaria), som en del nok kender. 
 Slægten Jordbæger er lidt vanskelig at få hold 
på. De fleste arter er små og vanskelige at kende 
fra hinanden, og der er uenighed om hvor man-
ge arter der er i slægten.
 Frugtlegemerne er mere eller mindre kug-
leformede, hule eller foldede, ydersiden er be-
klædt med et filtet hårlag. De fleste findes i jord-
overfladen, enkelte er dog helt underjordiske. 
Så vidt man ved, er alle arter mykorrhizadan-
nere.
 To arter, Høst-Jordbæger og Vår-Jordbæger 
(Geopora sumneriana) skiller sig imidlertid ty-
deligt ud fra de øvrige ved at være betydeligt 
større. Makroskopisk kan de to ikke skelnes 
fra hinanden, de har begge mørkebrun yderside 
med et tæt hårlag, lys, gullighvid inderside, men 
da den ene vokser om efteråret og den anden 
om foråret, tager man ikke fejl af dem. Vår-
Jordbæger vokser under Ceder, Høst-Jordbæger 
formentlig under både løv- og nåletræer. Mi-
kroskopisk er der tydelig forskel. Sporerne hos 
Vår-Jordbæger er ellipsoidiske og måler 30-35 x 
14-16 µm, hos Høst-Jordbæger er de næsten cy-
lindriske og måler 27-29 x 12-14 µm.
 I 1994 var Vår-Jordbæger ikke kendt fra Dan-
mark, og jeg begyndte derfor at lede ihærdigt 
– men forgæves – efter den i det område hvor 
der her på egnen vokser flest cedertræer, nemlig 
Svendborg kirkegård. Til nogen ærgrelse for mig 
blev det Boris Schønfeldt der i marts 1998 fandt 
den første Vår-Jordbæger i Danmark, nemlig 
under en Ceder på Assistens kirkegård i Odense 
(Læssøe m.fl. 1998). 
 Jeg fortsatte min søgen på Svendborg kir-
kegård, og endelig den 10.4.2002 fandt jeg den, 
først under kirkegårdens eneste Himalaya-Ce-
der, den 24.4.2002 også under en af de mange 

Atlas-Ceder. Mit fund var det tredje fund i 
Danmark, forinden var den fundet i en have i 
Glamsbjerg (Leif Sørensen, pers. medd.), siden 
er den registreret fra Fredens kirkegård i Oden-
se. 
 Som det tredje i Danmark var mit fund ikke 
epokegørende, men det er en stor personlig til-
fredsstillelse at finde en svamp som man længe 
har søgt målbevidst efter med rationelt begrun-
det formodning om dens tilstedeværelse.
 Når jeg har fundet Vår-Jordbæger, har jeg 
naturligvis altid taget nogle frugtlegemer med 
hjem for at kigge nærmere på dem. Når man er 
færdig med det og har taget noget fra til belæg, 
hvad gør man så med resten? Jeg smider altid 
resterne ud i haven, i dette tilfælde under en 
stor, gammel Ceder som står nær ved indkørslen 
i skellet ind mod naboen. Det er naturligvis na-
ivt at tro at man kan få en svamp til at gro i ens 
have ved at lægge et par frugtlegemer under et 
passende træ. På den anden side er det jo også 
et faktum at hvis der ikke er nogen sporer af en 
bestemt svamp til stede, så kommer svampen 
heller ikke.
 Den 20.3.2008 skete så det lille mirakel. Jeg 
fandt mindst ni frugtlegemer af Vår-Jordbæger 
under cedertræet. De var større og flottere end 
jeg har set dem før, op til 5 cm i diameter. Med 
den jordbrune farve er frugtlegemerne ret svære 
at få øje på; det man tydeligst ser, er nok hullet i 
toppen af kuglen. Mit øje blev fanget af den gul-
lighvide skål der stod tilbage efter at det øverste 
af kuplen af et af frugtlegemerne var forsvundet. 
Dagen efter havde endnu et af frugtlegemerne 
mistet kuplen. Det må være fuglene der hakker 
i dem.
 Ud over at være stolt af at min have rummer 
Vår-Jordbæger, kan jeg også konstatere at det 
er det eneste sted i Danmark hvor frugtlegemer 
af Vår-Jordbæger og Høst-Jordbæger er fundet 
med mindre end 1 meters afstand, af gode grun-
de dog ikke samtidig.
 At dømme efter de hidtidige fund er Vår-
Jordbæger en fynsk specialitet, men det kan vist 
ikke være reelt. Flere ting taler for at den bør 
kunne findes flere steder, i hvert fald i de sydlige 
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der kun havde været ganske få ulykkestilfælde 
selv om det årlige salg af russvampe oversteg en 
halv million portioner, og at der ikke havde væ-
ret udført nogen videnskabelige, toksikologiske 
tests, som kunne bekræfte svampenes skadelige 
virkning. Den hollandske sundhedsminister Ab 
Klink skulle have gennemtrumfet beslutningen 
udelukkende på formodninger og postulater. 
Bystyret i Amsterdam har imidlertid ikke ønsket 
at bakke op om forbuddet, og efter dets ikraft-
træden har en talsmand for bystyret, Bas Bruijn, 
slået fast, at det vil være urealistisk at forvente, 
at bystyret og politiet vil være parat til at hånd-
hæve forbuddet „uden træning og supplerende 
ressourcer“. Så indtil videre kan man stadig få 
sig et svampetrip i Amsterdams coffeehouses 
(www.dutchamsterdam.nl & www.dutchnews.nl; 
10. november - 8. december 2008).

– at man ved svampes hjælp nu er nået et langt 
stykke videre i at løse det 300-årige mysterium 
om Stradivarius-violinernes enestående lyd. Ved 
en konference i Basel, Schweiz, fremviste pro-
fessor i botanik og skovbrug ved Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg, Francis Schwarze, en 
nylavet kopi af en Stradivarius-violin fra 1698 
med næsten samme pragtfulde lyd som origi-
nalen. Kopien var lavet af ahorn-træ behandlet 
med den vednedbrydende Slank Stødsvamp 
(Xylaria longipes) for at reducere veddets den-
sitet. Gennem flere års forsøg havde Schwarzes 
forskningsteam nemlig opdaget, at i de tidlige 
nedbrydningsstadier gjorde svampehyferne blot 
veddets cellevægge tyndere uden at ødelægge 
cellernes midtlamel. Derved kom veddets struk-
tur til at minde om det særlige ved af især rød-
gran, som Stradivarius-familien brugte omkring 
1700. Dendrokronologiske studier har vist, at 
veddet i Stradivarius-violinerne var blevet til i 
Maunder Minimum-perioden mellem 1645 og 
1715, hvor der var lav solaktivitet og koldt klima 
(„den lille istid“). Herved fik veddet tætte årrin-
ge, høj elasticiet og lav densitet – egenskaber der 
blev yderligere fremmet ved behandling med bo-
rax, natrium- og kaliumsilikat og en særlig fernis 
lavet af æggehvide, honning og gummi arabicum. 
En mikroskopisk vurdering af det stødsvamp-
behandlede ahornved viste, at dets fysiske egen-
skaber i høj grad var tilnærmet det langsomtvok-
sede „Stradivarius-ved“ og således havde fået 

ganske særlige resonansegenskaber (www.empa.
ch/plugin/template/empa/*/52809/---/l=2, sep-
tember 2006; F. W. M. R. Schwarze, M. Spycher 
& S. Fink: New Phytologist 179 (4): 1095-1104, 
september 2008 (online juni 2008); www.cbc.ca/
arts/music/story/2008/11/07/mushroom-violins.
html, november 2008).

– at verdens formentlig tungeste registrede spi-
selige svampefrugtlegeme var en Svovlpore-
svamp (Laetiporus sulphureus) indsamlet den 
24. oktober 2008 af den 19-årige Ty Whitmore 
ved Maysville i Missouri, USA. Det lykkedes 
kun Ty Whitmore at få fat i knap halvdelen af 
frugtlegemet, da det voksede ved foden af en 
ahorn over en flod, og den anden halvdel af det 
røg i floden, da han skar det af. Desværre var van-
det i flodet så dybt og koldt, at Ty valgte ikke at 
springe i efter frugtlegemet, men alene den del, 
han hjembragte, målte ca. 75 cm i bredden og 40 
cm i højden, og den vejede 251/2 kg. Det var knap 
4 kg mere end det hidtil største frugtlegeme af 
Kæmpe-Støvbold (Calvatia gigantea), registreret 
af Guinness World Records. Frugtlegemets fulde 
vægt må have ligget nær 50 kg (www.redorbit.
com/news/oddities/286521/man_finds_56pound_
mushroom_in_missouri).

– at kinesisk naturmedicin, hvor mange svam-
pearter anvendes mod forskellige kræftformer, 
også har holdt sit indtog på Rigshospitalet i Kø-
benhavn. Seniorforsker Ming Chen fra Rigsho-
spitalets Afdeling for klinisk mikrobiologi har 
i et nyt, dansk forsøg med ekstrakter fra over 
20 vilde danske spiselige svampe, eftervist hvad 
flere gange er blevet vist i Østen, nemlig at cel-
ler fra leukæmi, bryst- og prostatakræft vokser 
meget langsommere, når visse svampeekstrakter 
bliver tilsat kræftceller i cellekultur. Et dansk 
forskerhold forsøger nu dels at isolere de kræft-
hæmmende stoffer og gennemskue deres ke-
miske sammensætning, dels at bruge selve eks-
traktet fra svampene til kræftbehandling uden at 
vide om ekstraktet vil have nogen virkning, og i 
givet fald hvilke stoffer det er, der virker. Tilsva-
rende forsøg er i gang i New Zealand, Japan og 
Kina (www.cancer.dk/Cancer/Nyheder/2008kv4/
svampe+medicin.htm, december 2008).

– at en amerikansk sygeplejerske og ravsamler, 
Ron Buckley, for nylig har fundet verdens ældste 
velbevarede hatsvamp i et stykke rav fra Burma. 
Ravklumpen stammer fra den ældre kridttid for 
ca. 100 millioner år siden, og fundet er dermed 
næsten 10 millioner år ældre end det hidtil ældste 
fund af hatsvampe i rav (se Vidste du... i Svampe 
34). Sammen med den pensionerede palæoen-
tomolog George Poinar fra Oregon har Buck-
ley mikroskoperet den smukke 2,2 mm store, 
plisserede hat i ravklumpen, og de har derved 
opdaget et mangecellet mycelium af en anden, 
svamp både inden i lamelvævet og på hatover-
fladen, hvor det havde dannet ukønnede sporer 
(konidier). Ved nærmere undersøgelse fandt 
de til deres overraskelse endnu en svamp med 
encellet mycelium, hvis hyfer lå inden i den an-
den svamps celler. Det er blevet udlagt som det 
tidligst kendte eksempel på „hypermykoparasi-
tisme“, hvor flere svampe snylter på hinanden, 
og fundet skulle tyde på, at avancerede samlivs-
former blandt svampe åbenbart blev udviklet 
meget langt tilbage i den geologiske historie. I 
begejstring over fundets alder har Poinar og 
Buckley givet alle tre svampe nye slægts- og arts-
navne. Hatsvampen kaldes således Palaeoagari-
cites antiquus, og de to mulige snyltesvampe hhv. 
Mycetophagites atrebora og Entropezites patri-
cii. Beskrivelserne af svampene er dog meget 
kortfattede, og de giver ikke megen antydning 
af svampenes systematiske tilhørsforhold. Fak-
tisk kan beskrivelserne dække utallige allerede 
kendte, nutidige svampearter, og da man ikke 
har fundet de karakteristiske haustorier (absor-
berende organer), som vi kender fra svampe, der 
fortærer levende celler, kan man godt tvivle på, 
at der virkelig var tale om parasitisme (G. O. Poi-
nar Jr. & R. Buckley: Mycological Research 111 
(4): 503-506. april 2007).

– at den globale bananproduktion er truet af en 
ny mutation af tyksæksvampen Mycosphaerella 
fijiensis. Svampen er en bladparasit, populært 
kaldet Sort Sigatoka på grund af ligheden med 
Gul Sigatoka (Mycosphaerella musicola), som 
i 1912-23 ødelagde bananplantagerne i Sigato-
kadalen på Fijiøerne. Lige siden har man i hele 

verden søgt at bekæmpe Mycosphaerella med 
sprøjtemidler i bananplantager til skade for 
både miljø og bananplukkere, men svampene 
muterer hyppigt, og indtil nu er over 60 forskelli-
ge stammer af M. fijiensis med forskellig angreb-
sevne konstateret. Man har derfor fremavlet 
nye banansorter med øget modstandsdygtighed 
over for svampen, og banansorten „Cavendish“ 
har hidtil klaret sig så fint, at den er blevet næ-
sten enerådende. Nu har Sort Sigatoka imidler-
tid muteret i Panama, så også Cavendish bliver 
angrebet, og udbyttet falder til under det halve. 
Banandyrkere i store dele af verden er i oprør og 
mener, at det kun er et spørgsmål om tid, førend 
vi får en global epidemi af „Panamasyge“, som 
de kalder den nye mutation. I Uganda er man i 
øjeblikket ved at teste en ny gensplejset banan-
sort, der skulle være modstandsdygtig over for 
Panamasygen, men der er frygt for, at forbru-
gerne ikke vil spise gensplejsede bananer. I en 
ny bog kalder bananeksperten Dan Koeppel iro-
nisk de gensplejsede bananer for „Frankenba-
nanas“ med henvisning til Frankenstein-uhyret, 
men han forventer, at forbrugerne med tiden vil 
blive tvunget til at acceptere dem. Bananer er i 
dag klodens fjerdestørste afgrøde efter hvede, ris 
og majs (Anne Dauwers: Nature 447: 1042, juni 
2007; Dan Koeppel: Banana. The fate of the fruit 
that changed the world. Penguin Books, januar 
2008).  

– at alt salg af friske hallucinogene svampe i 
Holland er blevet gjort ulovligt fra 1. december 
2008. Som omtalt i Vidste du... i Svampe 57 fik en 
17-årig fransk udvekslingsstuderendes selvmord 
i en svamperus i marts 2007 den hollandske re-
gering til at iværksætte en undersøgelse med det 
formål at forbyde brugen af russvampe. Der har 
ellers gennem en årrække været dyrket mere 
end 100 tons hallucinogene svampe, især arter af 
Nøgenhat (Psilocybe) årligt i Holland, svampe 
der blev solgt ikke mindst gennem Amsterdams 
over 200 coffeeshops. Trods voldsomme prote-
ster og senest et sagsanlæg fra VLOS, foreningen 
af coffeeshops i Holland, med det formål at få 
udsat forbuddet, har regeringen alligevel valgt at 
lade det træde i kraft. VLOS påpegede ellers, at 

Vidste du . . . af Flemming Rune
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i større stykker, som ser pæne ud i svamperetten. 
Jeg synes, at østershattenes smag kommer aller-
bedst til sin ret i en varm grønsagssuppe på en kold 
vinterdag, gerne let legeret og med ristet brød til.
 Rengør østershattene, fjern evt. sejt stokkød og 
skær dem ud i 2-3 cm brede strimler. Svits dem i 
smør sammen med fint skivede porrer og et fint-
hakket løg. Tilsæt efter godt 10 minutter ved svag 
varme vand og fond sammen med gulerødder og 
kartofler i skiver, og lad det hele koge til både por-
rer, gulerødder og kartofler er møre. Kartoflerne 
må gerne koge lidt ud, da det er med til at ”jævne” 
suppen. Tilsæt til sidst fløde, og smag til med salt og 
peber. Pynt med friskskåret persille og dild, evt. i 
enkeltportioner. Server med ristet brød og en tør 
hvidvin til.

Almindelig Østershat (Pleurotus ostreatus) er 
kendt som den mest spiste vintersvamp i Europa, 
hvor den kan optræde i store mængder på gamle 
løvtræer, især bøg, men også på mange andre træ-
arter. Kun sjældent vokser den på nåletræ, og da 
især taks, så den ses stort set ikke, når man rejser 
bare lidt nordpå i Sverige. Den har ellers en for-
bavsende evne til at vokse ved lave temperaturer. 
Eftersom både frugtlegemer og mycelium fint 
overlever nedfrysning, kan svampen udnytte vinte-
rens tøperioder til at vokse, og det betyder, at man 
kan samle østershatte i hele vinterhalvåret.
 Som de fleste træboende spisesvampe egner 
østershatte sig udmærket til dyrkning, og omkring 
1900 begyndte de første dyrkningsforsøg på bøge-
kævler i Tyskland. Mange danske haveejere har de 
seneste årtier forsøgt at dyrke østershatte i bag-

haven netop på bøgekævler, men med varierende 
succes. Det er vigtigt at opfugte kævlerne tilstræk-
keligt, konkurrerende mikrosvampe skal holdes 
borte, og det tager mange måneder at få myceliet 
til at sætte frugtlegemer.
 I dag forbinder vi ofte østershatte med det 
østasiatiske køkken, men dyrkningen i Asien be-
gyndte faktisk først efter, at man i 1962 opdagede, 
at fugtig rishalm og mange forskellige andre slags 
planteaffald er glimrende dyrkningsmedier. De 
kan let steriliseres (koges) og podes, og frugtlege-
merne bryder allerede frem i løbet af 4 uger. Nu 
dyrkes der over 1 million tons østershatte årligt, de 
fleste i Kina.
 Der dyrkes mange forskellige arter og farveva-
rieteter af østershatte i alskens gule, brune og hvid-
lige nuancer, men de smager ikke anderledes end 
den hjemlige, vildtvoksende Almindelig Østershat 
med blågrå til brungrå farve. Svampekødet lugter 
lidt syrligt, men ved tilberedning får det en svag, 
mild, nærmest grønsagslignende aroma, helt for-
skellig fra f.eks. champignoner og rørhatte. I det 
tyske køkken anvendes østershatte ofte sammen 
med kalvekød på grund af den milde smag, ja, de 
er endda blevet forsøgt markedsført som ”Kalbfle-
ischpilze” (kalvekødssvampe) af driftige tyske for-
retningsfolk.
 I de seneste 10-15 år er dyrkning af den mediter-
rane østershatteart Pleurotus eryngii vundet frem 
både i Europa og Asien. Den kendetegnes ved en 
meget kraftig stok, der i modsætning til stokken på 
ældre frugtlegemer af Almindelig Østershat ikke 
bliver sej, men får en særdeles behagelig, halvfast 
konsistens ved stegning. Når man samler vilde 
østershatte i det danske vintervejr, bør man lade 
de største frugtlegemer sidde, da stokken alligevel 
skal skæres fra på grund af den seje konsistens, og 
kun den ydre, mere tyndkødede del af hatten kan 
bruges.
 Man kan naturligvis gøre, som visse kogebøger 
foreskriver: at skære svampekødet fint ud i kun 
ærtstore terninger, der ristes gyldne i smør. Så bli-
ver der ikke så meget at tygge på. Men jeg fore-
trækker nu små, unge frugtlegemer, hvor kun en 
lille stokdel skal fjernes, og hvor resten kan spises 

Svampegastronomi af Flemming Rune

Vintersuppe med østershatte og 
grønsage

250 gram østershatte (efter af-
skæring af stokke)
150 gram gulerødder
150 gram porrer
1 stort løg
200 gram kartofler
3 dl vand
2 dl kyllingefond (evt. 1 bouillontern-
ing)
1 dl fløde
persille
salt og peber

Thomas (6 år) knækker frosne Almindelig Østershat 
af en væltet bøgestamme i Gribskov. Alle fotos: Flem-
ming Rune.

Vintersuppe med østershatte og grønsager.
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Med de moderne molekylærgenetiske metoder 
er der håb om, at denne definition med tiden 
kan danne baggrund for en fornuftig artsop-
deling. Problemet er at vurdere betydningen af 
forskelle i arvemateriale. Vi ved, at enæggede 
tvillinger har ens arvemateriale, og to tilfæl-
dige mennesker har ca. 97% af arvematerialet 
til fælles. Mennesket og dets nærmeststående 
art, chimpansen, har 93% af arvematerialet til 
fælles. Til i dag er molekylærgenetiske undersø-
gelser på svampe foretaget på meget små dele 
af genomet (arvematerialet), så betydningen af 
forskelle kan være vanskelig at fortolke. 
 En tredje artsdefinition, der er nogenlunde 
ækvivalent med ovenstående, lyder:

 En art er en gruppe individer, som er indb-
yrdes fertile, og som kan frembringe fertilt afkom.

Fertilitetsundersøgelser er blevet foretaget med 
svampe, men de er besværlige og i mange til-
fælde ikke gennemførlige. Resultaterne giver 
anledning til eftertanke. Finnen Korhonen un-
dersøgte det meget variable kompleks af hon-
ningsvampe, som almindeligvis blot kaldtes Ar-
millaria mellea i bred forstand. Der var gennem 
tiderne opstillet 30-40 arter inden for komplek-
set, men Korhonen kunne påvise, at fertilitetsun-
dersøgelser adskilte netop fem nordeuropæiske 
arter, og denne artsafgrænsning har siden ført til 
fornuftige beskrivelser af fem arter med viden-
skabelige og danske navne. I dette tilfælde ville 
en morfologisk artsadskillelse altså give flere 
arter.
 I andre grupper af svampe har man deri-
mod fundet, at der eksisterer genetiske fertil-
itetsbarrierer, som ikke svarer til morfologiske 
forskelle. Dvs. at der må regnes med arter, som 
ikke lader sig adskille ved sædvanlige makro- og 
mikroskopiske undersøgelser. Her vil fertilitets-
betragtninger altså give flere arter.
 Fertilitetsdefinitionen er især tilpasset det 
højere dyreliv. Ifølge den er fx hest og æsel 
forskellige arter, fordi deres afkom, muldyr og 
mulæsel, er sterile. Det samme gælder tiger og 
løve. Alle menneskeracer er indbyrdes fertile, 
og Homo sapiens udveksler ikke gener med 
chimpanser eller ufonauter, så efter begge de 
sidste definitioner udgør mennesket klart nok 
kun én art.

Tænkte man sig imidlertid definitionen med de 
to væsentlige forskelligheder anvendt på men-
nesket, så er der ikke tvivl om, at menneske-
heden af ivrige taksonomer ville blive opdelt i 
adskillige arter på grundlag af hudfarve, øjen-
farve, behåring osv. Ja, hvis de franske slørhat-
tefolk skulle klassificere mennesket, ville der 
være snesevis af arter, underarter, varieteter og 
former.
 Med vor nuværende viden om mutationer 
og biotoptilpasning må det erkendes, at der 
stadig sker en udvikling inden for populationer 
af svampe, og en art kan kun betragtes som en 
praktisk enhed, der er afgrænset så godt som 
gørligt.
 
Slægter
De skønsmæssigt 10.000 europæiske storsvam-
pearter fordeler sig på ca. 650 slægter. Er det 
vanskeligt klart at definere, hvad man forstår 
ved en art, så er det praktisk taget umuligt for en 
slægt. Vi vil jo helst se en slægt i udviklingsmæs-
sig sammenhæng og forestiller os en slægts ar-
ter som de yderste kviste på en gren af slægtens 
stamtræ. Men vi har jo ikke mulighed for at 
følge udviklingen tilbage gennem årmillionerne 
og derved afklare arvegangen. Igen må vi håbe, 
at de molekylærgenetiske metoder vil blive et 
afgørende hjælpemiddel. Hidtil har man i re-
aliteten måttet nøjes med, at:

 En slægt er en gruppe arter, som har en række 
vigtige karakterer fælles.

Denne definition siger i realiteten, at en slægt er 
en gruppe arter, som en fremtrædende mykolog 
skønner, udgør en slægt; og sådan har det hidtil 
fungeret i praksis.
 Hvor utilfredsstillende denne definition er, 
kan man selv bedømme ved at iagttage, hvor 
ofte slægter splittes eller lægges sammen, og 
hvor ofte arter flyttes fra slægt til slægt. Der er 
arter, som i tidens løb har været placeret i op 
mod en halv snes slægter.

Navngivningsregler
Hvor svært det end er at afgrænse slægter og 
arter, så må der dog tildeles den enkelte art et 
navn efter bedste overbevisning. Denne navn-
givning styres af regler, som de internationale 

 Med lov skal land bygges
                                       (Jyske Lov)           

Biskop Gunnar, der skrev ovenstående i fortal-
en til Jyske Lov, har utvivlsomt ret i, at der må 
regler til for at sikre en fornuftig adfærd, og det 
gælder i højeste grad svampenes navngivning, 
hvor kaos har hersket uhæmmet – og til dels sta-
dig gør det.
 Hvor mange svampearter, der findes i verden, 
er der ingen, der ved, men Index Fungorum, der 
kan findes på Internettet, indeholder i dag godt 
438.000 videnskabelige svampenavne, inklusive 
synonymer og homonymer. Denne liste inde-
holder dog også andet end det, vi plejer at kalde 
storsvampe, og som jeg udelukkende interesser-
er mig for i denne artikel.
 Den nys udkomne Funga Nordica til blad-
hatte, rørhatte m.v. medtager 2675 arter fra 
Norden. Med andre storsvampegrupper må 
man derfor i øjeblikket regne med mindst 6000 
storsvampe i Norden. Udstrækkes området til 
Europa, er antallet måske det dobbelte, og på 
verdensplan kan man dårligt skønne.
 Hver af disse arter skal tildeles et kor-
rekt videnskabeligt artsnavn sammensat af 
et slægtsnavn og et artsepitet som fx Agari-
cus campestris, hvor Agaricus angiver slægten 
Champignon, mens artsepithetet campestris 
præciserer, hvilken art i slægten Agaricus, det 
drejer sig om. I dette tilfælde den art, vi på dansk 
kalder Mark-Champignon.

Arter
Men inden vi kan begynde at tale om artsnavne, 
må det naturligvis klarlægges, hvad man forstår 
ved en svampeart. Herom hersker der ikke 

enighed blandt mykologer, men i praksis har 
man hidtil afgrænset arter efter makro- og mi-
kroskopiske karakterer som farve, form, stør-
relse og sporekarakterer kombineret med vok-
semåde, voksested osv. ledet af en regel, som 
oprindelig er formuleret af den schweiziske 
mykolog Clémençon:

 Det er berettiget at tale om to forskellige ar-
ter, hvis beskrivelserne adskiller sig distinkt på 
mindst to væsentlige punkter.

Der har dog været slået til lyd for at stramme 
denne regel til mindst tre punkter, fordi den med 
kun to punkter fører til en artseksplosion inden 
for visse svampeslægter fx Leccinum og Corti-
narius.
 Det er værd at hæfte sig særligt ved to ord i 
denne artsdefinition. Distinkt betyder, at der 
ikke må være glidende overgange, så man art-
sadskiller to yderpunkter af en variabel art. 
Sværere er det at afgøre, hvad man skal forstå 
ved væsentlige punkter. Her kan ønsket om at 
opstille en ny art være så dominerende, at man 
udnævner mindre sporeforskelle eller beskedne 
forskelle i størrelse og voksemåde til at være 
væsentlige. 
 Der er almindelig enighed om, at denne mor-
fologiske artsdefinition er utilfredsstillende, 
men det har været vanskeligt at finde en anden, 
der er anvendelig i praksis.

En moderne artsdefinition er følgende:

 En art er en gruppe individer, der udgør en 
genpulje, som ikke udveksler gener med andre 
genpuljer.

Svampenes navne
6. Navngivningsregler

Poul Printz
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Det gælder også, selv om navnet ikke længere 
bruges, fordi det af en eller anden grund er dømt 
ugyldigt eller overflødigt. Navngiver man sin 
nye art med et tidligere benyttet navn, vil det 
blive dømt ugyldigt som et senere homonym (gr: 
homo- = samme og gr: onyma = navn); ordet 
bruges om brug af samme ord for to forskellige 
enheder. Man skal altså passe alvorligt på med 
navnevalget, og det nytter ikke at se i fungaen, 
om et navn er optaget, for her står jo kun de for 
tiden gyldige navne. Men der er hjælp at hente. 
På Internettet findes i Index Fungorum en liste 
over nuværende og tidligere svampenavne. Der 
er over 4400 navne under Cortinarius, men der 
er ingen garanti for at alle er med. Olsen fandt 
jo sin svamp nær vejen til Nyborg, så han har 
tænkt sig at kalde den Cortinarius novocastellis, 
og dette navn findes ikke i Index Fungorum.

Latinsk diagnose

Vor ven opdager, at der skal publiceres en 
beskrivelse af den nye art med en diagnose på 
latin. Det får ham til at tænke sig om endnu en 
gang. Hans kundskaber i latin er mildest talt 
mangelfulde. En god ven, som er fagbotaniker, 
kan dog berolige ham. Der stilles ikke krav om, 
at den latinske diagnose skal være god, og slet 
ikke, at den skal være på korrekt cicerolatin. 
Ved selvsyn kan han konstatere, at latinske di-
agnoser er holdt i et særdeles stereotypt sprog. 
Finder han en diagnose for en anden stor slørhat 
med klumpfod, så kan han med lidt behændige 
ændringer af farveadjektiver og talstørrelser 
lave en acceptabel diagnose. Botanikervennen 
forsikrer ham, at sådan bærer alle diagnoseskri-
vere sig ad. Så kan han ellers supplere med en 
god beskrivelse på engelsk, som Olsen er helt 
fortrolig med.
 Kravet om en latinsk diagnose stilles først 
specifikt fra 1935. Før da kunne man sådan set 
frit bruge et andet sprog, men man havde tra-
ditionsmæssigt ikke gjort det. Fra gammel tid 
havde botanikeres omgangssprog været latin, 
så det havde man brugt langt ind i 1800-tal-
let. Men efterhånden var latin ikke længere de 
lærdes selvfølgelige sprog, og så begyndte man 
at anvende sit modersmål eller et hovedsprog. 
I begyndelsen af 1900-årene fremkom der arts-

beskrivelser på russisk og japansk, og omkring 
1920 beskrev Velenovsky adskillige hundrede 
arter på tjekkisk, et sprog som det kræver sin 
mand at stave sig igennem. Det var naturligt at 
stille krav om et standardsprog, og valget faldt 
på latin, dels af tradition og dels fordi det i 1935 
var aldeles umuligt at enes om et – eller even-
tuelt flere – moderne sprog. Velenovskys lands-
mand Pilát oversatte venligt hans diagnoser til 
latin, selv om man ikke stillede krav med tilba-
gevirkende kraft. Andre mykologer måtte støve 
deres latinkundskaber af eller skaffe sig hjælp 
fra latinkyndige. 
 Det var naturligvis meningen, at den latin-
ske diagnose skulle være så diagnostisk at arten 
skulle kunne genkendes og skilles fra nært-
stående arter. Men forfatteren føjede naturlig-
vis oftest en ekstra beskrivelse og nogle be-
mærkninger til på sit modersmål eller på et af 
hovedsprogene.
I dag er udviklingen løbet fra den latinske diag-
nose. Jeg har undersøgt en række beskrivelser af 
slørhatte fra de sidste år. Det er en slægt, hvor 
det kan være særdeles vanskeligt at beskrive de 
ofte diffuse, adskillende karakterer, men den 
latinske tekst giver en yderst spartansk diagnose 
på 7-9 linjer. Den ledsagende tekst, ofte på en-
gelsk, er 10-20 gange så lang. Den indeholder en 
langt mere uddybende beskrivelse og en række 
supplerende oplysninger om nærtstående arter, 
slægtskab, fundsteder osv. Det er tydeligt, at den 
latinske diagnose ikke tænkes læst af folk, som 
behersker det sprog, resten af beskrivelsen er 
affattet i. Det skal dog indrømmes, at jeg selv 
har haft god nytte af den latinske diagnose, når 
sproget i øvrigt var russisk eller japansk.
 Men studiet af andre svampebeskrivelser har 
gjort Olsen urolig. Egentlig havde han jo kun 
fundet fire ret store frugtlegemer. Han ved ikke, 
hvordan unge svampe af arten ser ud. Han ser 
også, at han har undladt at smøre kaliumhydrox-
id, fenol og guajak og andre mystiske væsker på 
hat og stok for at nyde og beskrive farverne, der 
fremkommer. De friske svampes lugt har han 
derimod undersøgt. Hele familien har snuset og 
er nået til højst forskellige resultater.
 Ville det ikke være klogest at vente med en 
formel beskrivelse, til han finder svampen igen? 
Han kender jo voksestedet. Men botanikerven-
nen beroliger ham. En sjælden art – og det må 

botaniske kongresser har tiltaget sig ret til at 
fastlægge. Mellem kongresserne, som finder sted 
med ca. seks års mellemrum, tager et navneud-
valg sig af tvivlsspørgsmål.
 I denne artikel vil jeg gennemgå og kommen-
tere de gældende regler i hovedtræk. I senere 
artikler vil jeg gå nærmere ind på de problemer, 
der fremkommer i forbindelse med navngivnin-
gen.

Fundet
Navngivningen af en svampeart sker efter nøje 
fastsatte regler som de enkelte led i en frimurer-
ceremoni. Intet led i ceremonien må udelades, 
for så bliver handlingen ugyldig og ulykkesbrin-
gende. Lad os med inspiration fra Karl Soop 
(Jordstjärnan 20,2) tænke os, at vor gode ven 
Sofus Olsen, der som amatør har samlet svampe 
i 20 år, en dag gør sit livs fund. På en rastep-
lads uden for Nyborg er han gået et nødvendigt 
ærinde ind i en lille lund, og der støder han på 
en gruppe svampe, der næsten får ham til at tabe 
vejret. 3-4 store orangegule hatte med kromgule 
skæl og violet stok. Han plukker forsigtigt en en-
kelt. Den har nærmest rødorange lameller og en 
vældig klumpfod dækket af et blåviolet slør. Det 
er tydeligt nok en slørhat, og en slørhat i luk-
susklassen. Han henter sit digitalkamera i bilen 
og tager 22 billeder fra alle sider og vinkler. Han 
samler svampene i en lille kasse med mos og ser 
sig omkring. Bøg og eg og et par grantræer, som 
han ikke kender nøjere, og der er kun et par 
gamle skørhatte i nærheden.
 Olsen skynder sig hjem for med sine svam-
pebøger at sætte navn på fundet, men han kan 
ikke finde noget, der ligner. Der er nok farverne, 
men ikke i den kombination. Han finder mikros-
kopet frem og ser på sporerne. De er nærmest 
piggede, ikke rigtigt som dem i hans bøger. For 
første gang falder det ham ind, at det måske er 
en ikke beskrevet art, han er stødt på. Han tør-
rer svampene efter omhyggeligt at have beskre-
vet sit fund og lægger dem i en plastpose på et 
sted, hvor fru Olsen ikke automatisk smider 
dem ud.
 Olsen er så optaget af sit fund, at han på Bot-
anisk Centralbibliotek gennemser alle de store 
plancheværker med slørhatte. Der er mange 
flotte sager, men ikke hans fund. Det står mere 
og mere klart for ham, at det er hans pligt at 

delagtiggøre verden i dette enestående fund, 
som tilsyneladende er nyt for videnskaben. Men 
hvordan gør man?

Synonymer
Prioritetsreglen for botanisk navngivning siger:

 Det ældste, gyldigt publicerede navn er det 
gældende

Andre, senere publicerede navne er synonymer. 
(Der er visse undtagelser fra denne regel, som 
jeg vil komme tilbage til i en senere artikel. De 
har dog ikke betydning i Olsens tilfælde). Det er 
jo ikke nær så tilfredsstillende at producere et 
synonym som et fuldgyldigt navn. Olsen beslut-
ter derfor at undersøge sagen endnu en gang. 
Er denne fantastiske art virkelig ikke navngivet 
før?
 Prioritetsreglen er knæsat på botanikkon-
gressen i Paris i 1867, og siden 1833 havde 
mykologerne sprøjtet om sig med Cortinarius-
navne. Uden prioritetsreglen er ethvert navn jo 
lige så godt som ethvert andet, og man kan jo 
altid håbe, at ens navn vil blive det foretrukne. 
Man må nu også retfærdigvis sige, at svampeart-
er dengang publiceredes i de særeste skrifter, 
hvortil ikke mange havde adgang, og de store 
forskeres værker fandtes i beskedent tal på få 
udvalgte biblioteker. Efter 1867 var man mere 
forsigtig, men masser af navne er siden public-
eret under Cortinarius eller en række nu fors-
vundne slægter som Phlegmacium, Telamonium, 
Myxacium, Myxocybe, Dermocybe, Hydrocybe 
osv. Olsen må altså undersøge så mange værker 
og henvisninger som muligt, selv om det er svært 
at få adgang til litteratur fra mere eksotiske egne 
som Sydamerika og Tasmanien, og navngivning 
er international.
 Han føler sig imidlertid mere og mere over-
bevist om sit funds unikhed og beslutter sig til 
at gå videre. Så må han konstruere et navn til 
det. Slægten må være Cortinarius, men artsepi-
thetet? 

Homonymer
Her støder den gode Olsen på en ny hurdle:

 Et artsnavn må ikke tidligere have været brugt 
i slægten.
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Enhver svampeelsker ved, at de kære svampe 
kan være lunefulde, og han elsker dem for det. 
Kun alt for ofte har det tegnet til et godt svam-
peår, og så har et eller andet svigtet, og skovene 
har stået tomme. En gang imellem er man helt 
uventet stødt på en art i store mængder, og siden 
har man ikke set den i en årrække. Og alle kan 
fortælle om et sted, hvor man en gang fyldte en 
kurv med kantareller eller Karl Johan rørhatte, 
og hvor der aldrig har været nogen siden. Men 
den slags gør ikke en sand svampeelsker vred 
eller nedslået. Det er jo svampenes væsen; det 
som gør svampesamling til en spændende hob-
by, der altid er klar med overraskelser, negative 
som positive.
 Blandt skørhattene er der trofaste naturer, 
som man træffer hvert år. Okkergul Skørhat, 
Tragt-Skørhat og Sværtende Skørhat skal nok 
være der, og det er et meget dårligt år, hvor man 
ikke træffer Broget Skørhat, Spiselig Skørhat 
og Græsgrøn Skørhat i rimelige mængder. Men 
visse skørhatte har det med på primadonnavis 
kun at gæsteoptræde med lange mellemrum. Jeg 
vil her nærmere omtale tre sådanne arter.

Brunviolet Skørhat
I 1969 fandt vi en middelstor skørhat med 
mørkviolet hat og hvide lameller på alle ekskur-
sionerne. Den blev bestemt til Brunviolet 
Skørhat (Russula brunneoviolacea), og vi blev 
klar over, at den hører til de spiselige arter, fordi 
smagen er mild og behagelig. Som spisesvamp er 
den dog ikke meget bevendt, da den er ret spin-
kel og oftest kun optræder med enkelte eksem-
plarer ad gangen. Så husker jeg et år i firserne, 
hvor jeg fandt den adskillige gange, men siden 
kan jeg ikke huske, at jeg har set noget til den. 
I 2008 var den der igen. På næsten hver tur i sk-

oven dukkede den op, og den var ukendt for de 
fleste, der deltog i ekskursionerne.
 Brunviolet Skørhat har jeg kun truffet i 
bøgeskov, men i originalbeskrivelsen siges 
den kun at gro under eg. Hatten er 3-7(-8) cm 
bred, glat og tør, mørkt rødviolet til sortviolet 
i midten og noget lysere mod randen med ind-
slag af brunt. Med alderen bleges den oftest 
og kan mod midten blive brunviolet til gråvio-
let. Undertiden kan brunlige farver være mere 
fremtrædende, som navnet antyder. Stokken er 
hvid, men kan med alderen eller ved berøring 
få svage gullige pletter. Den er 1-1,5 cm tyk, 6-8 
cm høj og ret skør. Sporestøvet er cremefarvet, 
men lamellerne holder sig længe hvide og bliver 
først til sidst cremefarvede. Lugten er svag, og 
smagen helt mild. Sporerne er karakteristiske, 
påfaldende kugleformede, kun svagt ovale, 7-9 

det jo være, når den ikke tidligere er beskre-
vet – kommer måske aldrig igen på dette sted, 
eller først efter adskillige år. Og der er masser 
af eksempler på, at en art er beskrevet på blot et 
enkelt eksemplar, ikke mindst af fagmykologer. 
Desuden – og det er den store trussel, som ligger 
bag utallige artsbeskrivelser og også overbeviser 
Olsen – er det langt sandsynligere, at en anden 
finder den og stjæler æren. Olsen får strikket en 
latinsk diagnose sammen med tilhørende udfør-
lige bemærkninger på engelsk, men hvad så?

Effektiv publikation
Der stilles krav om, at publiceringen af en ny 
art er effektiv. Dvs. at den helst skal nå ud til 
alle interesserede kredse. De gamle kongresser 
forsøgte at begrænse antallet af steder hvor en 
nybeskrivelse kunne publiceres ved bl.a. at ude-
lukke deciderede perifere skrifter som aviser og 
lignende, men i praksis er det næsten kun det 
moralske aspekt, der kan forhindre en beskriv-
else i meget perifere skrifter. Hvis blot det pro-
duceres i få eksemplarer og rundsendes til nogle 
få fagbiblioteker, kan en nuybeskrivelse anses 
for effektiv. Svampes redaktion har bestemt at 
nybeskrivelser ikke optages, men i vore nabo-
lande er der tilsvarende tidsskrifter der ikke har 
denne politik. 

Typemateriale
Endelig stilles der fra 1958 krav om, at en 
beskrivelse skal være støttet af en type, der 
typisk består af tørret materiale, et exsiccat, af 
den kollektion, hvorpå den latinske diagnose er 
udarbejdet. Dette materiale skal være offentligt 
tilgængeligt, så andre forskere kan rekvirere det 
til undersøgelse..
 Desværre er reglerne også på dette punkt 
meget svage, og der er sådan set ikke noget i ve-
jen for, at man kan etablere sit eget herbarium, 
men hvis Olsen kun har sin slørhattekollektion, 
er det utilrådeligt at kalde den Nr. 1. Bedre er 
Ols.Heb.,Co 231x1, (taksonomer elsker forkor-
telser). Klogest er det imidlertid nok at depo-
nere den i et offentligt herbarium, så man ikke 
risikerer, at fru Olsen en dag tømmer kom-
modeskuffen. I Olsens tilfælde ville det nok 
være Botanisk Museum i København der bærer 
forkortelsen C.

Hvad så?
Hvis beskrivelsen bliver publiceret, er Olsen 
blevet autor til en ny art, Cortinarius novocas-
tellis S. Olsen. Dette navn er artens basionym, 
som man skal referere til, hvis man senere vil 
ændre artens navn eller dens status, og det vil 
man såmænd nok. Det tørrede materiale er ho-
lotypen (gr: holo = hel). Dette fornemme navn 
garanterer, at materialet er knyttet direkte til 
beskrivelsen.
 Hvordan vil det så videre gå? Ja det kan man 
jo kun gisne om, men lad os prøve.
 Et par måneder senere fremkommer i et 
amerikansk tidsskrift følgende: Vor danske 
kollega S. Olsen beskriver okt. 2008 arten Cor-
tinarius novocastellis S. Olsen. Dette navn er 
imidlertid et senere homonym til Cortinarius 
novocastellis Haddock, publiceret i Bot. Journ. 
of California aug. 2008. Olsens art må derfor 
have et nyt navn, og vi foreslår et nomen novum 
Cortinarius novocastellibus Castafiore for Corti-
narius novocastellis S. Olsen, nomen invalid.
 Et halvt års tid efter publiceres i et europæisk 
tidsskrift en artikel om taksonomien i familien 
Cortinariaceae. Her finder man følgende: Corti-
narius novocastellibus Castafiore, synonym Cor-
tinarius novocastellis S. Olsen, en art oprindelig 
beskrevet fra Danmark, kan på grund af den 
afvigende sporeornamentik ikke opretholdes i 
Cortinarius. Sammen med to nybeskrevne arter 
fra Patagonien foreslås den derfor henført til 
slægten Astrocortinarius, så dens nye navn bliv-
er Astrocortinarius novocastellibus (Castafiore) 
Plekszy Gladz. Basionym Cortinarius novocas-
tellibus Castafiore.
 De forskellige personnavne, der er anbragt 
efter svampenavnene er en slags visitkort, som 
taksonomerne efterlader for at markere, at de 
har været der – omtrent som hunde på et fortov. 
Fænomenet kaldes autorcitation, og det vil jeg 
komme tilbage til i en senere artikel.
Her hviler sagen indtil videre.

Lunefulde skørhatte
Poul Printz

Poul Printz, Frugtparken 1, 2820 Gentofte; poul.printz@gmail.com
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mere gul end hos Brunviolet Skørhat, men fra 
begyndelsen er lamelfarven kun lyst cremefar-
vet. Den ender med at være ret mørkt okker-
farvet. Stokken er hvid, undertiden med et let 
rødligt anstrøg, og temmelig skør. Smagen er 
mild, så arten er spiselig. Et godt kendetegn 
er det, at lugten, især i stokbasis, er kraftigt jo-
dagtig (jodoform), men jeg har erfaring for, 
at en del mennesker ikke kan erkende denne 
lugt. Bresadola, som oprindelig beskrev arten 
fra Norditalien, kalder den lugtløs. Sporerne er 
bredt ovale, 8-10 x 6-8 µm, med lave vorter og 
et mere eller mindre fuldstændigt forbindende 
net. De er altså helt forskellige fra Brunviolet 
Skørhats. Jeg har kun fundet den under fyr, men 
den findes også under gran. 
 I de svenske skove forekommer endnu en 
violet skørhatteart, som har det med at optræde 
lunefuldt.

 Peber-Skørhat
Peber-Skørhat (Russula badia) er i Danmark 
kun meldt fundet en enkelt gang (i en skov i Nor-
dvestsjælland), men i Sverige er den enkelte år 
ret almindelig. Den er noget større og kraftigere 
end de to forannævnte, 8-12 cm i hatdiameter og 
med et bredere farvespektrum. Almindeligst er 
den dog mørk brunviolet til rødviolet, først ens-
farvet, senere med mahognifarvet til brungullig 
midte. Stokken er hvid, ofte med rosa toner 
mod basis. Lamellerne er længe ret lyst creme-
farvede, men ender med at blive mørkt okker-
farvede. Sporerne minder om Jod-Skørhats med 
et net med lave vorter. Jeg lagde første gang 
mærke til den i 1994, da den dukkede op over-
alt i fyrreskov i Småland. Den var også fremme 
i 2001, for jeg husker, at jeg sad og studerede 
nogle smukke kollektioner, da radioen bragte 
nyheden om terrorangrebet i New York 11. 

x 6-8 µm, med kraftige, op til 2 µm lange pigge, 
der ofte krummer. Der er kun svage spor af et 
forbindende net. Arten er beskrevet så sent som 
i 1930 af englænderen Crawshay. Det er en af 
de relativt få svampe, som ikke har latinsk diag-
nose. I årene omkring 1930 var det nemlig ikke 
påbudt i de botaniske regler, så der findes kun 
en ret kortfattet originalbeskrivelse på engelsk. 
Den er, formentlig på grund af den sporadiske 
optræden, ikke med i almindelige danske farve-
floraer og er ikke meget kendt. Til foreningens 
database er der indmeldt to fund i år, begge fra 
Midtjylland. (Jeg tilstår, at det er dovent af mig 
ikke at indmelde mine fund). På Botanisk Mu-
seum har man 17 indsamlinger siden 1978.
 På en af foreningens mandagsaftener i 2008 
optrådte arten, og man var noget usikker på 
bestemmelsen. Jod-Skørhat (Russula turci) 
blev foreslået, men det er en ganske anden art, 
som imidlertid har farve og størrelse fælles med 
Brunviolet Skørhat.

Jod-Skørhat
Jod-Skørhat er sjælden i Danmark. Der er ind-
meldt ét fund i 2008, og Botanisk Museum har ni 
indsamlinger siden 1980. I Sverige forekommer 
den derimod ret almindeligt, og i det område af 
Østsmåland, hvor jeg hvert år samler svampe i 
to uger omkring 1. september, ser jeg den jævn-
ligt, men ganske ligesom Brunviolet Skørhat 
ses den fortrinsvis bestemte år. I 2007 var den 
således almindelig i høj fyrreskov, hvor jeg ofte 
fandt den i småflokke. I en række år inden da 
har jeg ikke noteret den, og i 2008 var den der 
heller ikke. 
 Jod-Skørhat (Russula turci) har en hat på 
6-8 cm bredde med violette farver med brunligt 
indslag ganske som Brunviolet Skørhat. Den 
har dog oftest tillige indslag af mere rødlige 
toner. På et meget karakteristisk udviklingstrin 
er randen lyst rødviolet, og ca. en tredjedel inde 
på hatten findes en mørkviolet ring omkring 
et lysere, afblegende midtparti. Overfladen er 
slimet i fugtigt vejr, mat i tørt. Sporefarven er 
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8-10 µm, med op til 2 mm lange, krumme, isole-
rede pigge. Mandel Skørhat er ikke så lunefuld 
i sin fremtræden som de andre. På de rigtige 
steder kan den træffes næsten hvert år i pæne 
mængder, men den foretrækker nåleskov på 
kalkholdig bund, så fx i Småland, hvor jordbun-
den mest er sur, er den mindre almindelig. Der 
er dog også meldt om fund i løvskov og i parker. 
Sydpå i Europa regnes den for karakterart for 
basiske nåleskove i bjergegne. I Danmark er 
den med sikkerhed kun fundet én gang i nyere 
tid i en park syd for Århus, hvor man genfandt 
den i 2008. Arten er som en af kun omkring 50 
svampearter medtaget i Linnés Species Planta-
rum fra 1753. Han giver den navnet Agaricus in-

teger, og da integer nærmest betyder fuldkom-
men, kan man regne med, at svampen allerede 
var værdsat på Linnés tid.
 Alle fire ovenfor behandlede arter er trods 
deres sjældenhed i Danmark med i Petersen & 
Vesterholt: Danske storsvampe, der udnøgler 
ikke mindre end 90 skørhatte, men de medtages 
normalt ikke i de danske illustrerede værker. 
I Vesterholt: Danmarks svampe er der dog et 
godt billede af Mandel-Skørhat.

september. Nu i 2008 var den igen almindelig i 
fyrreskoven, så jeg kunne bringe en smagsprøve 
med til foreningens mandagsaften i begyndelsen 
af september, men i de mellemliggende år mind-
es jeg ikke at være stødt på den. Jeg skriver med 
vilje smagsprøve, for artens mest karakteristiske 
træk er nok dens meget skarpe smag, som først 
viser sig efter grundig tyggen i 10-20 sekunder. 
Når man opfordrer folk til at smage på den, er 
reaktionen typisk: „Jamen, den er da ikke spor 
skarp, nærmest mild og velsma- ….. fy for pok-
ker!!!“, efterfulgt af spytten og mundskylning. 
Arten er beskrevet af franskmanden Quélet fra 
bjergskove i Jurabjergene og er yderst sjælden 
eller muligvis overset i Danmark. 
 Som det fremgår, er de tre nævnte arter 
sjældne til yderst sjældne i Danmark, og de om-
tales her først og fremmest for det fælles træk, at 
de kun viser sig enkelte år, så mange – selv al-
vorligt svampeinteresserede – ikke er klar over 
deres eksistens. Selv om de overfladisk ligner hi-

nanden, er der dog gode adskillende karakterer. 
Brunviolet Skørhat og Jod-Skørhat er spiselige, 
og i hvert fald i Danmark er sandsynligheden 
for, at Peber-Skørhat skal havne i gryden ved en 
fejltagelse, minimal.
 I Sverige skal man derimod vogte sig for at 
forveksle den uspiselige Peber-Skørhat med den 
fine spisesvamp: 

Mandel Skørhat
Mandel-Skørhat (Russula integra), på svensk 
Mandelkremla, er en af de allerbedste spis-
esvampe blandt skørhattene. Det er en stor, 
kraftig art, hatdiameter op til 14 cm, tykkødet 
og med kraftig stok. Farven er oftest med rent 
brune farver eller med tydeligt indslag af rødt, 
men ikke sjældent kan man finde rødviolette til 
sortviolette former, der slående ligner Peber-
Skørhat. Mandel-Skørhat har dog tydeligt mere 
gule lameller, og sporerne ligner nærmest Brun-
violet Skørhats. De er dog noget større, 10-12 x 
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og en af de sjældne og vist en rodtrøffel, og han 
fik den med sig til bestemmelse. Det viste sig at 
være en Småsporet Rodtrøffel, Hysterangium co-
riaceum R. Hesse, som regnes for meget sjælden 
i Danmark. 
 I Botanisk Museums svampesamling findes 
belæg for svampen fra 1924 og 1953. Begge fund 
er fra Østjylland, dels Stallerup (Paul Larsen) og 
dels ved Ørnereden i Moesgårdskovene ved År-
hus (Bülow). Begge fund er publiceret i Lange 
(1956). Christian Lange har siden genfundet ar-
ten i Århusskovene ved Thors Mølle i 1993 –  på 
skrånende jord under bøg. Der er ikke mange 
trykte illustrationer af H. coriaceum, men en vel-
lignende kan findes i Lange & Langes Illustre-
ret Svampeflora fra 1961. Vi gætter på, at det er 
fundet fra 1953, der har fået Morten Lange til at 
medtage denne meget sjældne svamp i fungaen. 
Lange (1990) indeholder en omtegnet version af 
1961-illustrationen. Slægten Rodtrøffel henføres 
til Hysterangiaceae (Hysterangiales, Phallomy-
cetidae), der regnes for ektomykorrhizasvampe i 

modsætning til stinksvampene i Phallaceae (Ca-
stellano 1999).
 Ud over H. coriaceum er der fundet to andre 
arter i Danmark, nemlig Storsporet Rodtrøffel 
(H. fragile Vittad.; syn. H. stoloniferum Tul. & C. 
Tul.) og H. nephriticum Berk. Sidstnævnte blev 
fundet af Peter Rabenborg og Susanne Klug-
Andersen i Holmegård Dyrehave syd for Holme-
gårds Mose på Midtsjælland i 1980. Økologien er 
ikke nærmere beskrevet. Bestemmelsen skyldes 
Henning Knudsen, og bedømt på det tørrede ma-
teriale synes denne bestemmelse at være korrekt. 
Storsporet Rodtrøffel er kun kendt fra et enkelt 
fund af E. Rostrup på Høje Møn (som H. stoloni-
ferum i Lange 1956).
 Montecchi & Sarasini (2000) medtager i alt ni 
arter som deles i to grupper baseret på peridie-
strukturen (med eller uden runde celler). Små-
sporet Rodtrøffel kendes, som navnet antyder, 
på de relativt små sporer og hører ligesom de to 
andre danske arter til den gruppe, der har mere 
eller mindre runde celler i peridiet. Gminder m.fl. 

Sklerotie-Snyltehjerne (Tetragoniomyces 
uliginosus (P. Karst) Oberw. & Bandoni)
Den 5. oktober 2007 kunne man på en parke-
ringsplads på Knudshoved Odde se en ca. 50-årig 
mand grave sig halvt ned i en græstue, hvorefter 
han sprang op og råbte „græsset har hjerner!“ 
Udråbet fik en anden, jævnaldrende mand til at 
komme ilende, og snart sad begge med hovedet 
begravet i græs, ivrigt pillende små stykker over 
i en indsamlingsæske. Mændene var mykologer – 
undertegnede og Thomas Læssøe – og hjernerne 
var bævresvampen Tetragoniomyces uliginosus.
 Slægten Tetragoniomyces blev oprettet i 1981 
af Oberwinkler og Bandoni til den enestående art 
T. uliginosus. Frugtlegemerne, der ligner op til 20 
mm store, brune hjerner, sidder på døde græsser, 
blade af Dunhammer og sågar ahorn- og poppel-
blade (Clémençon 1990, Van de Put m.fl. 2000), 
hvor de parasiterer andre svampes sklerotier. Mi-
kroskopisk er svampen helt speciel ved at danne 
firerummede, tykvæggede basidier, der ved mo-
denhed brækker af og virker som spredningsorga-
ner. Basidierne danner aldrig „normale“ sporer, 
og svampen er så afvigende at Oberwinkler og 
Bandoni oprettede en egen familie, Tetragonio-
mycetaceae, til den.
 T. uliginosus er kendt fra Finland (hvorfra P. 
Karsten oprindelig beskrev den som Tremella uli-
ginosa), Belgien, Canada, England og Tyskland. 
Med den udbredelse er det naturligvis ikke over-

raskende at se den i Danmark, men det var nok 
et lykketræf at Thomas og jeg tidligere havde ko-
det slægten i MycoKey og derfor vidste hvad der 
skulle kikkes efter når man fandt brune hjerner 
på græsser.

Materiale: S-Sjæll.: Knudshoved Odde, Knudsskov, i 
kanten af P-plads, på tuedannende græs, 5.10.2007, J.H. 
Petersen (JHP-07.258/TL-13284) (C).

  Jens H. Petersen

Småsporet Rodtrøffel (Hysterangium 
coriaceum) – første fund fra Nordsjælland 
og lidt om andre danske rodtrøfler
Den 9. oktober, dagen før den københavnske 
kulturnat, var fire personer fra svampeforenin-
gen (Thomas Læssøe, Anne Storgaard, Henny 
Tang Lohse og Jens Ockelmann) på skovtur for 
at samle svampe til udstillingen i Botanisk Have. 
I Teglstrup Hegn i et sving på Den Skrå Bomvej 
samlede Jens en lille hvid kugle op, som sad oven 
på jorden på en lille knold mellem frugtlegemer 
af pigsvamp (Hydnum sp.), Tragt-Kantarel (Cra-
terellus tubaeformis) og Violet Ametysthat (Lac-
caria amethystina). Ikke langt fra stedet fandt vi 
flere arter af knoldslørhatte (Cortinarius subg. 
Phlegmacium). Svampen lignede overfladisk en 
støvbold eller en bovist, men i et sneglegnav sås 
en skinnende flaskegrøn farve. Thomas kunne 
umiddelbart se, at det drejede sig om en trøffel, 

Usædvanlige danske svampefund 

Jacob Heilmann-Clausen, Skærskørvej 22, 4180 Sorø; jhc@habitatvision.dk
Thomas Læssøe, Biologisk Institut, Universitetsparken 15, 2100 København Ø; thomasl@bi.ku.dk 
Jens H. Petersen

Notes on rare fungi collected in Denmark
The first Danish record of Tetragoniomyces uliginosus is documented. It was found deep in a grass tussock in the 
southern part of Zealand.
 Hysterangium coriaceum is reported as new to Sjælland (Zealand) and with only three previous Danish re-
cords – all from eastern Jylland (Jutland). A collection, also from Sjælland, held at C under the name H. ne-
phriticum constitutes the only known Danish record of this species. H. fragile (= H. stoloniferum) is likewise only 
known from one Danish record (Møn). Since 1953 only three collections belonging to Hysterangium have been 
made in Denmark, and before that the same number.
 Two polypores with resupinate basidiomes  are reported as new to Denmark, both based on finds from NE 
Zealand. Antrodiella americana was collected in a Salix bog on a fallen rotten branch of Salix cinerea infected 
with Hymenochaete tabacina. Cineromyces vulgaris was collected on a very rotten fallen Fagus log in a beech 
stand on mor soil and with a rather humid microclimate.
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Grov Elastikporesvamp (Antrodiella ame-
ricana) – ny for Danmark
Arter af Kulsnegl (Camarops) har igennem tiI 
forbindelse med en besigtigelse af vandindvin-
dingsområder under Københavns Energi under-
søgte jeg i sensommeren 2008 en pilemose ved 
SØ-enden af Arresø. På undersiden af en liggen-
de mindre pilestamme fik jeg øje på en udbredt, 
hvidlig poresvamp, som jeg ikke lige kunne kende. 
Ved nærmere eftersyn kunne jeg se at poresvam-
pen voksede vidt udbredt over fjorgamle frugt-
legemer af Tobaksbrun Ruslædersvamp, og der 
ringede en lille klokke. Jeg kunne nemlig huske at 
der vist var noget med at der fandtes en elastik-
poresvamp med netop denne økologi. Da jeg kom 
hjem, slog jeg straks op i den meget flotte finske 
poresvampebog Niemelä (2005) og kunne se at 
der var bingo på Antrodiella americana. Opslag i 
Ryvarden & Gilbertson (1993) samt mikroskope-
ring af de indsamlede frugtlegemer konfirmerede 
denne umiddelbare bestemmelse. Jeg kunne sam-
tidig konstatere at arten ikke tidligere var angivet 
fra Danmark. Som navnet antyder, er Antrodiella 
americana beskrevet fra Nordamerika, hvor den 

ifølge Ryvarden & Gilbertson (1993) er udbredt 
i den nordlige løvskovszone og Oregon. I Euro-
pa er arten kendt fra Sverige, Norge og Finland 
(Ryvarden & Gilbertson 1993, Hallingbäck & 
Aronsson 1998, Niemelä 2005).
 Antrodiella americana danner seje, resupinate 
frugtlegemer af varierende størrelse. Mine ek-
semplarer havde en udstrækning på op til 10 x 5 
cm, men flere frugtlegemer var delvist sammen-
voksede til længere „kæder“. Porelaget er hvidligt 
til dybt cremegult og relativt karakteristisk fordi 
porerne er ganske store (1-2 per mm) og grove, 
hvilket ellers ikke kendes hos slægten i Europa. 
De mest oplagte forvekslingsmuligheder ligger 
således i andre slægter. Den kan især ligne Hvid 
Tandsvamp (Hyphodontia paradoxa), den nærstå-
ende H. radula samt Oxyporus corticola, der dog 
alle afviger ved at have meget større sporer. På 
grund af de grove porer foreslås det danske navn 
Grov Elastikporesvamp.
 Flere elastikporesvampe er kendt som selek-
tive successorer som danner frugtlegemer på el-
ler nær frugtlegemer af andre vedboende svampe. 
Mest kendt er Gulrandet Elastikporesvamp (A. 

(2000) anerkender seks arter i Baden-Württem-
berg og skriver at der er mellem 13 og 20 arter 
i Europa alt efter artsopfattelsen. Småsporet 
Rodtrøffel er ikke registeret siden 1960 (i alt syv 
fund) og anses for uddød i delstaten. Miljøet an-
ses for baserigt (stark basenhaltiger Braunerde 
über Kalk) på de kendte lokaliteter, og tre træar-
ter er registreret i forbindelse med fundene (Avn-
bøg, Bøg og Gran). I England er arten blot kendt 
fra et enkelt fund helt tilbage i 1912 (Pegler m.fl. 
1993). Arten anses for vidt udbredt og forekom-
mer angiveligt også i Nordamerika.
 Det nye danske fund afviger fra beskrivelsen 
i Montecchi & Sarasini (2000) ved ikke at blive 
tydeligt og hurtigt rødbrunt efter plukning og ved 
berøring.

Beskrivelse af kollektionen: 
Frugtlegeme næsten kuglerundt, ca. 25 mm i 

diam., med lidt gummiagtig konsistens, hvid med 
et svagt grønligt skær og lidt turkis i sneglegnav, 
efterhånden en smule brunrødt misfarvet; basalt 
med et bundt tykke, hvide, noget forgrenede hy-
festrenge udgående fra en fordybning. Det ydre 
peridium relativt let at fjerne hvorpå et netagtigt 
mønster afsløres. Gleba olivengrøn, fint kamret. 
Lugt først svag, men efter nogle dage i æske med 
kraftig, stikkende lugt. Sporer ca. 9-12 x 5 µm, af-
skåret i enden og med løsnende ydervæg; peridie-
væg med flere lag af runde til ellipsoidiske celler.

Materialeaf H. coriaceum: NØ-Sjæll.: Teglstrup 
Hegn, Den Skrå Bomvej, blandet løvskov med bø-
gedominans og også ret tæt på nogle ældre rødgran, 
9.10.2008, J. Ockelmann, TL-13540 (C).
Materiale af H. nepHriticum: S-Sjæll.: Holmegård Dy-
rehave, 22.8.1980, S. Klug-Andersen & P. Rabenborg (C).
  Jens K. Ockelmann & Thomas Læssøe
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til Niemelä & Dai (1997). De to arter har indtil 
for nylig været sammenblandet, men Niemelä & 
Dai (1997) har påvist at de er forskellige – ikke 
blot morfologisk, men også økologisk. Cinereo-
myces lenis er således en overvejende boreal art, 
som findes i nåleskovsbæltet fra Skandinavien 
gennem Sibirien til Kina og Nordamerika. Dens 
foretrukne substrat skulle være faldne såkaldte 
kelo-fyr, dvs. fyrretræer som er døde på roden og 
har stået i mange år før de er drattet omkuld. Fin 
Gråporesvamp har en mere sydlig udbredelse og 
er tilsyneladende ganske bredspektret økologisk. 
Ifølge Niemelä & Dai (1997) findes den i Europa 
især på Gran og gerne på ret hårdt ved. Selv har 
jeg dog kun set den på løvtræ og næsten altid på 
stærkt nedbrudt ved. Cinereomyces lenis er i øv-
rigt angivet som dansk i Nordic Macromycetes 
(Hansen & Knudsen 1997, som Diplomitoporus 
lenis), dvs. inden Fin Gråporesvamp blev genop-
daget som sin egen art. 
 Jeg har samlet Fin Gråporesvamp på bøge-
stammer i Sverige, Spanien og Slovakiet og har 
undret mig over ikke at finde arten herhjemme, 
hvor jeg minutiøst har undersøgt i hundredvis af 

faldne bøgestammer i forbindelse med diverse 
projekter. Henning Knudsen har dog fortalt mig 
at han muligvis kender arten fra Danmark, men 
mangler at gennemgå et større antal indsamlinger 
for at være sikker. I betragtning af artens brede 
økologi og udbredelse i øvrigt lyder det sandsyn-
ligt at arten er udbredt men sjælden herhjemme, 
og at angivelsen af Diplomitoporus lenis i Nordic 
Macromycetes vedrører Fin Gråporesvamp og 
ikke den mere boreale Cinereomyces lenis. De 
manglende fund af Fin Gråporesvamp i mine 
bøgestamme-projekter kan meget vel skyldes at 
arten egentlig foretrækker ved af andre træer. I 
forbindelse med et projekt i Halland fandt jeg 
dog arten på ved af bøg på hele 10 lokaliteter 
(Heilmann-Clausen 2005), hvilket har givet mig 
den idé at arten foretrækker nedbørsrige egne el-
ler et fugtigt lokalklima (i store dele af Halland 
falder der over 1000 mm regn om året). Mine 
fund af arten fra Spanien og Slovakiet falder fint 
i tråd med denne antagelse, mens Niemelä & Dai 
(1997) omvendt skriver at arten ofte findes på tør-
re lokaliteter. På grund af sin nylige genopdagelse 
er Fin Gråporesvamp dårligt kendt i vore nabo-

serpula syn. A. hoehnelii), som vokser på eller i til-
knytning til frugtlegemer af Elle-Spejlporesvamp 
(Inonotus radiatus), og Bøge-Spejlporesvamp (I. 
nodulosus). Desuden har vi i Danmark arterne A. 
parasitica, der vokser i tilknytning til Alm. Viol-
poresvamp (Trichaptum abietinum), A. romellii 
uden kendt vært, samt Alm. Elastikporesvamp, 
som tidligere blev kaldt A. semisupina. Dette 
navn er baseret på nordamerikansk materiale og 
har vist sig at være fejlanvendt i Europa (Mietti-
nen mfl. 2006). Den europæiske art, der typisk er 
tilknyttet ved nedbrudt af Tøndersvamp (Fomes 
fomentarius), skal i stedet hedde A. pallescens. 
Hvor almindelig denne art er i Danmark, er uvist 
da den formodentlig i vid udstrækning har været 
forvekslet med A. romellii og muligvis med end-
nu andre arter som endnu ikke er verificeret fra 
Danmark. Det er sandsynligt at også A. faginea, 
tilknyttet diverse ildporesvampe (Phellinus spp.) 
samt A. leucoxantha og A. ichnusana, begge uden 
kendte værter, findes i Danmark. Det er uvist 
hvorfor mange elastikporesvampe er knyttet til 
bestemte vednedbrydende svampe. Muligvis er 
de parasitiske på deres værter, men der kan også 
være tale om et såkaldt kommensalistisk forhold, 
hvor successoren har gavn af sin vært uden at 
denne mister noget. Grov Elastikporesvamp er i 
øvrigt ikke den eneste svampeart der er knyttet 
specifikt til Tobaksbrun Ruslædersvamp. Kødker-
nesvampen Pilfinger (Hypocreopsis lichenoides), 
som især findes i Jylland, er sandsynligvis en ægte 
parasit på Tobaksbrun Ruslædersvamp. For nær-
mere oplysninger om denne art henvises til Læs-
søe (1989).   
 Grov Elastikporesvamp er rødlistet i Finland 
og Norge (Niemelä 2005; Kålås mfl. 2006), men 
ikke i Sverige, hvor den tilsyneladende er ganske 
vidt udbredt. Ifølge Dan Olofssons svampehjem-
meside (http://www.algonet.se/~fungus/index.
html), var der per april 2006 ca. 30 kendte svenske 
fund af arten, ikke kun fra Pil, men også fra El, 
Hassel og Røn. Et enkelt fund er angivelig gjort 
i tilknytning til Stiv Ruslædersvamp (Hymeno-
chaete rubiginosa). Det danske fund blev som 
nævnt gjort i en pilemose, som klart er den hyp-
pigste habitat for Tobaksbrun Ruslædersvamp, 
men de svenske fund viser at den også kan fin-
des i hasselkrat og andre løvskovshabitater. Den 
danske lokalitet var usædvanlig ved at være krea-
turgræsset, men om det spiller en rolle for artens 

forekomst, skal jeg ikke kunne sige. Jordbunden 
var i øvrigt ret næringsrig med frodig urtevege-
tation. Pilemoser hører ikke just til de mest vel-
undersøgte svampehabitater, men jeg vil alligevel 
tro at arten er sjælden i Danmark. Men arten er 
ganske karakteristisk, så det skulle være en let sag 
for en skeptisk kratlusker at modbevise denne 
påstand.

Materiale: NØ-Sjæll.: Klemmemose ved Lykkesholm 
SØ for Arresø, på liggende stamme (diam. ca. 10 cm, 
nedbrydningsstadium 3) af Salix cinerea på og om-
kring gamle frugtlegemer af Hymenochaete tabacina, J. 
Heilmann-Clausen, 26.08.2008 (JHC08-012, C).
  Jacob Heilmann-Clausen

Fin Gråporesvamp (Cinereomyces vulga-
ris) – med sikkerhed påvist i Danmark
Det er efterhånden blevet en tradition at opsøge I 
forbindelse med Novana-overvågning af ellesum-
pe besøgte Morten Christensen og jeg i efteråret 
2008 Hellebæk Skov i Nordsjælland. Nær parke-
ringspladsen mellem Bondedam og Kobberdam 
så vi flere fine bøgestammer som vi lige måtte 
undersøge nærmere. På den ene voksede en flot 
forekomst af en savbladhat, formodentlig Lenti-
nellus ursinus, mens vi på en anden fandt en hvid, 
resupinat poresvamp, som jeg i felten bedømte til 
Cinereomyces vulgaris, som her foreslås navngi-
vet Fin Gråporesvamp på dansk. En mikroskope-
ring kunne senere bekræfte denne bestemmelse. 
I felten er arten karakteriseret ved at være tynd, 
ganske finporet (6-8 porer per mm) og med en 
lidt tør og sej, korkagtig konsistens. Porerne når 
normalt helt ud til frugtlegemets rand, men den 
kan have et tyndt hvidt subiculum og faner af trå-
det mycelium i randen. En del andre poresvampe 
kan ligne, og en mikroskopisk undersøgelse er 
nødvendig for sikker identificering. Her er de 
meget små, pølsekrumme sporer (2,5-4 x 0,8-1,7 
µm) karakteristiske, hvis man ellers kan få øje 
på dem – de er virkelig små! Desuden har den 
meget små basidier og forskellige typer af cysti-
delignende organer (cystidioler og halocystider), 
hvoraf en del har ret store krystaller for enden. 
Den største forvekslingsmulighed er den nær-
stående Cinereomyces lenis. Den afviger ved lidt 
større sporer (3,5-5 x 1,2-2,1 µm), større basidier 
og grovere porer. For nærmere detaljer henvises 
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Christan, J. Die Gattung Ramaria in Deutschland. 
IHW-Verlag 2008. 352 sider. 730 kr. i Svampetryk.
Slægten Koralsvamp (Ramaria) omfatter svampe med 
koralformede frugtlegemer og lysebrunt sporestøv. Ar-
terne er talrige og vanskelige at bestemme, selvom der 
er lavet mange forsøg på gode nøgler. Den tidligste mere 
seriøse gennemgang af slægten i Danmark var af M.P. 
Christiansen, der i sin Clavariaceae Daniae (Friesia 8 
(2) 1967) medtog 11 arter af Ramaria. Dette værks nøgle 
med brug at meget traditionelle navne og en bred arts-
opfattelse arvet fra E.J.H. Corner (Clavaria and allied 
genera, 1950) blev hurtigt ubrugelig som følge af R.H. 
Petersens og andres kritiske gennemgang af slægten 
fra 1970’erne. Undertegnede lavede i firserne speciale 
om slægten, hvilket resulterede i nøglerne til Danske 
storsvampe (i Petersen, J.H. & J. Vesterholt 1989) samt 
Nordic Macromycetes vol. 3 (i Hansen, L. & H. Knudsen 

1997). Det var moderne nøgler, der byggede på de den-
gang nyeste metoder, og de bragte da også en vis orden 
i kaos, men langtfra alle problemer var løst. Det var især 
gruppen af store, mykorrhizadannende koralsvampe 
med klare farver (underslægt Ramaria), der voldte pro-
blemer. Man kan vel nærmest tale om koralsvampenes 
„knoldslørhatte“, idet de som knoldslørhattene er både 
sjældne, har en meget stor artsrigdom og vokser på ud-
søgte lokaliteter, ofte steder med højt kalkindhold i jor-
den. En del af de danske arter i underslægt Ramaria var 
i firserne tilsyneladende ubeskrevne, og efter udgivelsen 
af nøglerne blev der stadig gjort fund af ubestemme-
lige arter fra Danmark. Disse blev kategoriseret under 
navne som „den storsporede fra Buderupholm“, „den 
bleggule fra Moesgård“, „den store fra Munkebjerg“ 
og „den gule fra Marielund“. Koralsvampebestemmelse 
var fortsat en tornebestrøet vej at gå.

lande. Niemelä & Dai (1997) nævner fund fra seks 
lokaliteter spredt i den sydlige halvdel af Sverige, 
mens en søgning på den norske database over 
svampefund (http://www.nhm.uio.no/botanisk/
nxd/sopp/nsd_b.htm) viser ca. 15 prikker med ho-
vedvægt i det sydlige Norge. I Tyskland synes ar-
ten at være meget sjælden. Kriegelsteiner (2000) 
angiver to fund af Skeletocutis lenis fra Baden-
Württemberg som de første fra Tyskland. Be-
skrivelsen med angivelse af små porer og meget 
tynde frugtlegemer tyder på at det meget vel kan 
dreje sig om Fin Gråporesvamp. Hallingbäck & 
Aronsson (1998) fremhæver arten som indikator 
for høj naturkvalitet i Sverige, men hvad denne 
antagelse bygger på, er uklart. Forhåbentlig kan 
vi blive klogere med hensyn til artens økologi og 
udbredelse efterhånden som kendskabet til arten 
forbedres både herhjemme og i udlandet.

Materiale: NØ-Sjæll.: Hellebæk Skov, mellem 
Bondedam og Kobberdam, på liggende stamme (diam. 
ca. 60 cm, nedbrydningstadium 4) af Fagus sylvatica, 
M. Christensen & J. Heilmann-Clausen, 29.09.2008 
(JHC08-054, C).

  Jacob Heilmann-Clausen
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nye værk? Ja, et stort skridt fremad er det i hvert fald. 
En del (men ikke alle) af mine ubestemte, danske fund 
fik således et navn med brug af bogens nøgler, især fordi 
nøglerne på fin vis er opdateret med alle de arter, der er 
beskrevet i løbet af de seneste år. Men der er stadig store 
opgaver, der venter i denne monstrøse slægt. Først og 
fremmest går Christan uden om en del af de mere kon-
troversielle nomenklatoriske problemer. Fx er Ramaria 
subtilis kombineret ind i slægten af både Schild (1982) 
og R.H. Petersen (1986), men begge kombinationer er 
ugyldige på grund af R. subtilis Quél. 1888 (der er en 
Clavulinopsis). Dette er almindeligt kendt, men alligevel 
bibeholder Christan en dermed ugyldig R. subtilis var. 
crassispora fordi han venter på at Schild og Daniëls skal 
få givet dette taxon et nyt navn. Ikke nogen elegant løs-
ning her 25 år efter fadæsen. Ligeledes konstaterer Chri-
stan korrekt at R. fagetorum Maas Geest. ex Schild er 
belastet af en type (og en protolog), der repræsenterer 
R. subbotrytis, mens R. fagetorum ss. Schild (og de fle-
ste andre) er et andet taxon. Igen medfører dette ingen 
konsekvenser. Det havde været herligt at få ryddet op i 
sådanne misforståelser, og netop et værk som Christans, 
der sætter problemerne ind i en bredere sammenhæng 
ved at behandle hele slægten, kunne en gang for alle 
have sat disse ting på plads. Et andet meget stort hæn-
geparti er brugen af de mange nordamerikanske navne 
fra Marr og Stuntz´s 1973-værk om staten Washingtons 
koralsvampe. Disse navne anvendes hyppigt til euro-
pæiske arter, men fra molekylære studier af andre svam-
pegrupper (fx Boletus/Xerocomus) ved vi at det meget 
sjældent er de samme arter, man finder på begge sider 
af Atlanten. Hos Ramaria manglede mange af de afkla-
rende molekylære data stadig, og de er heller ikke ble-
vet fremskaffet i forbindelse med Christans værk. Det er 
derfor en bombe under bestemmelsen af koralsvampe 
at omkring en femtedel af de medtagne arter er baseret 
på nordamerikanske typer med medfølgende risiko for 
at disse senere skal skifte navn.
 Christans værk er en helt uomgængelig trædesten på 
den lange vej til at forstå Europas koralsvampe, men der 
er stadig meget arbejde, der venter forude.
  Jens H. Petersen

Luis Alberto Parra Sanchez: Agaricus L. Allopsal-
liota Nauta & Bas. Tribu Agaricaceae S. Imai. Part 
1. Fungi Europaei 1, 2008, 824 s. Pris hos Svamp-
etryk 680 kr.
Dette er bind 1 i Fungi Europaei, den velkendte, nu 25 
år gamle, velillustrerede italienske bogserie med be-
handlinger af Europas svampe. Forvirret? Bind 1 skal 
forstås på den måde at bogen erstatter det tidligere bind 
1, Capellis behandling af champignonerne fra 1984. Bog-
serien er ellers nået op til bind 10 nu. En anden ting der 
måske også kan forvirre, er at det ikke fremgår af om-
slaget at dette er part 1 af 2, det står kun på titelbladet. 

Jeg havde bladet længe i bogen og ledt forgæves efter 
flere arter, før end dette gik op for mig. Part 2 planlægges 
udgivet i 2009 og kommer til at hedde 1A. Part 1 inde-
holder de mere eller mindre rødmende arter.
 Bogen er tosproget, dvs. al tekst står både på spansk 
(forfatterens nationalitet) og på engelsk. Den er rigt illu-
streret med fotos, både billeder i felten, billeder af detal-
jer, f.eks. ringe og farveskift med kemikalier, og billeder 
i mikroskopet. Kvaliteten af billederne er generelt fin, 
og der er mange fotos af hver art, så også arternes varia-
tionsbredde er illustreret. Det fyldige indledningsafsnit 
er meget velillustreret, og bogen virker i det hele taget 
meget gennemarbejdet. Forfatteren har overvejende set 
materiale fra Spanien og andre Middelhavslande, men 
det er tilstræbt at dække hele Europa. Parra har bedt 
museet i København om Møllers typemateriale, men fik 
at vide at det ikke eksisterede. Til gengæld er flere af 
Møllers fotos og akvareller gengivet. Taksonomien støt-
ter sig på molekylære studier i det omfang det er muligt, 
men langtfra alle grupper er systematisk behandlet mo-
lekylært.
 Interessant er et afsnit om hvilke karakterer forfat-
teren finder væsentlige for bestemmelse af champigno-
ner. Farveskift findes vigtige så længe det handler om at 
skelne mellem gulnende og rødmende arter, men ikke 
når det handler om styrken af farveskiftet. Lugten ef-
ter gnidning/gennemskæring findes vigtig så længe det 
handler om at skelne mellem tre hovedkategorier: 
bittermandel-typen, karbol-typen og andre lugte, men 
ikke mere detaljeret end det. Ringens struktur og til-
hæftningspunkt findes betydningsfulde, det samme gæl-
der hattens Schäffer-reaktion og KOH-reaktion på hat, 
stok og rhizomorfer (kan blive gule til røde). Også chei-
locystiders tilstedeværelse, mængde og udseende findes 
vigtig, en karakter der ligesom de foregående karakterer 
skal noteres inden tørring. Jeg kan kun give forfatteren 
ret i at cystider ofte kan være meget svære, for ikke at 
sige umulige at finde på tørret materiale.
 Mindre pålidelige karakterer er ifølge Parra hattens 
farve, skællethed og sprukkenhed, stokkens størrelse og 
form og sporernes størrelse og form. Lidt overraskende 
er det måske at sporestørrelsen anses for at være upåli-
delig til adskillelse af arter. Der findes dog nøglepunkter 
hvor karakteren benyttes, så helt afvist er karakteren 
ikke. Sammenlignet med Knudsen, Lange og Knutssons 
nøgle i Funga Nordica er der enkelte forskelle, bl.a. at A. 
fuscofibrillosus anses som synonym til A. langei og at A. 
porphyrocephalus anses som forskellig fra A. lividoniti-
dus. Flere forskelle dukker nok op blandt de gulnende 
arter. Alt i alt en fin bog som jeg ser frem til at bruge, 
især når bind 1A også kommer.
  Jan Vesterholt

 I år kom så Josef Christans længe ventede mono-
grafi over Tysklands koralsvampe. Forfatteren er en tysk 
amatørmykolog, som slog sig på koralsvampe i 1987 og 
altså har arbejdet med dem i de sidste 20 år. Resultatet 
er en god og flot illustreret bog, som indeholder en stor 
historisk, gennemillustreret gennemgang af den klassi-
ske mykologiske litteraturs koralsvampe (side 11-63), en 
grundig indføring i slægtens morfologi, økologi og syste-
matik (side 64-112), nøgler til Europas arter af Korals-
vamp (side 113-175), beskrivelser af de arter, der findes 
i Tyskland (side 175-290) samt afsluttende en slags ap-
pendiks med sporegrammer, skanning elektron mikro-
skop (SEM)-billeder, fundlister, litteraturhenvisninger, 
register og en planche med gule/røde farver (side 291-
352). Grundteksten er på tysk, men der findes en fuldt 
oversat engelsk nøgle, og ved alle artsbeskrivelser er der 
desuden en meget kort engelsk beskrivelse af arten.
 De to indledende afsnit med den historiske oversigt 
og morfologien er nok mest for dedikerede „ramariolo-
ger“. Begge afsnit er meget grundige, bl.a. gennemgås 

en lang række karakterer, der normalt overses eller be-
handles overfladisk. Fx er der grundige gennemgange af 
hyfestrukturer og typer af krystaller på hyferne – vig-
tige karakterer ved bestemmelsen, men karakterer, der i 
mange andre bøger ofte bliver til det rene gætværk pga. 
manglende forklaringer.
 De to vigtigste dele af bogen for folk, der ikke er 
Ramaria-freaks, er imidlertid nøglerne og beskrivel-
serne. Og her har vi heldigvis at gøre med en forfatter, 
der tager nøgler alvorligt. Der er (på hvert sprog) to sæt 
nøgler, dels en samlet nøgle på 105 nøglepunkter med 
udnøgling af alle europæiske arter, dels en systematisk 
nøgle konstrueret efter bogens opfattelse at arternes 
slægtskab med fire underslægter (Ramaria subg. Ra-
maria, Lentoramaria, Echinoramaria og Asterorama-
ria), igen opdelt i et antal sektioner. Dette er en meget 
pragmatisk tilgang til nøgling, idet det ofte er lettere for 
begynderen at bruge samlede nøgler, mens eksperten i 
reglen foretrækker den systematiske tilgang. Nøglerne 
hælder i øvrigt hele vejen til den pragmatiske side ved 
fx at prioritere tilstedeværelsen af øskner over form og 
farve (ikke noget med makrobestemmelse her), selv om 
dette givetvis ikke afspejler slægtskabet mellem arterne. 
Bogens nøgler medtager langt flere arter end tidligere 
bestemmelsesværker har gjort (omkring 100 arter imod 
undertegnedes 31 arter i Nordic Macromycetes vol. 3 og 
M.P. Christiansens 11). Dette giver jo bedre muligheder 
for at finde en art, der passer på ens fund, og af oven-
nævnt fire ubestemte danske indsamlinger er det såle-
des kun „den storsporede fra Buderupholm“, der ender 
navnløs efter nøgling i Christans bog. „Den bleggule fra 
Moesgård“ nøgler med stor sandsynlighed til Ramaria 
brunneicontusa R.H. Petersen 1989, „den store fra Mun-
kebjerg“ til Ramaria flavescens (Schaeff.) R.H. Petersen 
1974 (det havde vi allerede fundet ud af ved egen hjælp) 
og „den gule fra Marielund“ muligvis til Ramaria subtilis 
var. crassispora Schild 1992, muligvis til Ramaria kriegl-
steineri Schild 1997. Her skal man lægge mærke til ordet 
„muligvis“. Nøglerne i bogen er nemlig til Europas ko-
ralsvampe, mens beskrivelserne og billederne kun dæk-
ker de cirka 50 tyske arter. Kun omkring halvdelen af de 
udnøglede arter er altså beskrevet og illustreret, og det 
bevirker jo desværre at man ret ofte ender i midlerti-
dige blindgyder, hvor man først får en løsning når der er 
fremskaffet ekstra litteratur. 
 Bogens beskrivelser af de enkelte arter ligner me-
get beskrivelserne man kender fra Fungi of Northern 
Europe-serien, hvor arterne er organiseret i opslag med 
tekst primært på opslagenes førstesider og illustrationer 
på andensiderne. Beskrivelserne er grundige og afsluttes 
med en sammenligning af arten med lignende arter. De 
fleste arter er illustreret med to meget fine farvefotos 
samt en stregtegning af sporerne. Bag i bogen er en del 
af arterne tillige illustreret med SEM-billeder af sporer 
og krystaller.
 Kan man så bestemme koralsvampe efter Christans 

Siden med illustrationen til „Den store fra Munkebjerg“ 
(Ramaria flavescens) i J. Christans „Die gattung Rama-
ria in Deutschland“.
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I Haslev på 12th International Fungi & Fibre 
Symposium 2005 blev det bestemt, at næste sym-
posium skulle afholdes i januar 2008 i USA. Mi-
riam Rice, som i høj grad har været en nøgleper-
son inden for „farvning med svampe“, fyldte 90 år, 
hvilket var yderligere en anledning til at samles 
i Californien. Stedet var Mendocino Art Center, 
hvor Miriam arbejdede som underviser og kunst-
ner igennem mange år, og hun bor stadig i byen i 
et lille hus med udsigt til Stillehavet. 
 Mendocino ligger ca. 300 km nord for San 
Francisco. Det er en lille by, grundlagt i sidste del 
af 1800-tallet. Den ligger smukt ned til en bugt ved 
Stillehavet, selve byen har været brugt som kulisse 
til adskillige film gennem tiderne, og der er mange 
turister om sommeren. Da kaldes den „Spendo-
cino“. Her om vinteren blev det svampefarvere fra 
mange lande, der mødtes og boede på „The Hill 
House Inn“, „Det historiske Hotel“ samt andre af 
byens logier.
 Den 4. januar forlod otte deltagere Danmark 
med kurs mod San Francisco. Det blev til et par 
dage i San Francisco, så vi kunne akklimatisere 
os inden symposiet. Den 6. januar gik turen mod 
nord i lejede biler, efter vi havde hentet Eva Pabst 
i lufthavnen. Vejret var storm- og regnfuldt, og det 
blev bælgravende mørkt, inden vi nåede frem. Et 
held for os var, at midterrabatten på den snoede 
vej, der førte til Mendocino, havde en lysende 
stribe, som Henny Lohse kunne følge, og heldigvis 
kunne vi da heller ikke se hvor smal vejen var, el-
ler se ned i dybet, hvor der var høje skrænter. 
 Det viste sig desuden, at vejen kort forinden var 
blevet ryddet for væltede træer, idet der få dage 
før vi ankom, havde været en kæmpe storm i om-
rådet. Elektriciteten var gået, veje oversvømmet 
og undermineret, træer væltet osv. Alt dette måtte 

arrangørerne slås med i Mendocino samtidig med, 
at de skulle gøre alt klar i centret til workshops og 
foredrag. 
 Vi blev vel modtaget, beværtet og indkvarteret. 
I den pjece, vi fik udleveret ved ankomsten, var 
der en række anvisninger på, hvordan man skulle 
forholde sig med hensyn til miljøet. Der er mange 
i USA, der tager miljøhensyn meget alvorligt. Vi 
fik alle udleveret et keramikkrus til daglig brug. 
Det var lavet af den lokale pottemager Nicholas 
Schwartz – ikke noget med plastikkrus her! 
 Den 7. januar startede deltagernes forberedelse 
til symposiet. Det omfattede bejdsning af garn og 
andre materialer, blending af poresvampe til pa-

Svampeudstilling i Viborg ved Store 
Bogdag
Naturen, det billige skidt. Sådan lød temaet i 2008 
for den årlige Store Bogdag på Hald Hovedgaard 
ved Viborg. Svampeforeningen og en række andre 
natur- og friluftsforeninger var i den anledning 
blevet kontaktet af arrangørerne med henblik på 
at gøre dagen levende og vedkommende for de 
mange besøgende. 
 Hald Hovedgaard, der er et litteratur- og forfat-
tercenter, har til huse i en smuk gammel herregård 
ved Hald Sø med en stor park. Området er omgivet 
af meget forskellige skove – gammel egeskov, bø-
geskov og nåletræsbevoksninger. Det er normalt 
et godt og velkendt terræn for svampesamlere. Og 
vi havde derfor planlagt at fremvise og gennemgå 
alskens spændende svampe i løbet af dagen. 
 Lørdag d. 9. august viste sig dog at være må-
ske den svampefattigste lørdag i mands minde på 
Viborg egnen. Det var efter flere ugers varme og 
tørke, så der skulle ledes mange timer for at finde 
et par svampe. Hjælp til indsamlingen havde vi fået 
af venner og familie samt medlemmer af forenin-
gen, der dukkede op i løbet af dagen. Stor jubel, da 

et par medlemmer fra København kom forbi fra 
deres sommerhus i Midtjylland med udstillingens 
eneste rørhat, Punkstokket Indigo-Rørhat (Bole-
tus luridiformis). 
 På trods af de manglende svampe var der ikke 
mange ledige stunder i løbet af dagen. Mange inte-
resserede kom forbi og fik en snak om at samle og 
anvende svampe. Samt information om foreningen 
og vore aktiviteter. Og ikke mindst om hvornår det 
igen ville være lønsomt at drage til skovs med kur-
ven.
 Til lejligheden havde foreningen anskaffet 
en telt-pavillon, der tjente til ophæng af smukke 
svampeplakater og præsentation af en fin sam-
ling af medbragte svampebøger. Dermed levede 
vi ubestridt op til deltagelse i en bogdag. Vi håber 
den gode respons og interesse fra de besøgende 
kan styrke foreningen på egnen. Og den gode pa-
villon, der ses på billedet, kan nu frit benyttes til 
lignende arrangementer. 

Anne-Grethe Lind (alind@get2net.dk)
Susanne Weis (suwe@worldonline.dk)
Lars Elsgaard (lars.elsgaard@agrsci.dk)
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tørklæder med uld og silke ved Julie Schleuder. 
Forsøg med farvning på bambus- og sojafibre ved 
Karen Urbanek. Carla Sundstrøm stod for forsøg 
med svampefarvers kemiske binding på forskel-
lige dyreemner, såsom pelikanknogler, fiskeskind 
og skind fra rensdyr, får m.m. Det kom der natur-
ligvis besynderlige resultater ud af. Kirstin Pal-
min forstod at organisere effekterne på en sådan 
måde, at deltagerne kunne få en prøve med hjem. 
 Anna Kings Workshop handlede om at frem-
stille små bøger af svampepapir. Andre workshops 
drejede sig om filtede skåle og papirfremstilling af 
poresvampe. Tove Haxholm deltog i Trisha Gows 
vævekursus. 
 Steen Elborne og Preben Graae Sørensen fore-
trak af gå efter svampene i skoven og være med 
til identifikation og fremlægning af fund på ud-
stillingen. Det var synd at sige at vejret var med 
dem. De kom tilbage og kunne bogstavelig talt 
hælde vandet ud af støvlerne. Men belønningen 
var kæmpestore kantareller og arter vi ikke ken-
der fra Europa. Det var turen værd. Heldigvis blev 
vejret bedre efterhånden. 
 Den 11. januar om aftenen var der fødselsdags-
fest for Miriam Rice i Crown Hall. Det lokale 
sangkor „Mendocino Women’s Choir“ hyldede 
hende.

 Andreya Marks styrede aftenens underhold-
ning. Et danseoptrin i mørke med selvlysende 
svampe blev udført af hende og datteren; et møde 
mellem „Miriam og Beatrice Potter“ og meget 
andet. Alle lande sendte deres repræsentant, der 
på forskellig måde hyldede hendes indsats. Fra 
Danmark var det Preben Graae Sørensen, der ved 
hjælp af kemiske formler udtrykte hemmelighe-
derne bag farverne i svampe. Der blev sunget fød-
selsdagssange på mange sprog og overrakt mange 
fint forarbejdede gaver. Tiger Lili kom på en gan-
ske kort visit. Der var mange taler. Miriam tog al 
den hyldest med knusende ro og gav sig tid til at 
tale med hver enkelt gratulant. Det var en aften, 
som vi vil tænke tilbage på med glæde.
 Den 10. januar var vi inviteret til afsløringen 
af „California Rug“ ved Vicki Fraser og Emily 
Whittlesey, opsat på væggen i „Higlight Gallery“. 
Det var et tæppe-projekt, der havde stået på i 10 
år, og som fortæller Californiens historie. Det er 
imponerende og meget smukt udført.
 Den 11. januar var der Potluck Dyeing ved re-
sterne af de forskellige bade. Det kan give meget 
specielle farver, så badene er meget efterspurgte. 
Der var almindeligt opbrud og fordeling af de 
fremstillede produkter. 
 Der blev afholdt et IFFF møde, og her del-
tog følgende repræsentanter: Helen Bernasconi, 
Australien, Carol Lee, USA, Monica Svensson, 
Sverige, Irene Taydler, England, Anne-Elise Tor-
kelsen, Norge, Anna S. King, Skotland, Silvia Ber-
gersen, Canada, Miriam Rice, Californien, Tuija 
Timonen, Finland, Susanne Thorbek, Danmark og 
Susan Hopkins, østlige USA. Efter evalueringen 
af det netop færdige symposium blev det bestemt 
at „14th International Fungi & Fibre Symposium“ 
skulle finde sted i Sverige år 2010. 
 Den 12. januar deltog vi i en tur til Fort Bragg 
Fabric Studio, hvor Lolli Jacobsen har sin virk-
somhed med salg af tekstiler, som hun selv tryk-
ker. Og rammerne med væv som vi havde begavet 
symposielederne med, fik en meget fin plads på 
museet „Pacific Textile Art“.
 Efter farvel og tak og på gensyn i Sverige 2010 
satte de ni danskere sig bilerne og kørte videre 
mod nord. Nu var det gode vejr heldigvis kom-
met. Vi skulle se redwood-skovene, køre langs ky-
sten og besøge et reservat for Hopierne, inden vi 
vendte mod syd til gensyn med San Francisco og 
Danmark. 

pir osv., alt det der kan ordnes på forhånd. Arran-
gering af udstilling på Mendocino Art Center af 
deltagernes medbragte produkter. Vi medbragte 
foruden et hæklet knætæppe til Miriam som fød-
selsdagsgave, ni trærammer med vævede motiver. 
Såvel tæppe som rammerne havde vi fremstillet af 
garn fra Haslev-symposiet. Det var den symbolske 
gave til vore værter. 
 Mendocino Art Center var ikke helt nemt at 
få omdannet til Symposium, men som Dorothy 
Beebee sagde: „vi gør det in the Californian way“. 
Afslappet, og det kom til at fungere fint.
 Vejret var ikke det allerbedste, blæsende og 
regnfuldt var det, ganske som den Californiske 
vinter kan være.
 Om aftenen var der velkomst i Crown Hall, 
byens store hal, hvor vi skulle indtage de fleste af 
vore måltider, og her fik vi hilst på mange af del-
tagerne fra de øvrige lande: USA, England, Skot-
land, Finland, Sverige, Norge, Australien, Canada 
m.fl. 
 Hvert symposium har bl.a. til formål at vide-
reudvikle teknikkerne ved svampefarvning og 
at udklække nye ideer. Deltagerne kommer og 
udveksler de erfaringer, de har fået siden sidste 
symposium. Jytte Albertsen, som kendte lidt til in-

dianermetoder inden for vævning, havde på dan-
skernes vegne foreslået dette som en workshop, 
nu da vi var i USA. Det blev til en demonstration 
ved Doug Elliot af Navajo-spinding og -vævning 
over to dage. Han indbød alle, der havde lyst til at 
prøve at spinde og at væve. Erfarne vævere som 
Lise Holmberg havde mest succes med dette. Vi 
fik set, hvordan man kan bygge sin egen Navajo-
væv af træ, men vi fik også vist, hvordan en mere 
moderne udgave kan fremstilles af tynde kob-
berrør. Den kunne klappes sammen, så den ikke 
fyldte ret meget.
 Den 8.-10. januar afvikledes symposiets mange 
workshops: Miriam og Dorothy underviste i my-
co-stix (en form for farvestift lavet af fint forma-
lede farvesvampe, blyants-ler og lidt vand), som 
er blevet videreudviklet. Miriam Rice og Dorothy 
Beebee har begået en ny udgave af svampefarve-
bogen: „Mushrooms for Dyes, Paper, Pigments & 
Myco-stix“ i anledning af Symposiet. 
 Foruden farvning af uld og silke med forskel-
lige svampe var der workshops i papirfremstilling. 
Lilian Andersson deltog bl.a. i Andreya Marks 
workshop med fremstilling af masker af pore-
svampe. 
 Andre aktiviteter var fremstilling af filtede 
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tidligere, men da den ligner andre små keglehatte, 
og arten kun kan erkendes mikroskopisk, er den 
muligvis kun overset. I skyndingen blev finderen 
ikke noteret, men Ebbe Kristensen fra F&N blev 
udlagt som den glade finder (selvom han ikke helt 
kunne erindre sig at have fundet sådan en krabat), 
hvilket fik ham til prompte at melde sig ind i Svam-
peforeningen! Glæden holdt sig kun i en halv times 
tid, så blev værdigheden frataget ham og givet til 
den rette mand, Jørn Johansen. Æres den, som æres 
bør.
 Det gode vejr lørdag fik alle til rigtig at slæbe 
svampe hjem til udstillingen om aftenen, og der 
blev arbejdet hårdt ved lupper, mikroskoper og 
bestemmelsesnøgler. Vejlederne havde nok at 
se til! Og det havde vi deltagere såmænd også. 
Ole Therkildsen havde bestilt aftensmad udefra, 
hvilket gjorde at der var lidt mere tid i laboratoriet 
til bestemmelser, en god disposition.
 Lørdag aften var der en stor og værdifuld 
gennemgang, hvor Jens hurtigt beskrev hver enkelt 
art og evt. faldgruber ved bestemmelsen. Herefter 
ville nogle arbejde videre, og andre gik over til 
lørdagsaftenhygge i pejsestuen til sent på natten. 

F&N-medlemmerne glæder sig altid over at mødes, 
så det varede længe før vi kom i seng den nat. 
 Den lovede stive kuling med tilhørende regn 
kom natten til søndag. Om morgenen var det ikke 
blevet ret meget bedre, men de fleste hoppede i 
gummistøvler og regntøj og begav sig mod Skovb-
jerg for lige at få det sidste med, medens nogle blev 
hjemme og fik bestemt de sidste svampe.
 En hurtig udstilling med gennemgang – der var 
opbrud i luften, færgen skulle passes, og der skulle 
muges ud i laboratorium og samlingsrum, og så var 
den weekend slut. Vi havde nemt kunnet bruge 
et par dage mere, men der blev gjort nogle meget 
gode erfaringer mht. forløb og planlægning, erfar-
inger, der med fordel kan bruges ved næste mulige 
kursus. 
 Tak til alle, der har været involveret i arbejdet 
med kurset, og til alle, som har bidraget til at det 
blev en god oplevelse. Tak til Naturhistorisk Mu-
seum og Syddjurs kommune for økonomisk støtte 
til kurset.  Torbjørn har lavet en gennemgang af de 
vigtigste fund, denne samt artsliste ligger på www.
svampe.dk.

Det kommende Atlas-projekt var inspiration-
skilden til en weekend med undervisning i brug af 
bestemmelsesnøgler og mikroskopi, hvor Svam-
peforeningen og Danmarks Fugle & Natur havde 
allieret sig med yderst erfarne fagmykologer, der 
kunne stå for undervisning og bestemmelseshjælp. 
Syddjurs kommune ønskede at støtte arrangement-
et, hvis der blev udarbejdet en liste over fundene 
til brug for naturforvaltningen af Nationalparken 
Mols Bjerge, og Naturhistorisk Museum havde 
også givet tilsagn om økonomisk støtte.
 Danmarks Fugle og Natur (F&N) er en hurtigt 
voksende hjemmeside for naturinteresserede, og 
der er gennem de sidste par år opstået en meget stor 
interesse for svampe. Det var altså helt naturligt at 
knytte bånd mellem FSF og F&N i forbindelse med 
Atlasprojektet for også at klæde F&N-medlem-
merne bedre på til kommende indrapporteringer.
 Som perlen midt i Nationalpark Mols Bjerge 
ligger Nedre Strandkær, en gammel stråtækt gård, 
der er indrettet med laboratorium, mødelokaler og 
værelser til overnatning, alt sammen med den mest 

pragtfulde udsigt over bugtende bakker, græssende 
Gallowaykvæg og ikke mindst Ebeltoft Vig. Der er 
en afvekslende natur: hede, overdrev, urørt løvs-
kov, græsningsskov, og således store muligheder 
for spændende fund, selvom sommerens tørke har 
været langvarig. 
 DMI havde varslet stiv kuling og regn til over-
flod for weekenden, men den slags holder ikke 
svampefolk tilbage. Vejrguderne havde dog ikke 
set vejrudsigten, så fredagen bød på sol, nogen 
vind og behagelig temperatur, hvilket fik de først 
ankomne til at undersøge terrænet allerede samme 
dag. 
 Om aftenen var alle installeret, og over en kop 
kaffe og kage blev vi budt velkomne af Ole Roland 
Therkildsen, F&N, og fik præsenteret underviserne: 
Jacob Heilmann-Clausen, Rasmus Ejrnæs samt 
Jens H. Petersen. 
 Vi fik præsenteret Funga Nordica – den bestem-
melsesnøgle, som vi har længtes så meget efter og 
hørt så meget om, at den næsten har fået mytisk 
status. Nu var den her, ikke noget til baglommen, 
men til „arbejdet efter skuddet“. Den tilhørende 
„Mycokey 3.1“ blev også gennemgået, et godt ar-
bejdsredskab ved artsbestemmelser. Ja, så var den 
dag gået, og der skulle tørnes ind til en rigtig arbe-
jdsdag.
 Efter morgenmadsbuffeten lørdag morgen delte 
vi os op i hold med en underviser i spidsen af hvert 
og med en bestemt lokalitet som mål. Jacob havde 
visse vanskeligheder med geografien, men han og 
hans hold kom da hjem igen.
 Overdrevene blev undersøgt omhyggeligt, navn-
lig en kendt vokshattelokalitet neden for Elbjerg 
ved Sølballegård, hvor den NV-vendte skrænt bød 
på en glædelig overraskelse, da Jacob fandt Rosen-
rød Vokshat (Hygrocybe calyptriformis), der kun er 
kendt fra yderligere tre lokaliteter i Danmark. 
 Under en gammel gran på vej mod Langmose 
voksede en lille heksering med Nordisk Fladhat 
(Rhodocollybia fobiens), fjerde fund i DK, også et 
rigtig godt fund.
 Med i opløbet om weekendens „fund nr. 1“ 
var en lille keglehat uden dansk navn, Conocybe 
watlingii, der blev voksede på en kokasse. Ikke set 

Svampeweekend på Molslaboratoriet 3.-5. oktober 2008
Margaretha Liebmann
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 Projektet Nordisk Svampedag hørte vi ikke 
noget til. Vi havde arrangeret en tur til Natur-
center Fosdalen, hvor vi fandt tragtkantareller i 
større mængder plus en del andre typer svampe. 
Som afslutning på turen var svampene lagt op 
til en gennemgang. Vi var næsten færdige, da det 
hele blev afbrudt af  regn i så store mængder, at 
vi lod svampe være svampe og krøb i læ i biler-
ne, og nogle kørte hjem. Igen en våd svampetur. 
Det var vores „svampedag“ i Nordjylland.
 Sammenlignet med tidligere år må jeg kon-
statere, at sæsonen har været på et niveau under 
middel. Der har ganske vist været mange for-
skellige svampetyper, men de større mængder af 
gode spisesvampe har manglet. Jeg håber på et 
bedre udbytte på vores ture næste år.
 Hilsen fra Region Nordjylland.
  Henning Christensen

Østjysk lokalafdeling
Det blev jo alt i alt et rigtig godt svampeår her 
i det østjyske. Der var flere forårsekskursioner, 
og vi fik også kåret en morkelmester. Det var let, 
da der kun var en enkelt morkel i konkurren-
cen. I det hele taget startede året lidt beskedent, 
hvad angår mængden af svampe. Forsommeren 
var temmelig tør, så der var ikke det store ud-
valg.
 Det ændrede sig imidlertid senere, og der 
kom masser af svampe i august, især de gode spi-
sesvampe som Sommer-Rørhat, Spiselig Rørhat 
og Kantarel. Også i starten af september var der 
mange svampe, så på den årlige svampedag den 
7. september på Naturcenter Ørnereden var der 
et rigtigt flot og spændende udvalg af svampe til 
glæde for de mange gæster på udstillingen. Der-
efter sluttede sæsonen af uransagelige årsager 
så brat, at det ikke var muligt at afholde en ellers 
planlagt diplomprøve. 
 Vi havde som altid en række arrangementer 
i løbet af efteråret, og der var pæn deltagelse 
til både ekskursioner, begynderkurser og man-
dagsaftener. Svampeforeningen var som noget 
nyt også med på „Store Bogdag“ på Hald Ho-
vedgaard ved Viborg, hvor der var mange besø-
gende forbi vores bod.
 Et andet nyt arrangement var en svam-
peweekend i oktober på Molslaboratoriet i 
samarbejde med Fugle og Natur, Naturhistorisk 

Museum og Syddjurs kommune.
 Traditionen tro sluttede året med julemøde, 
hvor der var glögg, æbleskiver, mandariner og 
en masse billeder, herunder også mange flotte 
billeder til vores fotokonkurrence. Mange af bil-
lederne var taget langt fra Østjylland, så globali-
seringen er også slået igennem i Østjysk lokalaf-
deling.
  Kristian Nielsen

Fyn – Pahati
Forårssæsonen begyndte den 26. april traditio-
nen tro med vort planlægningsmøde, atter i år 
hos Anders Lykke i Svendborg. Efter at have 
lagt årets program og efter at have nydt et veltil-
lavet måltid var det tid for en lille udflugt til et 
par lokaliteter umiddelbart vest for byen. 
 Første sted var ved Engene, ja det er altså 
en lille skov der hedder sådan. Her langs den 
nedlagte Faaborgbane har vi før fundet Hætte-
Morkel og Vårmusseron, men ingen af dem var 
der endnu. Næste sted var skoven Eskemose, 
her glimrede fungaen ligeledes ved stort set at 
være fraværende, i hvert fald ikke iøjefaldende, 
men så nød vi floraen så meget mere.
 Forårsturen, 4. maj, gik til Helnæs, som plejer 
at være en god lokalitet for Spiselig Morkel.
 Den 23. august gik vor sensommertur til Lan-
gesø, nærmere betegnet til Dyrehaven og Ene-
mærket nær ved godset og senere skoven nord 
for søen. På første del af turen var regntøj en 
absolut nødvendighed, og det havde vi så også! 
Bortset fra den megen væde en ganske udbyt-
terig tur med mange arter, også en hel del Karl 
Johan og andre rørhatte.
 Den 7. september havde vi annonceret Fæl-
lesnordisk Svampedag, men tilslutningen var så 
beskeden, at vi valgte ikke at gennemføre noget 
den dag.
 Weekendturen den 12.-14. september gik til 
Han Herred, Nordjylland. Vi var 12 af sted, og 
allerede ved indkvarteringen på Naturcenter 
Fosdalen foreviste naturvejlederen på stedet, 
Svend Møller Nielsen, nogle meget smukke ek-
semplarer af Gyldenhat, godt skjult i en bevoks-
ning af Stor Nælde, lige efter bogen!
 Lørdag besøgte vi Langdalen, hvor over 90 
arter blev fundet. I nærheden, i Langdal Plan-
tage, kunne vi nærmest skovle Tragt-Kantarel 
sammen, så mange var der. Senere samme dag: 

Region Nordjylland
Traditionen tro startede vi foråret med vores 
traditionelle morkelture. Trods ihærdig søg-
ning under buske og træer, så fandt vi faktisk 
ingenting, dog var der lidt vårmusseroner, men 
morklerne var som forsvundet fra områderne. 
Som lidt trøst kom der en turdeltager fra Sæby, 
og han havde nogle fine eksemplarer af Spise-
lig Stenmorkel med, så vi fik set morkler i dette 
forår. 
 Kantarellerne startede i juni måned med fine 
eksemplarer, og der var rigeligt at plukke af. 
Igen var det i klitplantagerne ved vestkysten, de 
større mængder fandtes.      
 Turen sidst i august var i Tranum Klitplanta-
ge, men vi har været på det forkerte sted, for vi 
fandt ikke ret mange kantareller, så vi må finde 
et andet sted i plantagen til 2009.  Der var flere 
store Karl Johan, men enten var de for gamle, 
eller også stod de som hvide mumier. Planta-
gen virkede meget tør, så tørken havde påvirket 
svampefloret i en for os ugunstig retning.
 Den 6. september havde naturvejlederne i 

Frederikshavn arrangeret en hel svampelørdag, 
der startede med morgenkaffe på den gamle 
hovedgård Knivholt. Efter morgenkaffen var 
vi delt i tre hold, der kørte til hver sin lokali-
tet for specielt at samle spisesvampe. Der kom 
også mange andre arter med hjem fra turene. 
Middagspausen blev holdt i Naturcenter Vester-
skov. De indsamlede svampe fra formiddagens 
ture blev sorteret, de spiselige blev lagt til side 
til senere brug. Efter pausen igen ud at samle 
svampe.   
 Hjemvendt efter eftermiddagens tur fik vi 
norsk kaffe og hjemmebagt kage, det var meget 
tiltrængt, da det havde regnet det meste af tiden 
siden kl. 9. Efter kaffepausen blev de spiselige 
svampe kontrolleret en ekstra gang, hvorefter 
de blev renset, skåret til i passende stykker og 
lagt ud på en plade for at blive brugt i aftens-
maden. Ejeren af Frank’s restaurant i Frederiks-
havn var kommet for at hjælpe med at tilberede 
aftensmaden, det skete over bål, noget af tiden i 
silende regn, men maden smagte pragtfuldt, og 
alle svampene blev spist. Alt i alt, trods regn, en 
meget vellykket svampelørdag.

Landsdelsrapporter 
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lebæk den 22. juni blev årets første mykorrhi-
zadannere fundet. Der blev bl.a. fundet en del 
Broget Skørhat og en enkelt Høj Fluesvamp. Vi 
fandt også arter af Hjulhat i vejkanterne i sko-
ven og i græsplænen ved Krogerup. Dagens flot-
teste fund var dog en knækket Sitka-Gran med 
friske frugtlegemer af Brunporesvamp.
 Til kantarelfesten ved Grønnekilde i Gribs-
kov den 13. juli blev der samlet en del kantarel-
ler. Den største med en hatdiameter på 10 cm. 
Der var rigeligt med kantareller, om end en del 
var indbragt fra andre nordsjællandske skove. 
Men ellers var det lidt småt med spisesvampe. 
Vi fandt dog en stub og en stamme med friske 
frugtlegemer af Foranderlig Skælhat. På demon-
strationsbordet ved Grønnekilde blev der også 
fremlagt et par skørhatte, et enkelt frugtlegeme 
af Skønfodet Rørhat samt lidt farvesvampe så-
som Sortfiltet Viftesvamp og Rødlig Okkerpo-
resvamp. Midt i hedebølgen i slutningen af juli 
tog vi på tur i Harager Hegn. Lidt kantareller, 
skørhatte, fluesvampe og årets første Blodrød 
Rørhat, Spiselig Rørhat og Sommer-Rørhat 

blev dog samlet, desværre kun i få eksemplarer.
I august blev det meget regnfuldt. Turen i Ny-
rup Hegn den 10. august foregik i stille sileregn. 
Til frokost måtte vi søge ly i et brændeskur ved 
Nyruphus, da vi skulle spise vores madpakker. 
Skoven var dog stadig præget af sommertørken, 
så de svampearter, der var fremme, var arter, der 
typisk kommer efter varme somre, f.eks. Fastkø-
det Skørhat, Ferskengul Skørhat, Peber-Mæl-
kehat, den sjældne Spiselig Mælkehat og den 
cremefarvede form af Almindelig Østershat. 
Ugen senere var der en del rørhatte, champig-
non og Elledans-Bruskhat at finde i Vallø Slots-
park. Af de mere sjældne arter fandt vi Liden 
Posesvamp og et par arter skærmhatte. Dagens 
svamp var dog Kæmpeporesvamp, der voksede 
på næsten hver anden bøgestub i skoven. I slut-
ningen af august og begyndelsen af september 
var der flere ture hver weekend. Også onsdags-
turene var nu i gang. Jeg havde desværre kun 
mulighed for at deltage i nogle få ture, men der 
berettedes om mange svampe på turene. Især 
var der fuld gang i rørhattene, skørhattene og 

Svinkløv Plantage med lige knap 20 arter.
 Søndag formiddag lagde vi ud i Oxholm Skov, 
som dog skuffede noget. I stedet fortsatte vi til 
Kollerup Plantage, som viste sig mere givtig med 
op mod 30 arter.
 Naturcenter Fosdalen kan varmt anbefales. 
Der er virkelig gode faciliteter, hvad angår såvel 
indkvartering , køkken som naturskolelokale.
Den 21. september var det så igen på Fyn, til 
Gærup Skov ved Korinth bl.a. omkring Sor-
tesø med en del Orange Mælkehat, endvidere 
Rabarber-Parasolhat, Karl Johan, Oksetunge 
og Blomkålssvamp. Uden for programmet kan 
nævnes at senere samme dag fandt Anders Lyk-
ke i Nørreskoven på Tåsinge både Satans Rør-
hat og Djævle-Rørhat.
 Den 11. oktober gik turen til Brændeskov 
nord for Svendborg. Først i den østlige del, hvor 
der blev samlet enkelte Alm. Kantarel, men 
også et område hvor Karl Johan havde været set 
tidligere på året (og igen ca. et par uger senere) . 
Turen afsluttede vi i den nordvestlige del af sko-
ven.
 Turen den 8. november til Kasmose Skov ved 
Røjle var ikke noget tilløbsstykke, blot to var til-
meldt, og de fandt ikke noget særligt.
 Juleturen den 23. november gik til Svend-
borg. Gennem Christiansmindeskoven mod 
Thurøbroen . Det var ikke så meget vi fandt: 
Tåge-Tragthat, Elfenbens-Sneglehat, Ege-Laby-
rintsvamp samt Judasøre på ask var vel højde-
punkterne. Tilbage igen i Svendborg sluttede vi 
af med en traditionel dansk julefrokost på Hotel 
Ærø.
 Vore mandagsaftener startede i år med IT-
aften på Risingskolen i Odense, hvor Mycokey 
og indberetning af svampefund blev prøvet. Der 
er nemlig ikke adgang til computere på Natur-
skolen ved Hollufgård, hvor de øvrige fire man-
dagsaftener også i år blev holdt.
 Sammenfattende må året 2008 nok siges at 
være nogenlunde gennemsnitligt, hvad svampe 
angår – hvis begrebet „gennemsnitlig“ ellers gi-
ver nogen mening efter en række atypiske år. Et 
forår nedbørsmæssigt noget over normal, en for-
sommer noget mere tør, så en rigtig våd august 
efterfulgt af et stort set gennemsnitligt efterår. 
Alt sammen dog med meget store variationer 
alt efter hvilken del af fynsområdet der betrag-
tes.

  Knud-Erik Andersen

Sjælland
Vinteren var mild med undtagelse af en periode 
med frost og sne omkring påske. Vi har dog ikke 
haft ture i marts i år. Til gengæld blev der afholdt 
et pilefletningskursus, hvor interesserede kunne 
lære at flette svampekurve under kyndig ledelse 
af Flemming Pedersen. 10 kursister deltog i et 
meget vellykket arrangement i Bryghuset, som 
ligger smukt i Hornbæk Plantage. Kurset blev 
gentaget i november, da der var flere, der ikke 
kunne deltage på det første kursus på grund af 
pladsmangel.
 Den 5. april gik turen til Snesere ved Præstø. 
Ca. 25-30 deltagere besøgte Tvedemose Cham-
pignon, hvor der bliver dyrket champignon, 
enokisvampe og Kejserhatte. Ejeren af gartneri-
et Jens Christian Hansen viste os rundt i gartne-
riet. Til sidst spiste vi madpakker og fik serveret 
kaffe i gartneriets frokoststue. Der blev diskute-
ret og stillet spørgsmål, og alle der ønskede det, 
fik svampe med hjem.
 Den første tur i naturen fandt sted søndag 
den 20. april. Godt 40 deltagere brugte en dejlig 
forårsdag i Tisvilde Hegn og på Melby Over-
drev, hvor det var planlagt, at vi både ville se 
efter svampe og laver. Begge dele lykkedes. Jeg 
noterede 30-40 arter lav, men jeg er sikker på, at 
jeg ikke nåede at se alle. Af svampene var især 
Spiselig Stenmorkel fremme i store mængder 
på både kendte og nye mycelier. I mine 13 år i 
foreningen har jeg aldrig set dem så talrige. Det 
meste af maj og halvdelen af juni var plaget af 
tørke, så det var ikke mange arter vi fandt på 
turene. I stedet kikkede vi på de mange blom-
strende urter, buske og træer og fik alligevel 
nogle gode ture.
 Den 1 juni deltog foreningen i et arrange-
ment i Hornbæk „Søndag i det grønne“, hvor 
institutionerne fra Hornbæk og omegn stillede 
op og i fællesskab arrangerede denne dag for at 
få familier ud i skoven. Arrangementet gik godt, 
og der kom ca. 150 besøgende forbi. Børnene 
var meget glade for at male svampe, og mange 
af forældrene var meget interesserede, spurgte 
om ture og tog foreningsfolderen med hjem.
 I midten af juni fik i hvert fald Nordsjælland 
en del byger, så der begyndte at komme liv i 
mycelierne. På turen til skovene nord for Hum-

text



56

fluesvampene.
 Traditionen tro deltog vi i værkstedsdagene 
på Jagt- og Skovbrugsmuseet den 6.-7. septem-
ber. I løbet af weekenden kom ca. 1200 forbi. I 
forhold til sidste år, hvor det var meget tørt og 
kun få svampe, kunne vi lave en pæn svampe-
udstilling, og nogle besøgende kom forbi med 
svampe til bestemmelse. Der blev farvet garn, 
og der var en lille udstilling med farvekranse 
osv., hvilket trækker mange til. Mens de voksne 
kiggede på svampe og farvning, kunne børnene 
male gipssvampe. Det kom der mange hidtil 
ukendte arter ud af.
 Vi har fået et par aktive medlemmer i Vest-
sjælland, og det er herligt med ture også i den-
ne del af Sjælland. Ulkerup Skov i Odsherred 
mindes jeg ikke tidligere, at vi har besøgt med 
foreningen, men det er en skov, der er værd at 
besøge. På turen blev der noteret knap 100 arter. 
Vi fandt gode spisesvampe, bl.a. Stor Trompet-
svamp, så alle fik mad med hjem til gryderne. Af 
sjældenheder blev der fundet Kastanie-Rørhat. 
Ved demonstrationen til frokosten var der ble-
vet fremlagt en del rørhatte, bl.a. en „Finspruk-
ken Rørhat“, der blåner langsomt, men tydeligt 
i kødet. Den hedder Xerocomus cisalpinus og er 
en af dobbeltgængerne til Rødsprukken Rørhat.
 Suppeturen ved Hvidekilde den 14. sep-
tember foregik i strålende vejr, og der var ca. 
70 besøgende. Der indkom mange forskellige 
svampe, der kunne komme i suppen. I alt blev 
der produceret ca. 30 liter suppe, og der var me-
get lidt tilbage, da vi skulle rydde op. Vi fik ikke 
så mange Almindelig Kantarel som de sidste 
par år. Til gengæld var der allerede lidt Tragt-
Kantarel og en del Stor Trompetsvamp, så efter 
demonstration af alle de fundne svampe kunne 
vi lave en portion stuvning af disse, som alle fik 
lejlighed til at smage på et lille stykke brød.
 Traditionen tro er der næsten hvert år tur til 
Teglstrup Hegn i september. I år var vi meget 
heldige med svampefloret, så alle fik kurvene 
fulde. Også artsjægerne havde nok at se til, så 
det var lige før, at penneføreren måtte give for-
tabt, da vi nåede langt over 100 arter. I sidste del 
af september var det blevet ret tørt i skovene, 
men da nattemperaturen ikke var høj, blev der 
dannet en del dug, så mycelierne ikke tørrede 
helt ud. På turen i Egebæksvang den 20. septem-
ber var der dog ikke så mange arter som ugen 

før, men der kom alligevel en del svampe i kur-
vene. Broget Skørhat var meget talrig, men der 
blev også samlet Almindelig Kantarel, Rødgul 
Pigsvamp og Stor Trompetsvamp. Vi fandt også 
et par arter fluesvampe som vi ikke ser så tit: 
Gylden Kam-Fluesvamp og Gråspættet Kam-
Fluesvamp. Desuden er skoven kendt for flere 
mycelier med Snyltende Rørhat på Almindelig 
Bruskbold, og vi var også heldige denne gang. 
Turene i slutningen af september var rige både 
på arter og på frugtlegemer. Jeg var med på 
turen til Gribskov ved Kagerup. Turen gik for-
trinsvis gennem nåleskov, så dagens spisesvam-
pe blev Tragt-Kantarel og Brunstokket Rørhat, 
der begge blev samlet i pæne portioner. På vejen 
hjem kikkede vi til et mycelium med Blomkåls-
svamp og fandt også et ungt frugtlegeme.
 Oktober var mild og fugtig. I ugen op til ef-
terårsferien havde vi travlt med at samle ind til 
kulturnatten, hvor vi havde en svampeudstilling 
i Botanisk Have. Vi fik en flot udstilling op at 
stå med godt 300 arter. Igen i år var det en stor 
succes med mange tusinde besøgende. På turen 
til Klosterris Hegn den 25. oktober var der ble-
vet lovet Tragt-Kantarel, de blev da også samlet 
i pæne portioner, men til forskel fra 2007, hvor vi 
især fandt mange i nåleskov, var det især under 
bøg, de blev samlet i år. Af spændende fund fra 
turen kan nævnes Grå Ridderhat og Bleg Oran-
gekantarel, begge under bøg. Løvskoven var 
faktisk mere artsrig end nåleskoven i slutningen 
af oktober og begyndelsen af november, og det 
er ret usædvanligt.
 Svampeturene sluttede, som vi plejer med 
en tur til Hornbæk Plantage med efterfølgende 
glögg og frokost i Bryghuset midt i plantagen. 
Turen foregik i flot vejr med sol og temperaturer 
omkring frysepunktet. Dagen før var der faldet 
en del sne på Sjælland, men heldigvis var plan-
tagen nærmest stranden i Hornbæk gået næsten 
fri, så det var stadig muligt at finde svampe. Ho-
vedgevinsten var en del Tragt-Kantarel, men 
der blev også set enkelte skørhatte, rørhatte og 
slørhatte. Det var usædvanligt at stå og demon-
strere svampe på snedækkede borde lige inden 
frokosten.
  Anne Storgaard 
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