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Den 7. marts 2011 døde Jan Vesterholt efter læn-
gere tids sygdom. En kronisk leukæmi som Jan 
havde båret på i en årrække, udviklede sig plud-
selig til en mere aggressiv kræft der tidligt i 2011 
endte med at vælte kæmpen Vesterholt.

Jan var en kæmpe i mere end én forstand, stor 
af ydre, stor i entusiasme, i faglighed og i arbejds-
disciplin. For at starte med det sidste var Jan ind-
begrebet af pålidelighed. Påtog han sig et projekt, 
kunne man være sikker på at det også blev fuld-
ført, og stort set til tiden. Det beviste Jan gennem 
kæmpeudgivelser som Danske storsvampe, Dan-
marks svampe og Funga Nordica – og ikke mindst 
gennem sit mangeårige redaktørvirke ved bladet 
Svampe, mere herom senere.

Jan trådte for alvor ind på svampearenaen i 
1982, da han deltog i en mykologisk „arbejdslejr“ 

på Salten Skov Feltstation arrangeret af Henning 
Knudsen. Her ved det første møde med de „pro-
fessionelle“ blev Jan af Thomas Brandt opfordret 
til at finde sig en svampegruppe at kaste sig over. 
Jan valgte den mest umulige der var at finde: Tåre-
bladene (slægten Hebeloma). Dette var en udfor-
dring, der skulle følge Jan gennem resten af livet.

Jan blev hurtigt en aktiv del af den lille år-
husianske knop af svampeforeningen. Gennem 
undervisning på mandagsaftenerne her blev det 
klart, at vi i høj grad manglede bestemmelsesnøg-
ler til svampene. Rygtet sagde at hovedforeningen 
var i gang med at lave en ny, revideret udgave af 
Ferdinandsen og Winges Mykologisk ekskursions-
flora. Den lod imidlertid vente på sig, og efter en 
del frustrerende forsøg på at få nøgler herfra til 
afprøvning besluttede vi at begynde at lave vore 

Jan Vesterholt 1954 - 2011
Jens H. Petersen
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Obituary: Jan Vesterholt, 1954 – 2011
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egne. De blev sidenhen distribueret som fotoko-
pier i tre omgange, og til slut blev de samlet til en 
bog – Danske storsvampe, basidiesvampe – der 
i 1990 udkom på Gyldendals forlag med Jan og 
undertegnede som redaktører. I samme periode 
indtrådte Jan for første gang i svampeforeningens 
bestyrelse og i Svampes redaktion, og han place-
rede sig derved som en central figur i det danske 
mykologiske miljø.

Tilværelsen i bestyrelsen blev turbulent, idet 
Jan adskillige gange trådte ud for atter at blive 
kaldet – han nåede endda i en kortere årrække at 
tjene som formand og endte tilmed i den eksklu-
sive klub af æresmedlemmer. Karrieren i Svampes 
redaktion blev derimod kontinuerlig, idet han al-
drig „slap ud“ igen. 47 numre over 24 år blev det 
til. Derudover var han forfatter til talrige artikler 
(i artikelindekset til de første 50 årgange af Svam-
pe fylder Jans artikler 1½ side!). Blandt de større 
artikler kan nævnes:

• Svampe på Brændenælder. – Svampe 18: 51-67 
(med Ronald Toft & Jens H. Petersen)

• Rødblad-underslægten Leptonia (Blåhat) i 
Danmark og på Færøerne. – Svampe 21: 14-
33 (med Thomas Brandt).

• Knold-slørhatte (Cortinarius underslægt 
Phleg macium) som indikatorarter for en type 
værdifulde løvskovslokaliteter. – Svampe 24: 
27-48.

• Almindelig Tåreblad (Hebeloma crustulinifor-
me) og dens almindelige dobbeltgængere. – 
Svampe 25: 15-22.

• Mine første oplevelser med Lærke-Rørhat. – 
Svampe 26: 1-2.

• Skal vi sige farvel til Danmarks mest betyd-
ningsfulde svampelokalitet Jægersborg Dy-
rehave? – Svampe 26: 11-16.

• Frynseskiver (Lachnum m.fl.) på urter. – Svam-
pe 30: 30-47 (med Jens H. Petersen).

• Om at indsamle svampe til dokumentation. – 
Svampe 44: 29-34.

• Svampe i jyske egekrat. – Svampe 45: 33-42 
(med Morten Christensen).

• Skørhatte for begyndere – arter under nåletræ-
er. – Svampe 46: 1-25.

• Nogle nye eller sjældent rapporterede dan-
ske barksvampe (Corticiaceae s.l., Thelepho-
raceae). – Svampe 53: 21-32 (med Jacob 
Heilmann-Clausen & Thomas Læssøe).

Kun et lille pluk af produktionen, men samtidig 
illustrerende for Jans mykologiske bredde: ski-
vesvampe, rødblade, slørhatte, tåreblade, skør-
hatte, barksvampe, spiseoplevelser, habitatsun-
dersøgelser, vejledning i indsamling, politiske 
indlæg og meget andet – rent mykologisk var 
Jan altædende, og ikke mindst hans arbejde med 
at registrere svampene i Høstemark Skov brag-
te ham i jagten på de 1000 arter fra lokaliteten 
ud i svamperigets fjernere kroge.

Også uden for svampeforeningens regi 
gjorde Jan sig bemærket. Politikens guide til 
Danmarks svampelokaliteter (med Henning 
Knudsen) var således en ny, skæv indgang til 
svampene i naturen, og hans monumentale 
Danmarks svampe med 1000 illustrerede dan-
ske arter cementerede hans status som en af 
Morten Langes oplagte arvtagere. Ingen dansk 
svampereol uden denne bog!

Parallelt med det populariserende arbejde 
i Svampe og hos Politiken og Gyldendal havde 
Jan også videnskabelige ambitioner. Desværre 
havde han en „forkert“ uddannelse, idet han 
ikke var biolog men geograf. Men på trods af 
at han rent stillingsmæssigt aldrig fik den fa-
ste stilling som lektor eller kurator i mykologi 
som hans niveau berettigede ham til, præsterede 
han en række mykologiske værker i internatio-
nal klasse. Hans nøgler til bl.a. barksvampene i 
Nordic Macromycetes vol. 2 er stadig fremra-
gende, hans bog The genus Lactarius (Fungi of 
Northern Europe bind 2 med Annemieke Ver-
beken & Jacob Heilmann-Clausen) er den man 

bestemmer mælkehatte efter, og hans talrige 
artikler om tårebladene er det bedste der gives 
i denne vanskelige slægt. Han nåede at få ud-
givet The genus Hebeloma (Fungi of Northern 
Europe bind 3), men nåede desværre ikke at se 
færdiggørelsen af det store bind om Europas tå-
reblade som han foreberedte til Fungi Europaei 
sammen med Ursula Eberhardt og Henry Be-
ker.

Jans mere formelle karriere kom til at ligge 
i forvaltningen, først ved Ribe amt og dernæst 
i Vejle amt. Her arbejdede Jan med naturover-
vågning og sørgede bl.a. for at inddrage svam-
pene i den palet af arter der anvendtes i biomo-
niteringen. Det var også gennem dette arbejde 
Jan videreudviklede databasen med den danske 
svamperødliste der var blevet grundlagt med 
hans og Henning Knudsens Truede storsvampe 
i Danmark fra 1990. Af dette arbejde udsprang 
de senere online-projekter Jan var involveret i: 
nyhedsbrevet MykoNyt, jubilæumsårets Myko-
Marathon og endelig svampeatlasset.

Som afslutning på en stor mykologisk kar-
riere involverede Jan sig i to gigantiske projek-
ter: Funga Nordica og Det danske svampeat-
las. Visionen med Funga Nordica var at bringe 
topmoderne nøgler til alle de nordiske lamel-
svampe, rørhatte og hængeskåle. Værket skulle 
skabes ved samarbejde mellem 41 forskellige 
forfattere, og der var afsat to år til at færdiggø-
re det. Sporene fra det forrige forsøg i samme 
genre skræmte imidlertid: Nordic Macromyce-
tes bind 2 (med cirka samme gruppe af svampe 
og 31 forfattere) tog ikke 2 men 16 år fra ide 
til færdiggørelse. Det var derfor et genialt valg 
at hyre Jan som ankermand i foretagendet, og 
resultatet overgik alle forventninger: Med kun 
få måneders forsinkelse udkom Funga Nordica 
med 965 sider state of the art-nøgler til Nordens 
svampe. Bogen står stadig her tre år efter udgi-
velsen som bogen til bestemmelse af bladhatte i 
(Nord-)Europa. 

De der kendte Jan personligt, oplevede 
hans uformelle omgangsform og hans sorte 
humor. Det var en fornøjelse at være på svam-
pelejr og ekspedition med ham. Og rundt kom 
han: Island, Færøerne, Norge, Sverige, Finland, 
Estland, England, Tyskland, Holland, Frankrig, 
Schweiz, Italien, Spanien, Portugal osv. osv. I de 
tidlige år nok mest i Norden, senere meget ofte 

i Sydeuropa, der udgjorde ukortlagt land udi tå-
reblade m.m. Endog en indsamlingstur til Ecua-
dor blev det til. 

Under disse rejser kunne Jan gøre studier i 
de lokale kulturer. Mens han i høj grad kunne 
bruge indie-musikken fra de nordlige lande, 
kneb det mere med madkulturen – man har 
gennem tiden hørt en del brok over kvaliteten 
af skafningen på nordiske vandrehjem og felt-
stationer. Så gik det bedre med Italien hvor den 
gastronomiske side af sagen var i forbund med 
svampene. Vi andre kunne efterfølgende regne 
med italiensk kaffe, pålæg og dessert samt godt 
belgisk øl hjemme hos Jan i Århus, Randbøl, 
Hedensted, Vejle og sidst Randers. 

Desværre nåede Jan ikke at se sit sidste sto-
re projekt Det danske svampeatlas gennemført. 
Kun i atlasprojektets første år var han på toppen 
og kunne bestemme svampe, lede ekskursioner, 
etc. Mængden af dækglas der blev brugt under 
projektet dette år skulle tælles i tusinder, men 
elastikken holdt ikke: omkring svampedagen 
2010 kunne vi se at noget var galt, og i maj må-
ned blev Jan sygemeldt. Derpå fulgte et år med 
op- og nedture, håb og håbløshed, indtil det i ja-
nuar 2011 stod klart at der ikke fandtes nogen 
vej tilbage.

Det er stadig svært at forstå at Jan ikke me-
re er iblandt os. Vi deler savnet med hans to fa-
milier: Anita, Lasse og Anders samt Pia, Frida 
og Sille. Ingen har mere end Jan fortjent den 
sten familien valgte til gravstedet: Den øverste 
halvdel af Foreningen til Svampekundskabens 
Fremmes logo, knoldslørhatten i den danske bø-
geskov.

Jan med sin ældste datter, Frida. 2004. Foto Jens H. 
Petersen.
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Gennem de sidste 30 år har Jan Vesterholt haft 
afgørende betydning for udviklingen af feltmy-
kologi og svampekendskab i Danmark. Samti-
dig har han slået sit navn godt og grundigt fast 
i europæisk mykologi. Det er sket gennem ar-
bejdet med tårebladenes taksonomi og gennem 
en heroisk indsats med at redigere og udvikle 
bestemmelsesnøgler til mange grupper af svam-
pe. Samtidig har Jan været en flittig deltager 
ved mykologiske kongresser og workshops på 
tværs af Europa. For at yde denne indsats ret-
færdighed har jeg på vegne af Svampes redak-
tion spurgt en række personer i ind- og udland, 
som Jan har inspireret gennem tiderne, om de 
ville komme med deres personlige historie om 
og med Jan. Der er kommet mange gode bidrag, 
som jeg efter bedste evne har redigeret sammen 
i en sammenhængende beretning. Beretningen 
skal ses som et mere causerende og mangestem-
migt supplement til Jens H. Petersens nekrolog, 
andetsteds i dette nummer af Svampe.

De første år
Jan Vesterholt trådte ind på den mykologiske 
scene i Danmark i starten af 1980’erne. Alle-
rede fra første færd var han optaget af at dele 
ud af egen entusiasme og inspiration. Scenen 
for første akt var Østjylland, ikke mindst År-
hus og de omgivende skove. Blandt deltagerne 
på Jans allerførste tur som turleder var Lise 
Samsø, som her beretter om hvordan Jans my-
kologiske debut forløb.

 
Jans første tur som turleder gik til Ørnere-

den den 3. oktober 1982. Det var Svanhildur J. 
Svane, lavspecialist ved Århus Universitet, der 
havde sat ham på turen sammen med Børge 
Kristiansen, som i modsætning til Jan ikke si-
den bed sig fast i det mykologiske miljø i Århus.

Der mødte en del deltagere op til en tur 
rundt i skoven i godt vejr. Der var godt med 
svampe, og folk blev spredt for alle vinde. Efter 
turen var der derfor ikke ret mange tilbage til 

Jan Vesterholt – et liv i svampenes tjeneste
redigeret af Jacob Heilmann-Clausen

gennemgangen af dagens fund. På det tidspunkt 
kunne Jan og jeg nogenlunde det samme i fel-
ten, og vi endte i en diskussion om vi stod med 
en Sæbe-Ridderhat (Tricholoma saponaceum) 
eller ej. Vi kendte vist ikke rigtig til Stinkende 
Ridderhat (Tricholoma lascivum) dengang, 
som jo godt kan ligne indimellem. Det sprin-
gende punkt var om vores svamp rødmede el-
ler ikke. Spørgsmålet blev aldrig afklaret, og jeg 
ved at Jan mindedes den tur som en fiasko, men 
det har han jo rådet bod på mange gange siden.

 
Man kan roligt sige at turen til Ørnereden ikke 
fik Jan til at opgive rollen som inspirator og 
turleder. Som Jens Maarbjerg kan fortælle, var 
han fra starten aktiv også som kursusleder og 
som en vedholdende støtte for den som viste 
oprigtig interesse.

 
I 1982 meldte jeg mig til et aftenskole-svam-

pekursus på Åby Skole i Århus. Jeg havde lyst 
til at genoptage en gammel svampeinteresse fra 

barndommen. Kursuslederen var en ung nyud-
dannet geograf ved navn Jan Vesterholt. Han 
havde ikke bil, men tog med bus til Moesgård-
skovene eller Hårup Sande efter svampe til 
kurset, som var tilrettelagt sådan, at vi bestemte 
svampene efter nøglerne i Morten Langes „Il-
lustreret svampeflora“. Jan forlod ofte kate-
deret og gik rundt imellem bordene uden bog, 
mens han ledte os gennem nøglepunkterne. Han 
kunne de aktuelle nøgler udenad! Til sidst var 
vi hjemme hos ham og fik en lækker svampe-
suppe lavet på Ægte Ridderhat. – Den er bedst 
som suppe, så lægger sandet sig i bunden af tal-
lerkenen, sagde han. Det var på dette meget in-
spirerende kursus, min interesse for svampene 
blev vakt.

I 1986 begyndte jeg undersøgelsen af svam-
pelivet i Skanderborg Dyrehave. Hvis jeg selv 
skulle have tilrettelagt og gennemført projek-
tet, var det ikke blevet til noget, men Jan meldte 
sig hurtigt som min vejleder, og hans hjælp var 
uvurderlig. Jeg husker en dag, hvor vi sad i hans 

Gennem hele sit mykologiske liv var Jan en bærende kraft i Svampeforeningens arbejde i Østjylland. Her er han 
fotograferet ved den traditionelle svampedag i 2004 ved Ørnereden i Moesgård Skov syd for Århus. Foto Jens 
Maarbjerg.

Foto Pia Boisen Hansen.
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hjem i Hedensted foran en gammel Mac og la-
vede en database, hvor vi inddelte Dyrehaven i 
otte lokaliteter og gjorde plads til rapporterin-
ger i alle årets 12 måneder. Han opfordrede mig 
til at indsamle alt, og var der noget, jeg ikke selv 
kunne bestemme, skulle jeg tørre det, så ville 
han forsøge at sætte navn på eller sende det vi-
dere til relevante personer. En af mørkhattene 
blev vist bestemt af en ekspert i Sverige. I milde 
perioder om vinteren skulle jeg endelig indsam-
le barksvampe i avispapir og sende dem videre 
til ham, for dem arbejdede han selv med.

Han deltog også i flere ekskursioner i Dyre-
haven. Første gang, vi var der, spurgte jeg ham, 
hvor mange arter, han troede vi ville nå op på, 
når vi var færdige med undersøgelsen. – Det bli-
ver nok en tusind stykker, sagde han. Vi endte 

på ca. 900, og senere er der kommet mange flere 
til. Forrige år bestemte han sin sidste svamp til 
Atlasprojektet fra Dyrehaven: Barksvampen 
Resinicium furfuraceum, ny for Danmark. Da 
undersøgelsen efter en halv snes år var færdig 
og skulle publiceres i „Svampe“ og i et sær-
nummer af „Gejrfuglen“ – et tidsskrift udgivet 
af Østjysk Biologisk Forening – foreslog jeg, at 
forfatterne skulle være Jan Vesterholt og Jens 
Maarbjerg, men det ville han slet ikke høre tale 
om. – Det er dit projekt, og derfor skal det stå 
i dit navn.

Jans kompetencer blev hurtigt kendt også 
i hovedstaden, og som Poul Printz kan berette, 
var Jan en af de første til – meget velfortjent – 
at få diplom for sine evner som turleder.

Jeg mødte Jan Vesterholt første gang i 1984. Året 
før havde jeg udarbejdet kravene til foreningens 
diplomprøve og fået dem godkendt i bestyrelsen. 
Siden var jeg, efter en sammenligning med den 
schweiziske prøve for svampekontrollører, kom-
met i tvivl om de danske krav var for strenge. Ik-
ke desto mindre var jeg sammen med Erik Bille 
Hansen taget til Århus for at holde diplomprø-
ve. Vi havde gennemstøvet Djurslands skove og 
dækket et vældigt bord med flere hundrede arter, 
deriblandt flere drilagtige og en del tørkeramte. 
Jeg stod rede til at vise den nødvendige overbæ-
renhed over for de vordende diplomtagere. Det 
blev der nu ikke brug for. Jeg tror, der var seks i 
alt, men jeg husker kun Jan Vesterholt. Suverænt 
gennemgik han alt på bordet i velgennemtænkt 
rækkefølge og med en pædagogisk omtale af de 
enkelte arter, der viste, hvor omfattende hans arts-
kendskab allerede dengang var. Det stod mig med 
det samme klart, at vi her stod over for en kom-
mende kapacitet i svampenes vidunderlige rige.

Nu kunne man måske få billedet af Jan som en 
meget seriøs ung svampekender, der kun in-
teresserede sig for de alvorlige og pedantiske 
aspekter ved svampene. Intet kunne være me-
re forkert. Jans seriøse svampeinteresse var fra 
starten parret med en veludbygget humoristisk 
sans. Som Erik Rald kan berette, var det aldrig 
kedeligt at være sammen med Jan, hvis man hav-
de en vis skæv form for humor.

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg mødte Jan før-
ste gang, måske var det i 1983. Da han senere en 
overgang boede i København, besøgte vi sam-
men forskellige lokaliteter i området, Sønder-
marken, Smørmosen, Gentofte Sø, Jægersborg 
Dyrehave. Det var altid en fornøjelse at være 
på svampetur sammen med Jan. I oktober 1986, 
efter at han var flyttet tilbage til Beder i Østjyl-
land, besøgte vi sammen en række lokaliteter i 
det østjyske, hvor han viste mig arter, jeg ind-
til da ikke selv havde set i naturen. Derudover 
sås vi på de af Henning Knudsen arrangerede 
mykologiske arbejdslejre, hvor det hurtigt viste 
sig, at Jan var en naturbegavelse, hvad svampe 
angik. Skønt altid rolig af natur tog han mykolo-
giske stormskridt.

I de første dage af oktober 1985 havde Jan 
inviteret en lille flok svampeinteresserede til at bo 
i et sommerhus i Vesterlund ved Silkeborg Nord-
skov, som tidligere havde været ejet af skuespille-
ren Karl Stegger. Stedets attraktion var Bispehue 
(Gyromitra infula), som Jan kendte fra tidligere. 
Den var fint fremme og blev beundret og fotogra-
feret i lange baner. På opholdets sidste dag, den 4. 
oktober, besøgte vi forskellige lokaliteter ved Ma-
riager Fjord. På vejen tilbage til Silkeborg kørte 
vi i en bil med tre sæderækker. Jeg sad ved vindu-
et på den bageste række, Jan sad lige foran mig, 
men han så ikke ud ad vinduet, idet han var for-
dybet i samtale med sidemanden, mens jeg sad og 
kiggede ud på landbrugslandskabet omkring os. 

I en fjern fortid før mykologerne 
blev tæmmet, kunne man mø-
de syn som dette, hvis man 
vovede sig på svampetur. 
Jan giver den gas med 
en oksetunge på en 
tur i 1986. Foto Jens 
H. Petersen.

En stor mykolog og en stor paddehat mødes – man fornemmer at det har været lidt af en kamp af få krabaten 
sikkert i land! Men det var også en meget tør sommer det år i Finland – fra den nordiske mykologiske kongres i 
Mekrijärvi i Finland 1996. Foto Jacob Heilmann-Clausen.
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Så fik jeg øje på to zebraer, der gik og græssede 
på en mark. Jeg fandt iagttagelsen så usædvanlig, 
at jeg prikkede Jan på skulderen og sagde: „Der 
går to zebraer på dén mark!“ Men Jan vendte sig 
ikke og kiggede ud ad vinduet, hvilket vel ville 
have været naturligt, men derimod om mod mig 
og begyndte at skraldgrine – og snart lo hele bi-
len med. Det blev dagens vits, skrevet ind i som-
merhusets gæstebog, ingen troede på mig. Jeg var 
lidt mopset over uden empirisk efterprøvning at 
få forkastet min artsbestemmelse, og endda blive 
leet ud. Jeg mener, havde det været en eller anden 
antilope-art, kunne jeg måske have været til at 
rokke fra min feltbestemmelse, men zebra! Det er 
en meget let kendelig art. Hvid med sorte striber. 
– Nå, nogle år senere fik jeg oprejsning, idet en af 
deltagerne i bilen tilfældigt var kommet samme 
vej og kunne bekræfte min observation.

Jeg vil skynde mig at sige, at denne adfærd 
ikke var typisk for Jan, han var altid den omhyg-
gelige efterprøvnings mand, og han opsøgte med 
flid de i felten mest vanskeligt bestembare arter. 
Ikke kun svampeverdenens zebraer.

I slutningen af 1980’erne kom en foreløbig kul-
mination i Jans indsats for mykologien i Dan-
mark med udgivelsen af Danske storsvampe, 
basidiesvampe, et opdateret nøgleværk til bl.a. 
alle hatsvampe og poresvampe i Danmark, som 
Jan redigerede sammen med Jens H. Petersen. 
Processen med at lave bogen var uhyre inspi-
rerende for os der var med som bidragydere 
til delnøgler eller på sidelinien som testere og 
kritikere. Og bogen selv blev en milepæl der 
gjorde svampebestemmelse mulig på et helt an-
det plan end tidligere. Samtidig gjorde den Jan 
anerkendt, også i et mere akademisk miljø. Her 
fandt vordende biologer inspiration til at kaste 
sig over storsvampe og feltmykologi. Det kan 
Rasmus Ejrnæs tale med om.

 
I ren naivitet og begejstring for svampe havde 

jeg besluttet, at mit specialestudium ved Køben-
havns Universitet skulle kombinere planter, mos-
ser og svampe på overdrev i Odsherred. Petersen 
og Vesterholts røde svampebog, som jeg stadig 
mener, er en naturhistorisk milepæl uden side-
stykke i Danmark, gav mig og min makker Hans 
Henrik Bruun blod på tanden. Svampe nr. 21 fra 
1990 indeholdt desuden en forjættende introduk-

tion til de skællede rødblade, som jeg på det tids-
punkt knap anede eksistensen af.

Allerede sommeren 1991, inden specialets 
opstart, var jeg på tur med barnevogn til Orhøje 
i Bjergene. Det er en lykkelig, lummervarm dag 
sidst i juli, og pludselig overrumples jeg af rød-
blade som myldrer alle vegne mellem overdrevets 
rige urteflor. Helt eksalteret bliver jeg, da min ko-
ne Anne nysgerrigt peger på en pæn flok af Rosa 
Rødblad. I denne og efterfølgende sæson blev 
der samlet svampe til den store guldmedalje, og 
mange kollektioner af rødblade måtte tage turen 
til Jan Vesterholt i Vejle for at få et rigtigt navn.

Siden hen viste Jan Hans Henrik og mig 
rundt på Vejles bedste overdrev. I de følgende år 
tog hverdagslivet med småbørn, hus og arbejde 
over i mange år, men i 2009 og 2010 genopdage-
de jeg svampeglæden som deltager i Danmarks 
Svampeatlas. Det er ikke løgn, at Jan Vesterholt 
således to gange i mit liv har haft afgørende be-
tydning for at vække min lyst til at gå på opda-
gelse i naturen. Og hvordan kan det nu gå til? Jo, 
for det første var Jan en enestående mykologisk 
kapacitet, og det er nu engang nødvendigt at vide 
noget for at få det fulde udbytte af at gå på op-
dagelse i naturen. For det andet var Jan enestå-
ende hjælpsom. Sidst, men ikke mindst, var Jan 
mere optaget af at dele glæden ved et spændende 
fund end af at flashe sin overlegenhed. Når jeg 
forlod et møde med Jan, var det derfor altid med 
ny energi og lyst til at gå på opdagelse. Tak.

 
Eventyr i udlandet
Ret tidligt blev Jan klar over at der var spænden-
de svampe at finde uden for Danmarks grænser. I 
første omgang var det de nordiske lande der trak, 
og ikke mindst Færøerne havde en stor plads i 
en årrække omkring 1990. Her beretter Jens H. 
Petersens om en af de første ture, en drengerøvs-
tur, der – som sådan en skal – foregik med fynd 
og klem.

I 1988 havde den færøske planteforsker Jo-
hannes Johansen inviteret nogle danske mykolo-
ger til Færøerne for at undersøge fungaen og lave 
en populær svampebog. Valget var faldet på Jan, 
Erik Rald og undertegnede. Vi tilbragte tre uger i 
august og september med at ture de større Færøer 
rundt i en lejet bil. Stemningen var præget af at 
man fra færøsk side tydeligvis ikke mente svam-

pene var værd at spendere på. Vi fik billetten og 
bilen, men ingen løn. Overnatningen var et tyndt 
liggeunderlag på gulvet af kontoret. Øl var næsten 
umuligt at få fat på (man skulle dokumentere at 
man havde betalt sin færøske skat inden man kun-
ne få tilladelse til at hente en kasse på bryggeriet). 
Aftensmåltidet var burger med kød, kinakål og 
thousand island-dressing indtaget på den lokale 
burgerbar. Alligevel var stemningen euforisk med 
endeløse nye arter for Færøerne og en følelse af at 
være mykologiens konger. Man kunne træffe Jan 
højt rumlende gennem terrænet mens han skrå-
lede „Det buldrer og brager i hegn og krat, i går 
fik vi kål i vor gryde“ (joh, dengang var der yngre 
mykologer til). Og bogen? Føroyskir soppar!

Snart blev Jan dog også opmærksom på sydlige-
re himmelstrøg med et varmere klima. Thomas 
Læssøe var med en af de første gange hvor Jan 
blev overvældet af de svampe der kan findes når 
man kommer syd for Kruså.

I 1992 deltog jeg som repræsentant for IUCN 
(Den international komite for naturbevarelse) 
og Royal Botanic Gardens, Kew i et møde om 
svampe i naturbevarelsesregi afholdt i Neuchâtel, 
Schweiz. På mødet var der deltagere fra det meste 
af Europa, og det var Jan Vesterholt der repræ-
senterede Danmark. Allerede under det vellyk-
kede møde havde vi i de indlagte pauser opdaget, 
at det myldrede med svampe udenfor. Jan og jeg 
havde begge en formiddag – Jan faktisk det meste 
af en dag – at dræbe inden vi kunne rejse retur, 
og vi besluttede at besøge et sted vi havde været 
kortvarigt forbi i forbindelse med det officielle 
program. Det var blot en mindre vandring op fra 
byens centrum, og allerede i udkanten af byen 
blev vi mødt af smukke og helt friske svampe på 
plænerne. Vi fotograferede begge en utrolig smuk 
samling af Dunet Pælerodshat og blev nærmest 
euforiske da vi nåede ind i skoven. Vi hoppede 
fra fotoopstilling til fotoopstilling, og Jans kurv 
bugnede efterhånden med knoldslørhatte i al-

Erik Rald og Jan arbejder igennem med at ordne dagens fund efter en dag i den færøske natur i 1988.  Det kan 
godt være at ølforsyningerne var sparsomme, men heldigvis er der da whisky på bordet. Foto Jens H. Petersen.
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tene, men Jan var som redaktør og ansvarlig for 
de øvrige coprinoide slægter en vigtig sparrings-
partner. Jan og jeg var i kontakt med hinanden 
måske omkring 50 gange via email. Jan reagerede 
altid hurtigt på mine emails. Han må have haft en 
enorm arbejdskapacitet.

The show must go on but the great artist is 
missing.

 
En anden kontakt Jan fik etableret ved besøg i 
udlandet, var til den unge belgiske mælkehatte-
ekspert Annemieke Verbeken. Jeg husker hvor-
dan Jan kom hjem fra en kongres i Holland, op-
tændt af en ny projektidé: vi skulle lave en bog 
om Nordeuropas mælkehatte. Jeg var og er me-
get beæret over at blive inviteret med i projek-
tet, især fordi jeg på det tidspunkt ikke havde 
set særlig meget på mælkehatte. Men Jan kunne 
åbenbart se et godt team i vores trekløver, og 
bogen var da også færdig bare 3 år efter at pro-
jektet blev sat i gang. For Jan og Mieke blev pro-
jektet ikke blot en faglig succes, men også star-
ten på et venskab med mange andre aspekter 
end de mykologiske. Annemieke Verbeken var 
gift med mykologen Ruben Walleyn, som døde 
af kræft i sommeren 2008. 

 
Det var på den Europæiske mykologiske 

kongres i Wageningen i Holland, 1995, at jeg 
første gang mødte Jan. På daværende tidspunkt 
var jeg hovedsagelig beskæftiget med afrikan-
ske mælkehatte, men Jan overbeviste mig om at 

jeg skulle være med til at udarbejde en bog om 
slægten i serien Nordeuropas Svampe sammen 
med ham og Jacob Heilmann-Clausen. Det blev 
starten på en serie af indsamlingsrejser i Skan-
dinavien, hvor vi i de smukkeste landskaber og 
fascinerende skove ledte efter skatte fra mælke-
hatteslægten. Jans entusiasme var smittende, og 
hans viden om mælkehatte, tåreblade og mange 
andre svampe var imponerende. Allerede fra 
starten blev nogle berømte Jan Vesterholt-udtryk 
integreret i vores belgiske mykologiske ordfor-
råd: „Jeg kan godt lide at se mine fotos publice-
ret“ og (når der fotograferes): „Hvis du tror, du 
er tæt på, så kom endnu tættere“, men også „jeg 
har ikke lyst til at græde i biografen“ og natur-
ligvis „happy, happy, happy“, som Jan overtog 
fra den finske rørhatteekspert Mauri Korhonen.

Glade tider fulgte, med en del besøg fra Bel-
gien til Danmark og vice versa. I forbindelse 
hermed blev det også til en stigende transport af 
øl mellem vore to lande. En dag var Jans før-
ste sætning efter ankomsten til vores hus i Gent: 
„Må jeg låne vaskemaskinen?“ – I kufferten 
lå der flere knuste flasker påskebryg. Det var 
en tid med seriøse smagstests og diskussioner, 
om lugten af Vingesporet Mælkehat (Lactarius 
pterosporus) og om smagen af Sct. Bernardus 
og ikke mindst besøg på det berømte ølprodu-
cerende kloster i Westvleteren. Det var også en 
tid, hvor Jan efter hver visit præsenterede os for 
en voksende bunke af kassettebånd med hvad 
vi simpelthen begyndte at kalde „Jans musik“ 

Jan i godt selskab med danske og svenske 
mykologer på Öland i 2001. I forgrunden 
ses ud over Jan, Christian Lange (tv) og 
Tommy Knutsson. Foto Leif Örstadius.

skens farver. Det var ikke en rar fornemmelse at 
løbe ned ad bakken for at nå mit tog, mens Jan 
kunne blive tilbage og tage for sig af retterne. 
Men jeg undte ham det nu godt, og vi mindedes 
siden hen denne dag som noget helt specielt.

 
Denne tur blev ikke kun lagret i Jans hukom-
melse som et godt minde. For Jan ansporede den 
til flere ture mod syd i de kommende år. Som 
Morten Christensen kan berette, var det dog 
først i november 1996 at Jan kom syd for alper-
ne. Og han blev straks helt solgt – ikke kun til 
middelhavsmykologien men så sandelig også til 
de kulinariske glæder!

 
Svampediversiteten varierer med klima og 

geografi, og en af nøglerne til forståelse af svam-
penes taksonomi ligger i at forstå den variation 
man finder forskellige steder i verden. For Jan var 
det at rejse efter svampe en vigtig men fornøjelig 
del af det mykologiske arbejde.

Sydeuropa og området omkring Middelhavet 
kom til at spille en særlig rolle for ham. De sidste 
femten år af sit liv var han mindst én gang årlig 
på besøg i Italien, Frankrig, Makedonien, Spani-
en eller Portugal.

Det hele startede i 1996 da jeg sammen med 
Jan tog på en kongres i Toscana i det nordlige 
Italien. Året før havde vi sammen med Jens H. 
Petersen og Sten A. Elborne været en lyntur i 
Schweiz, og vi havde begge fået blod på tanden i 
forhold til svampene i de sydlige dele af Europa.  
Efter en lang køretur ad tyske autobahner og en 
frostkold overnatning i de sydlige Alper ankom 
vi så til Poggibonsi lidt syd for Firenze.

Kongressen foregik på et hotel midt i byen, og 
stilen var som vanlige feltkongresser med felttur 
om morgenen og arbejde med mikroskop og be-
skrivelser om eftermiddagen. To ting adskilte dog 
denne sydlige kongrestype væsentligt fra f.eks. 
de nordiske mykologiske kongresser. Først og 
fremmest var maden på en helt anden skala end 
på turene til Sverige, Norge og Finland. Der var 
altid mindst tre retter, med udsøgte kvaliteter og 
alt serveret med elegance og selvfølgelig med vin 
ad libitum. Og så var der selvfølgelig svampene. 
Mange af de arter vi kender som yderst sjældne 
på vores breddegrader, forekom almindeligt un-
der stedsegrønne ege, pinjer og cypresser, gerne 
i selskab med arter vi kun havde set i bøgerne. 

Kongressen havde også deltagelse af vigtige in-
ternationale mykologer som Meinhard Mo-
ser for ikke at tale om italienske koryfæer som 
Francesco Bellù, Brødrene Migliozzi og Alfredo 
Riva. Dette gjorde selvfølgelig oplevelsen ekstra 
farverig.

Kombinationen af Middelhavsområdets mad 
og svampe blev en vigtig del af Jans liv, og selvom 
han også kom længere ud i verden i sin mykolo-
giske søgen, er der ingen tvivl om at hans hjerte 
brændte for det mediterrane. Jan opnåede, lige-
som i Norden, stor anerkendelse i landene om-
kring Middelhavet og vil også der blive savnet 
som en stor og vigtig mykolog.

Ud over spændende svampe bragte turene til 
udlandet Jan i kontakt med udenlandske myko-
loger, som blev brugt som gode diskussions- og 
samarbejdspartnere og ikke mindst til at ud-
veksle spændende indsamlinger med. En af de 
vanskelige grupper af hatsvampe som Jan holdt 
af, var mørkhattene. Her var Jan Danmarksme-
ster, ikke mindst fordi han kunne bruge den re-
gerende Europamester, svenskeren Leif Örsta-
dius, som sparringspartner.

 
I september 1994 blev der afholdt et minde-

symposium i Uppsala for at fejre fødslen af my-
kologiens fader Elias Fries i 1794. Som de eneste 
amatørmykologer fik Jan og jeg æren af at op-
træde i det officielle program. Jeg selv præsen-
terede mit arbejde med mørkhattene, mens Jan 
talte om arbejdet med tårebladene. Mens jeg gav 
min forelæsning på baggrund af et skrevet manu-
skript, gik Jan på scenen og talte med stort enga-
gement uden manuskript.

Allerede siden 1991 havde Jan sendt mig 
masser af indsamlinger af mørkhatte. Ofte af 
spændende arter, som jeg kun kendte fra få ind-
samlinger selv, eller som jeg aldrig selv havde set. 
Af højdepunkter i årenes løb kan nævnes Psathy-
rella laevissima, som var en ny art for Norden, 
fundet af Jan og Pia i 1999 i Læsø Klitplantage. 
Andre hits var P. hirtosquamulosa fra Baltikum, 
P. kitsiana fra Færøerne, P. pseudocasca fra Hør-
ret Skov samt P. gossypina indsamlet af Pia i 
Hønning Plantage.

Arbejdet med Funga Nordica i 2007 bragte 
mig igen i tæt kontakt med Jan. Sammen med 
Henning Knudsen var jeg ansvarlig for mørkhat-
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(Lisa Ekdahl, Anja Garbarek og selvfølgelig 
Radiohead). Jeg har aldrig forstået, hvordan no-
gen så optaget af mykologi og med en så for-
rygende produktivitet havde tid til at lave en top 
30 af cd’er i slutningen af hvert år (efter faktisk 
at have gennemlyttet et meget større antal cd’er 
anskaffet i løbet af året!).

Yderligere minder omfatter pandekager 
med multebær på Jans fødselsdag, (for man-
ge!), risotto med Rødbrun Rørhat (Boletus 
pinophilus), kørsel gennem Danmark i silende 
regn uden vinduesviskere, picnic i samme si-
lende regn, en dejlig sommermiddag på Henrys 
terrasse i Bruxelles, fotografering af eghjorte i 
West-Flandern ... Det var glade, glade, glade ti-
der, hvor vi var uvidende om en brutalt voksen-
de cancer og et liv der ville blive taget væk alt 
for tidligt. Jan vil blive savnet af mange, men det 
indtryk, han gjorde i mange hjerter og sind, vil 
holde ham levende for evigt . . .

Et andet varmt og varigt venskab blev etable-
ret med den skotske huesvampeekspert Ernest 
E. Emmett. Han beretter her om Jans betydning 
for den britiske feltmykologi, hvor Jan flere gan-
ge bidrog med sin viden som kursusleder.

 
Jan var meget populær blandt medlemmer af 

BMS (det britiske mykologiske selskab) og højt 
respekteret for sin ekspertviden. Jeg mødte ham 
første gang i 1991 på en meget vellykket dansk/
britisk feltlejr i Rønshoved i Sønderjylland, som 
han organiserede sammen med Thomas Læssøe. 
Min manglende evne til at udtale Rønshoved på 
korrekt dansk var en langvarig kilde til morskab 
for os begge.

I 1998 var Jan inviteret som kursusleder på 
BMS’ efterårslejr på Preston Montford Field 
Centre i Shropshire. Han bekendtgjorde, at han 
gerne ville finde Rosenrød Vokshat (Hygrocybe 
calyptriformis), en art han hidtil aldrig havde set 

Jan diskuterer mælkehatte med Mieke Verbeken og Ruben Walleyn under den nordiske mykologiske kongres i 
Mekrijärvi i Finland 1996. Foto Jacob Heilmann-Clausen.

frisk i felten, og som er meget sjælden i Danmark. 
Mange deltagere var ivrige efter at hjælpe ham, og 
vi besøgte en række kirkegårde, som på De Briti-
ske Øer ofte er rige på græslandssvampe. Jan og 
hans søn kørte med os, og vi var så heldige at fin-
de arten til ham. Nå, det er nu ikke helt sandt. Da 
vi kom til den rette kirkegård, gik min kone Val 
og jeg rundt om kirken i retning mod uret, mens 
Jan gik den anden vej. Da vi mødtes igen, var det 
med en meget glad Jan sammenkrøbet på jorden, 
travlt optaget af at fotografere Rosenrød Vokshat. 
Han fandt til sin egen store tilfredsstillelse selv sit 
mål. I 2000 var Jan i Storbritannien igen, nu som 
vejleder for en BMS weekend-workshop om tåre-
blade, på Blencathra Field Centre i det engelske 
Lake District. Det var en mindeværdig workshop, 
ikke kun pga. Jans tankevækkende og opmun-
trende undervisning, men også for den konstante 
regn – vi fik næsten svømmehud mellem tæerne!

I 2005 kom Jan til Skotland med Pia og deres 
ældste datter for en kort ferie hos os. Det var i 
begyndelsen af sommeren, den rette tid til at finde 

skivesvampe. Vi viste ham en særlig sjælden na-
turtype i nærheden af Kingussie, i form af et kær, 
som gennemsives af vand fra en dejlig bjergsø, på 
vej til floden Spey. Der er et lille vandløb i starten, 
men snart åbner dette sig op i et stort bassin med 
omfattende rørskove og er omgivet af pilekrat og 
ellesump. Han afsøgte den fugtige jord i dette om-
råde på et sted, der kun oversvømmes lejligheds-
vis. Her fandt han den smukke Amicodisca virella 
som ny for de britiske øer. Den finske skivessvam-
peekspert Seppo Huhtinen og Thomas Læssøe 
havde for nylig skrevet om slægten i Svampe 43, 
og Jan vidste, hvad han ledte efter. Senere samme 
år kom Seppo til Skotland til vores BMS efterårs-
lejr i Cairngorms National Park. Han var skuffet, 
da vi besøgte den samme lokalitet og måtte for-
lade den uden at finde arten. Siden har jeg selv 
fundet den igen på lokaliteten, hvor jeg tror den 
er almindelig.

Jeg var i næsten daglig kontakt med Jan un-
der arbejdet med Funga Nordica. Hans energi og 
engagement for at sikre, at dette arbejde udmun-
dede i et førsteklasses produkt, var imponerende, 
og man må sige at det lykkedes. Vi delte mange 
gode oplevelser, som vil leve videre i vores erin-
dring. Der er få mykologer, der er så produktive 
som Jan var. Det har været en fornøjelse at kende 
ham gennem de sidste 20 år. Val og jeg vil savne 
ham dybt.

 
Som det fremgår, havde Jan gennem tiderne 
mange favoritgrupper af svampe; rødblade, 
mørkhatte, mælkehatte og skivesvampe er 
nævnt, men også barksvampe, slørhatte, hjelm-
hatte og keglehatte havde i perioder Jans store 
interesse. Den mest vedholdende interesse var 
dog helt uden sammenligning tårebladene, hvor 
Jan internationalt er anerkendt som den vel nok 
største ekspert gennem tiderne. I Danmark dril-
lede vi i al venskabelighed ofte Jan med at det 
godt nok var en kedelig gruppe af svampe at væ-
re så optaget af – „de ligner jo alle sammen hin-
anden“, sagde vi, når han glad viste årets fotos 
af spændende arter fotograferet på ture i ind- og 
udland, og når han skulle beskrive en ny art for 
videnskaben, foreslog vi navne som „spectabilis“ 
og „speciosa“. I udlandet fandt Jan dog åndsfæl-
ler og gode samarbarbejdspartnere. Her fortæl-
ler den belgisk-britiske matematiker og mykolog 
Henry Beker om hvordan han så lyset.

Jan, Pia og datteren Frida på besøg i Skotland, som-
meren 2005. Foto Ernest E. Emmet.
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Hvad i alverden laver jeg her? tænkte jeg 
mens jeg sad i en trafikprop på M6-motorvejen. 
Bare jeg dog når frem i tide til aftenens foredrag. 
Det var den 27. oktober 2000. Ugen før havde 
der været en større togulykke i Hatfield, der 
havde blokeret en af de største jernbanelinier 
til det nordlige England, og som følge heraf var 
mange togpendlere tvunget til at skifte toget ud 
med bilen. Jeg havde forladt mit hjem sydvest 
for London og forventet jævn kørsel mod nord 
med frokoststop og måske en lille forekskursion 
så jeg kunne have svampe med til workshoppen. 
Og her sad jeg – uden at have haft et behageligt 
frokoststop og med bange anelser om også at gå 
glip af middagen og starten på denne weekend-
workshop om tåreblade.

Jeg kom for sent til middagen, men nåede 
heldigvis aftenens foredrag på feltstationen i 

Blencathra i Lake District. Det blev holdt af en 
dansker, hvis navn jeg kendte – Jan Vesterholt – 
men som jeg aldrig havde mødt. Han var en stor 
mand, i enhver forstand. Han fyldte rummet ud 
fysisk, men endnu vigtigere, havde han et nær-
vær, som det var umuligt at ignorere. Han gav 
en kort introduktion til slægten Hebeloma (jeg 
har stadig mine notater i min notesbog), og der-
efter viste han dias af en række af slægtens arter 
– som alle lignede hinanden! Faktisk jokede vi 
deltagere efter foredraget lidt om at vi lige havde 
set 30 billeder af en og samme art! Sådan var det 
ikke for Jan. Hans passion for disse små, brune 
svampe var åbenbar, og han kunne tydeligt se 
forskelle mellem dem, der var skjult for alle os 
andre! Jeg var fascineret, ikke så meget af tåre-
blade, men af den energi og entusiasme, der var 
Jan Vesterholts.

Selvom Jan kastede sig ud i mange mykologiske eventyr i Europa i løbet af 1990’erne, var han altid til stede når 
der var feltlejre i Danmark. Her ses han på ihærdig trøffeljagt i Fosdalen i 1993, i selskab med Steen A. Elborne 
(tv) og Erik Rald (midten). Anstrengelserne resulterede i fire trøffelarter. Foto Jacob Heilmann-Clausen.

Ibai Olariaga (tv), Henry Beker (m) og Jan (th) nyder livet i ”Tårebladsdalen” i Baskerlandet, 2005. Foto Ibai 
Olariaga.

Den næste morgen begyndte workshoppen for 
alvor. Jan præsenterede et udkast til den nøgle, 
han havde skrevet til det planlagte bind om tå-
reblade i Fungi of Northern Europe. Han havde 
også medbragt en række pakker med tørrede 
tåreblade, så vi kunne teste nøglen og egne fær-
digheder i at bruge den, hvis vi manglede friske 
svampe. Der er ingen tvivl om, at mange work-
shopdeltagere fandt det vanskeligt. Det regnede 
dog ganske kraftigt, og det holdt mange tilbage 
i laboratoriet, der ellers kunne have været fristet 
til at vandre i skoven.

Ifølge min notesbog studerede jeg selv 13 ar-
ter af tåreblad denne lørdag. En, som jeg havde 
bragt med mig fra min have, og tolv små, brune 
pakker med tørrede svampe fra Jans fungarium. 
Jeg var blevet fanget af Jans begejstring og kyn-
dige vejledning. Til min egen overraskelse var jeg 

begyndt at se forskelle, navnlig under mikrosko-
pet, og jeg kunne nu adskille mange af de arter 
som før havde set fuldkommen ens ud. Ved slut-
ningen af weekenden var jeg solgt! Jan havde 
brugt meget tid på at hjælpe mig, og jeg tror han 
var glad for at finde en blandt sine elever, der var 
ivrig, ja næsten besat af at forstå denne slægt. 
Hvis han blev træt af min konstante strøm af 
spørgsmål og bemærkninger, viste han det i hvert 
fald ikke. Da jeg takkede Jan for hans hjælp og 
tålmodighed, gjorde han sin største fejltagelse – 
han tilbød at hjælpe mig med mine studier. Han 
foreslog, at jeg kunne sende ham mine indsam-
linger med noter, hvis jeg havde problemer. Så 
skulle han forsøge at hjælpe. Jeg tror hverken 
han eller jeg anede hvad han nu havde sat i gang!

I løbet af de følgende måneder begyndte jeg 
bevidst at indsamle tåreblade, frem for at undgå 
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dem som jeg før havde gjort. Oven i købet be-
gyndte jeg at få indsamlinger fra andre svampe-
interesserede. Nogle indsamlinger kunne jeg selv 
klare, men jeg stødte på mange problemer og 
spørgsmål, som jeg kontaktede Jan for at drøfte. 
Inden længe inviterede han mig til at besøge sig 
og tage indsamlinger og noter med. Det blev be-
gyndelsen på et samarbejde og venskab, som vi 
begge nød, og som aldrig kan blive erstattet. Vi 
begyndte at rejse sammen til forskellige dele af 
Europa, ikke blot for at indsamle, men også for 
at nyde hinandens selskab og en fælles interesse 
for tåreblade. Med fælles passion var vi på dag-
lange ekskursioner efterfulgt af lange aftener (og 
nætter) med at spise god mad, drikke vin, lytte 
til musik og gennemgå de indsamlinger vi havde 
lavet den dag. Jeg vil savne min ven Jan dybt.

 
En af de fælles ture gik til Baskerlandet i græn-
sezonen mellem Sydvestfrankrig og det nord-
lige Spanien. Her stod den unge baskiske my-
kolog Ibai Olariaga klar som ekskursionsleder. 
Mens Sommefugledalen har en vigtig plads i 
den danske litteratur takket være den verdens-
berømte, nu afdøde lyriker Inger Christensen, 
så viste Ibai Jan og Henry frem til Tårebladsda-
len. Om den vil leve videre i den mykologiske 
litteratur med samme vægt som sommerfugle-
dalen gør det i litteraturen, er dog nok tvivl-
somt.

 
Jeg mødte første gang Jan, da han kom til 

Baskerlandet for at indsamle i oktober 2005. Det 
var begyndelsen på en længere rundtur han hav-
de planlagt med Henry Beker, hvor målet var 
at samle tåreblade i forskellige områder på den 
iberiske halvø. To dage var afsat til indsamling i 
Baskerlandet. På det tidspunkt var jeg to år inde 
i mit ph.d.-projekt om taksonomi og slægtskabs-
forhold inden for kantarelordenen.

Jeg havde allerede hørt om Jan flere gan-
ge, og hans navn og ansigt var kendt for mig 
på grund af mælkehattebindet i Nordeuropas 
Svampe samt fra diverse mindre artikler. Jeg 
glædede mig til at møde en anerkendt mykolog 
som jeg håbede at kunne lære meget af. Hvad jeg 
ikke vidste var, hvor behagelig og hjælpsom han 
var som menneske.

Da Jan kom til Baskerlandet, var efteråret på 
vej ind i en meget tør periode, og skovene var 

ved at blive fattige på bladhatte. Derfor valgte vi 
en lokalitet i et bjergrigt område, hvor vi håbede 
det havde været mindre tørt de seneste uger. Ste-
det var Río Cerneja, tæt på Puerto de los Tornos, 
en lille dal der gennemstrømmes af en mindre 
flod. Området er desuden bemærkelsesværdigt 
på grund af en høj diversitet af ektomykorrhi-
za-dannende træarter, som f.eks. Skovfyr (Pinus 
sylvestris), en Birk (Betula celtiberica), Bævre-
asp (Populus tremula), arter af Pil (Salix spp), 
Bøg (Fagus sylvatica), Pyrenæisk Eg (Quercus 
pyrenaica), Rød-El (Alnus glutinosa) og Hassel 
(Corylus avellana). Heldigvis viste det sig, at vi 
havde valgt rigtigt. Vi fik indsamlet og fotografe-
ret mange flere tåreblade end forventet.

Jeg har mange gode minder fra den dag og 
blev siden glædeligt overrasket over den måde, 
Jan takkede for min hjælp under opholdet. Hans 
værk om tårebladene i Nordeuropas svampe 
blev publiceret kort efter turen til Baskerlandet, 
og Jan sendte meget venligt et eksemplar med 
følgende dedikation: „Til Ibai, tak for en dag i 
Tårebladsdalen“. Siden sendte han mig meget 
venligt del-kollektioner af pigsvampene (Hy-
dnum) fra sit fungarium, de fleste ledsaget af 
glimrende fotos. Disse indsamlinger blev siden 
en vigtig del at mit arbejde med slægten i min 
ph.d.-afhandling.

 
Med en øget international orientering og en 
stigende videnskabelig produktion kunne 
man måske tro at Jan mistede engagementet i 
den hjemlige mykologi. Det var ikke tilfældet. 
Blandt andet var Jan Vesterholt dybt engageret 
i at få svampene integreret i den hjemlige na-
turforvaltning. Det var han såvel i sin tid som 
amtsbiolog som i forbindelse med udarbejdel-
sen af rødlister over truede arter. Jan var med 
da den første danske rødliste kom ud i 1990, 
men var tillige, sammen med undertegnede, ho-
vedkraften bag den seneste rødlistevurdering 
af samtlige frugtlegemedannende basidiesvam-
pe i Danmark, som blev afsluttet i 2010. I star-
ten af det nye århundrede fik Jan Vesterholt til-
lige som opgave at lave en rødliste for svampe i 
Storstrøms Amt. Det var en opgave som invol-
verede feltarbejde, hvilket i høj grad var efter 
Jans hjerte. Torbjørn Borgen var med på en af 
turene hvor målet var at finde sjældne svampe. 
Uden tvivl noget af et drømmejob for Jan.

I 2001 var Jan bl.a. optaget af at færdiggøre en 
rødliste for Storstrøms Amt, og i den forbindelse 
inviterede han mig på en fælles „dagtur“ til Ma-
ribo Sønderskov, Skejten og Roden Skov. Jan 
hentede mig kl. 6.30, og nogle timer senere stod 
vi i Maribo Sønderskov, hvor vi bl.a. kunne sam-
menligne Purpursort og Dansk Slørhat samt fin-
de Sortanløbende Trævlhat. Det var et fint fund 
for Jan, der netop havde fundet en ny interesse 
i denne slægt. Under hurtig gang mellem to lo-
kaliteter blev Jan fyr og flamme over noget som 
lignede Rodslående Tåreblad, men som han var 
klar over måtte være Hebeloma lundqvistii, en 
art han få år før havde beskrevet som ny for vi-
denskaben på baggrund af en svensk indsamling. 
Men nu fandt han den selv – i Danmark! Jeg selv 
var ganske uvant med de fede lollandske løvsko-
ve; på et tidspunkt løb begejstringen af med mig 
da jeg mente at have fundet Kantet Ridderhat – 

jeg fik ikke at høre for at det drejede sig om en 
ringløs Grøn Fluesvamp!

Efter Maribo Sønderskov skyndte vi os til 
Skejten for at se de lokale sjældenheder. Ophol-
det var kort, idet Jan vidste at den lokale tyr må-
ske kunne genere, men den græssede heldigvis et 
andet sted. Det lykkedes at finde flere spændende 
arter. Ikke mindst så vi den helt overvejende syd-
europæiske art Rødmende Skørhat, som på Skej-
ten har sin eneste skandinaviske lokalitet. Også 
Filtet Pælerodshat, som jeg heller ikke kendte, 
blev spottet.

Det var efterhånden blevet sidst på dagen, 
men Jan var utrættelig. Ved indgangen til Roden 
Skov kunne han konstatere at et frugtlegeme af 
Stor Kanelporesvamp nu var stendødt. Et godt 
stykke vej fra bilen fandt han i skumringen et 
smørhul omkring en kalkspættet grøft med bl.a. 
„klumpfødderne“ Orangegylden og Gyldenbrun 

Filtet Pælerodshat (Xerula caussei) var en af de mange sjældne svampe som Jan og Torbjørn Borgen muntrede 
sig med på deres fælles ekskursion til Lolland i 2001. Foto JanVesterholt.
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Slørhat, Orangebrun Troldhat og ikke mindst 
Puklet Ridderhat og Bulliards Slørhat. På vej 
tilbage i det tiltagende mørke jog vi igennem et 
stykke ung skov, hvor der ud over Giftig Rødblad 
var store mængder af Stor Trompetsvamp. Den 
tog vi os også tid til, da Jan ikke havde haft tid til 
at samle spisesvampe det år.

Vi nåede Randers et godt stykke efter midnat, 
godt mætte og glade over dagens mange indtryk! 
I 2006 gentog vi turen, denne gang sammen med 
Bo Levesen. Fungaen var generelt dårligere, men 
nede ved Maribo sø vrimlede det pludselig med 
trævlhatte, og i løbet af kort tid havde Jan fundet 
3-4 nye danske arter samt tårebladen Hebeloma 
quercetorum, som heller ikke var kendt fra DK.

Jeg vil sent glemme disse og mange andre ture 
med Jan på grund af Jans viden, hjælpsomhed og 
engagement!

 
Jan blev meget optaget af de spændende lokali-
teter på Lolland og Falster, men det var jo trods 
alt lidt langt væk fra bopælen i Vejle og senere 
Randers. Heldigvis var der også favoritlokalite-
ter i det østjyske som kunne besøges på kortere 
ture med jævne mellemrum i sæsonen. Pia Bo-
isen Hansen, som var gift med Jan gennem de 
sidste 11 år, får her ordet med en beretning om 
to af Jans mykologiske yndlingslokaliteter, den 
klassiske Marielund i Kolding og Elbæk Skov 
ved Horsens, som Jan selv opdagede.

 Det er i midten af 2000’erne, og Jan har sendt 
mig en sms hvori der bare står: „34“. Det er fra en 
af hans ture til Marielund ved Kolding, og tallet an-
giver antallet af fundne mykorrhizadannere.

Marielund er en af de fede, østjyske lokalite-
ter, hvor man kan finde masser af ædle svampe  – 
og her er det mykorrhizadannere der tæller! Det 
handler om skørhatte, mælkehatte, trævlhatte, 
trompetsvampe, fluesvampe, koralsvampe, store, 
fede rørhatte, trøfler og slørhatte.

Da vi boede i Vejle i perioden 1999 til 2006, var 
Marielund en af de faste lokaliteter, som skulle be-
søges flere gange i løbet af sæsonen på en tur efter 
arbejdstid. Ritualet var en gåtur rundt om Marie-
lundsøen op og ned ad bakkerne. Men inden vi 
kunne slippes ud af bilen, skulle vi (Lasse, Jan og 
jeg) gætte på dagens fangst af mykorrhizadannere. 
Var Marielund oppe, eller ville det blive en triviel 
tur? 25 kunne være et trivielt bud.

På turene satte Jan navne på de sjældne trævl-
hatte, skørhatte m.m., mens Lasse og jeg bedre 
kunne forholde os til rørhatte, kantareller, flue-
svampe og mælkehatte. Men eftersom vi skulle 
have bestemt alle mykorrhizadannerne på turen, 
måtte vi jo omkring Jan adskillige gange for at få 
be- eller afkræftet navnene på de svampe vi fandt. 
Jan havde naturligvis kameraudstyret med, for han 
mente det var spild af tid at gå på tur uden! Derfor 
var Jan også tit at finde liggende på knæ langt bag 
os eller i hurtigt tempo på vej til næste mycelium.

Vi havde naturligvis en masse kendte mycelier 
som skulle klappes afhængig af årstiden. Det 
kunne være Bongards Trævlhat (Inocybe bon-
gardii), Bleg Koralsvamp (Ramaria pallida) og 
Avnbøg-Skørhat (Russula carpini). Turen slut-
tede som regel med at klappe Rod-Rørhat i syd-
enden af området.

På en tur den 1. oktober 2000 i Marielund, 
hvor vi registrerede alt hvad vi så, nåede vi op på 
præcis 100 svampearter, hvoraf de 62 var mykor-
rhizadannere. I Jans database med 32.217 kollek-
tioner af svampe er det Marielund, der som loka-
litet scorer næstflest kollektionsnumre (topscorer 
er Høstermark Skov i Himmerland med over 
1300 numre) – i alt 613 belagte kollektioner er 
samlet fra Marielund i perioden fra 1987 til 2009 
(hovedsagelig af Jan selv).

En anden af Jans østjyske favoritlokaliteter 
var Elbæk Skov på nordsiden af Horsens Fjord. 
Han fandt selv lokaliteten i 1998 i forbindelse 
med sit arbejde som natursagsbehandler i Vejle 
Amt.

Elbæk Skov har gennem årene budt på den 
ene sjældenhed efter den anden, hvilket man har 
kunnet læse om i Svampe, f.eks. Stor Ridderhat 
(Tricoloma acerbum), Duftende Alfehat (Por-
poloma spinulosum), Krydret Slørhat (Cortina-
rius odoratus) og andre slørhatte. I modsætning 
til Marielund er mængden af arter dog utrolig 
svingende, og ofte er der kun få frugtlegemer, 
fordi skoven ligger på kysten og derfor er udsat 
for kraftig udtørring. Til gengæld har den af og 
til været „oppe“ og budt på enorme mængder af 
frugtlegemer. En sådan dag var den 28. septem-
ber 2001, hvor vi fandt seks sjældne knoldslør-
hatte, hvoraf Krydret Slørhat (C. odoratus) stod 
i hundredvis langs med en grøft. Det var en vild 
oplevelse at se denne meget sjældne gulgrønne 
svamp, som vi ellers kun havde set et par steder i 
skoven før, „smøre“ rundt langs grøften over en 
lang strækning. Dette sjældne syn talte vi ofte om, 
for hvad foregår der egentlig i det skjulte liv som 
svampene lever, når et fænomen som dette kan 
forekomme?

Elbæk Skov fik endnu en vigtig betydning for 
Jan fordi han den 5. september 2008 fandt Vester-
holts Tåreblad (Hebeloma vesterholtii) her som 
ny for landet. Han var stolt og glad over at have 
fundet lige netop den tåreblad på en af sine fa-
voritlokaliteter. Selvom Jan nåede at gå i Elbæk 

Skov i over 10 år, var han overbevist om at der i 
fremtiden vil blive fundet flere nye sjældne arter 
på lokaliteten. Bl.a. var han sikker på at Satans 
Rørhat også vil blive fundet der!

Ligesom i de tidlige år i starten af 1980’erne var 
Jan til det sidste interesseret i at lære fra sig. Det 
gjaldt ikke mindst når et nyt talent stod på nip-
pet til at tabe sit hjerte til svampene. Han hav-
de en glimrende næse for talent og glædede sig 
over at kunne dele sin egen passion med ligesin-
dede, også begyndere. Det var mere energien og 
viljen han gik efter. Det kan Margaretha Lieb-
mann, der bor i Vejle, tale med om.

Jeg fandt en mærkeligt farvet svamp på en tur 
i nabolaget, lillafarvet med lilla kød. Se, det min-
dedes jeg aldrig at have set tidligere. Via googling 

Når Jan og Pia på de tilbage-
vendende ture besøgte Ma-
rielund i Kolding, gik de ofte 
ind fra vest via denne sti op 
på kammen. Øverst på stien 
skulle bl.a. Bongards Trævlhat 
(Inocybe bongardii)  „krydses 
af“. Foto Jan Vesterholt.

En grøftekant fuld af Krydret Slørhat (Cortinarius 
odoratus) fra Elbæk Skov, september 2001. Foto Pia 
Boisen Hansen.
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fandt jeg Foreningen til Svampekundskabens 
Fremme og en kontaktperson med adresse i Vejle. 
Jeg sendte en mail med en beskrivelse af svamp 
og findested. Det tog ikke 5 minutter, så lå der et 
svar i indbakken: „Violet Hekseringshat. Venlig 
hilsen. Jan Vesterholt“. Så var jeg solgt.

Jeg spurgte og spurgte og fatter den dag i dag 
ikke, hvorfra Jan fik al den tålmodighed til at be-
svare mine mange og tit mærkelige spørgsmål. 
Hans svar var altid yderst kortfattede: „Ja“ eller 
„Nej“ eller „Tak“; han havde travlt, men på tur 
brugte han al den tid der var nødvendig på at for-
klare sammenhængen.

Ved et tilfælde havde jeg observeret en noget 
speciel resupinat poresvamp på undersiden af en 
død gren på et gevaldigt egetræ lige i fjordkanten. 
Jeg bladede i de få bøger jeg havde, og der var 
sandelig ingen smalle steder, det kunne kun dreje 
sig om en Pachykytospora tuberculosa, mindre 
kunne ikke gøre det. Jens H. Petersen fik en mail, 
og han sendte Jan ud til mig for at undersøge ka-
lorius. Vi var ret opstemte på vej ud til den, Jan 
var ret betaget af min observation og snakkede 
en frygtelig masse om resupinate poresvampe –
jeg labbede taknemligt det hele i mig. Vel nede 
ved fjorden viste det sig, at Jan ikke var i stand til 
at klatre 3 m op i træet og ud på en tynd gren, jeg 
endnu mindre, og jeg blev derfor sendt af sted for 
at finde en stige. Jeg returnerede med et hakkejern 
(!), og ved hjælp af dette lykkedes det til sidst at 
rage noget ned. Til stor, meget stor skuffelse for 
os begge. En stendød, udtørret „et-eller-andet“, 
som kom med hjem for en sikkerheds skyld, men 
Pachykytospora var det ikke.

Jeg har stadig den meget store fornøjelse, det 
er at følge med i svampeudviklingen på „Jans 
kævler“ i Vejle Nørreskov, en stor samling grove 
stammer fra orkanfaldet i december 1999. Jan fik 
kommunen til at lade det hele ligge i en stabel for 
at se hvad der ville ske. Jeg har fulgt nedbrydnin-
gen de seneste 5-6 år og fundet mange interessan-
te og flere rødlistede arter, nogle som enkeltfund, 
andre arter hvert år. Det var en meget fremsynet 
idé Jan fik dér.

Jans enorme entusiasme, viden og evne til at 
lære fra sig har i den grad smittet af på mig, og 
jeg er ham evig taknemlig for at have hjulpet mig 
med at komme ind i den forunderlige svampe-
verden.

Tak, Jan.

En anden god kontakt etablerede Jan med 
Annegrethe Eriksen i Vendsyssel. Denne 
landsdel er ofte begunstiget af et lidt ander-
ledes klima end resten af landet – nogle gange 
tørt når resten af landet er vådt og svamperigt. 
Andre gange omvendt, som Annegrethe her 
kan berette.

 
„Jeg overvejer seriøst at køre nordpå én af 

dagene. Jeg kan se på nedbørskortet, at det er 
oppe hos dig, der er faldet mest regn – selvom 
det ikke er ret meget!  Du er velkommen til at 
hoppe med i bilen, hvis du har tid og lyst? Hvor 
mon det kan betale sig at tage hen?“

Sådan lød ordene i en mail fra Jan sidst i 
september måned 2005. Formålet var at samle 
mange friske svampe til Den store Svampefesti-
val i Botanisk Have i København i forbindelse 
med foreningens 100 års jubilæum.

Det var altid spændende og lærerigt at væ-
re på svampetur med Jan – så hvis jeg havde 
andre planer for dagen, kunne de altid laves 
om. Vi startede ud med rygsække og kurve i 
Gærumhede Plantage kl. ca. 10, hvor vi sam-
lede en hel del pæne svampe. Derefter gik turen 
nordpå. Første stop var Ålbæk Klitplantage, 
hvor vi bl.a. fandt Almindelig Sandporesvamp. 
Videre til Skagen Klitplantage, hvor vi fandt 
nogle flotte pigsvampe, typisk for lokaliteten, 
samt den sjældne Lakrids-Ridderhat og Svær-
tende Gråblad.  Den medbragte madpakke spi-
ste vi på Postmesterens Bakke, med udsigt over 
Ålbæk Bugt.

Efter frokost gik turen videre tværs over 
Nordjylland til Tversted Klitplantage, hvor der 
viste sig at være rigtig mange svampe. Vi fik 
fyldt kurvene med friske Mælkehatte, Skør-
hatte, Slørhatte, Rørhatte, tre arter af Slimslør + 
diverse andre arter. Sidst på eftermiddagen blev 
jeg sat af ved min bopæl, og Jan kørte sydpå  
med bilen fuld af kasser med svampe til udstil-
lingen. Det var ikke en tur for hitjægere den 
dag, dertil var tempoet for hæsblæsende. Hvor 
mange arter vi fik samlet, husker jeg ikke, men 
jeg husker, at Jan var særdeles tilfreds med re-
sultatet.

For mig vil Jan vedblive at være en kilde til 
inspiration, og jeg vil savne, at der ikke mere duk-
ker en mail op, startende med ordene:  „Jeg over-
vejer seriøst at køre nordpå én af dagene . . .“

Det sidste store projekt Jan fik fulgt helt til dørs, 
var Funga Nordica, et bestemmelsesværk som 
allerede er sikret klassikerstatus, ikke bare i 
Norden, men i hele Europa. Aldrig tidligere har 
så mange eksperter leveret opdaterede bestem-
melsesnøgler til bladhatte noget sted i verden. 
Henning Knudsen, der var medredaktør på pro-
jektet, beretter her om værkets færdiggørelse og 
om det samarbejde gennem mange år der førte 
frem til virkeliggørelse af projektet, og som fak-
tisk også førte til at Danmarks Svampeatlas blev 
en realitet. 

En strålende højsommerdag i august 2008 
kørte jeg til trykkeriet Narayana på Gyllingnæs 
på nordsiden af Horsens Fjord for at mødes med 
Jan, der kom fra Randers. Efter to års hårdt arbej-
de var manuskriptet til Funga Nordica afleveret 

til trykkeriet, og tilbage var nogle få, men vigtige 
beslutninger om papirkvalitet, omslag og indbin-
ding. Efter mødet tog vi ned til Elbæk Skov ved 
fjorden og snakkede om processen, resultatet og 
fremtiden. Vi var begge fyldt med stor glæde over 
at processen med at skrive og redigere det omfat-
tende værk på kun to år var lykkedes, ikke mindst 
takket være Jans utrolige arbejdsdisciplin og 
-kapacitet. Ved fjorden viste han sine „mycelier“ 
frem: Her voksede den og den slørhat, her en sjæl-
den ridderhat, og selvfølgelig var der også nogle 
sjældne rørhatte i det 5-10 m smalle bælte mel-
lem vejen og vandet. Han fortalte næsten meter 
for meter, hvad der voksede på stedet, men pga. 
en længerevarende tørke var der intet at se! Det 
var dog ikke noget problem, Jan var svampenes 
ven, og han vidste præcis, hvor de sjældne arter 
voksede, når han én gang havde set dem.

Jan under arbejdet med redigeringen af Funga Nordica. Datteren Frida følger med fra sidelinjen. Foto Pia Boi-
sen Hansen.
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Det var sidste gang jeg så Jan før han blev 
syg, og sådan jeg gerne vil mindes ham, glad og 
tilfreds med, at endnu en stor opgave var vel af-
sluttet. Det var ikke den første opgave vi lavede 
sammen, men klart den største og vigtigste. Tid-
ligere lavede vi den første Rødliste over truede 
danske svampe, ligesom Jan var storleverandør 
af nøgler til Nordic Macromycetes bind 1 og 3. 
Jan var uddannet som geograf, men havde svært 
ved at finde arbejde i begyndelsen af 80’erne. Det 
var godt for Botanisk Museum, hvor han som 
langtidsledig kom i „arbejdstræning“ i 9 måne-
der og blev sat til at bestemme noget af det ube-
stemte materiale fra Danmark. Arbejdet med de 
mange forskellige svampe var en god øvelse for 
ham.

Nogle år senere bad han om en anbefaling til 
en stilling som amtsbiolog. Vi var begge klar over, 
at han som geograf ville få skrap konkurrence 
fra mange biologer, så opgaven var at få noget 

Jan ved mikroskopet på den første atlaslejr i august 2009 ved Fosdalen i Hanherred. Uden Jan var Danmarks 
Svampeatlas næppe blevet en realitet. Han nåede heldigvis en fuld sæson med projektet inden sygdom i maj 2010 
satte ham ud af spillet. På det tidspunkt havde Danmarks Svampeatlas allerede vist sig som en stor succes med 
25 % flere indrapporteringer end forventet. Foto Margaretha Liebmann.

formuleret, der som minimum ville bringe ham 
til en samtale, hvorfra han nok selv skulle klare 
det videre forløb. Jan blev ansat som amtsbiolog 
i det daværende Vejle Amt, hvilket ingen af par-
terne kom til at fortryde. Foruden at passe sit nor-
male job lavede han et stort stykke arbejde for 
at bringe svampene i spil som ligeværdige med 
planter og dyr, når kommunerne skulle træffe 
beslutninger i fredningssager. Han blev i jobbet 
indtil amterne blev opløst på et tidspunkt, hvor 
han følte sig klar til at tage det store spring ud i 
fremtiden som „freelance“ mykolog.

Jan var imødekommende, generøs og rum-
melig med en fantastisk flair og interesse for 
svampene. Ved sin død var han langtfra færdig 
med sine projekter, men alligevel nåede han at 
fuldføre mere end mange, fordi han ville svampe-
ne, uanset omkostningerne. Han vil blive savnet 
både af mennesker og svampe.

Jan i sit es med en kæmpe Karl-Johan. Foto Jens Maarbjerg.
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Vesterholts Tåreblad (Hebeloma vesterholtii) 
blev for nylig navngivet til ære for Jan Vesterholt, 
som har bidraget kolossalt til vores forståelse af 
Tåreblade (Eberhardt & Beker 2010). Vi blev i 
første omgang opmærksomme på eksistensen af 
denne art, da vi med molekylær-fylogenetiske 
teknikker opdagede at alle vores indsamlinger 
bestemt til Rødbrun Tåreblad (H. theobromi-
num) opdelte sig i to distinkte ITS-grupper (red: 
ITS gensekvensdata benyttes ofte i analyser af 
slægtskabsforhold blandt bladhatte). Efter en 
opdeling af indsamlingerne i vores database og 
sammenligning af diverse morfologiske karakte-
rer kunne vi med det samme se, at de to grupper 
havde forskellig spore-Q-værdi (længde/bredde 
forhold). Fotos af indsamlinger fra de to grupper 
viste også en klar forskel mellem arterne. På det 
tidspunkt stammede alle vores indsamlinger af 
hvad vi senere beskrev som Vesterholts Tåreblad, 
fra Belgien og sydligere dele af Europa.

Jan var meget stolt over at denne art skulle 
opkaldes efter ham, og var meget ivrig efter selv 
at finde og fotografere den. Han så den i Spanien, 
men det var kun et enkelt frugtlegeme, og det var 
blevet fundet af en anden.  Men endelig en dag 
fik vi en mail fra Jan, hvor han skrev at han mente 
at have fundet arten i Danmark, og han sendte os 
sine billeder af indsamlingen. Selvom billederne 
så rigtige ud, tvivlede vi i første omgang på at den 
skulle kunne vokse så langt mod nord, men da vi 
havde undersøgt indsamlingen mikroskopisk, var 
vi overbeviste. ITS sekvenser bekræftede Jans 
bestemmelse. Jans fund har tidligere været om-
talt i Svampe 61 (Vesterholt 2010)

Sammenlignet med andre Tåreblad-arter 
(f.eks. H. hiemale fra komplekset af arter om-
kring Almindelig Tåreblad (H. crustuliniforme)) 
er Vesterholts Tåreblad relativt homogen i ITS-
området. Der er dog fundet afvigende ITS typer. 
De to danske indsamlinger viser ud over artens 

standard ITS-type tilstedeværelsen af en type, 
som endnu ikke er set hverken hos denne art fra 
andre geografiske steder eller hos andre arter.

Jan gjorde sit fund 5. september 2008 i Elbæk 
Skov øst for Horsens i Østjylland. Pia Boisen 
Hansen beskriver Elbæk Skov som en lang, smal 
lokalitet mellem en sti (en tidligere jernbane) og 
kysten. Den sydvendte kystskov rummer store 
ege- og bøgetræer på kalkrigt ler og tørrer let ud 
om efteråret. Den er meget rig på arter, der er 
ellers er sjældne i denne del af verden. Listen af 
registrerede „hits“ omfatter bl.a. Stor Ridderhat 
(Tricholoma acerbum), Zoneret Mælkehat (Lac-
tarius zonarius), Krydret Slørhat (Cortinarius 
odoratus), C. lepistoides og Gulgrøn Slørhat (C. 
xanthochlorus). Jan opdagede lokaliteten i 1998 
og vendte ofte tilbage i jagten på spændende 
svampe.

Vesterholts Tåreblad ser ud til at foretrække 
løvskov på kalkrig jordbund. Sandsynligvis dan-
ner den ektomykorrhiza med arter af Eg. Morfo-
logisk er den tættest på Rødbrun Tåreblad, som 
den kan adskilles fra på de anderledes formede 
sporer og hatfarven. Rødbrun Tåreblads hatfarve 

Sæsonens art af Henry J. Beker & Ursula Eberhardt

Henry J. Beker, Rue Pere de Deken 19, 1040 Brussels, Belgium; henry@hjbeker.com
Ursula Eberhardt, CBS-KNAW, P. O. Box 85167, NL-3508 AD Utrecht, The Netherlands; u.eberhardt@cbs.knaw.nl

Profiles of fungi
An account of how the Danish material of Hebeloma vesterholtii was found is given, and, furthermore, a descrip-
tion and a discussion in relation to the related H. theobrominum, are provided.

varierer fra dyb kanelbrun over rødbrun til mørk 
teglrød, hvor Vesterholts Tåreblad er gulbrun. 
Den gennemsnitlige spore-Q-værdi for Rødbrun 
Tåreblad er over 1,8 (1,80-1,95), hvor den for Ve-
sterholts Tåreblad er mindre (1,69-1,79). Baseret 
på vores indsamlinger er der intet overlap i gen-
nemsnitlig Q-værdi, men da der kun er en lille 
forskel mellem de to intervaller, er det sandsyn-
ligt at enkelte indsamlinger ikke kan identificeres 
alene på Q-værdien. Dog bør hatfarven kunne 
hjælpe med bestemmelsen i disse tilfælde.

Vesterholts Tåreblad (Hebeloma
vesterholtii Beker & U. Eberh.)
Frugtlegemer normalt i spredte grupper, til tider 
enlige, sjældent knippevoksende. Hat op til 55 
mm i diameter; konveks til bredt puklet; overfla-
de tør eller svagt klæbrig, ikke hygrofan eller stri-
bet; hatfarve relativt homogen på nær en smal, 
lysere rand, okker til gulbrun, til tider med kanel-
brune toner, nogle gange svagt oliven på midten, 
mens den tynde randzone har creme til træbru-
ne toner; hatrand jævn, svagt indrullet på unge 
frugtlegemer, bugtet på ældre. Lameller tilhæfte-
de til udrandede, moderat tætte, tynde, med 60-90 
hele lameller og som regel 1-3 kortere for hver af 
disse, sjældent med dråber; creme, lysebrune el-
ler brune som unge, senere brunligt oliven i takt 
med sporemodning; lamelæg dunet, blegere end 
lamelfladen. Stok central, cylindrisk, til tider til-
spidsende eller kølleformet mod basis, op til 75 
mm lang og 4-10 mm bred på midten; hvid eller 
lysebrun, til tider anløbende brunt nedefra, hul 
med alderen; overflade tør, pruinøs til fnugget. 
Slør ikke observeret. Kød creme eller lyst brunt, 

næsten aldrig anløbende ved såring. Lugt kakao-
agtig med en ræddikekomponent, men til tider 
lugtløs, smag mild. Sporefældning brunlig oliven. 
Tørret materiale ofte mørkt, nogle gange næsten 
sort, specielt på hatten. Sporer gnsn. 8,4 -9,8 × 
4,7-5,5 µm, gnsn. Q 1,69-1,79, mandelformede. 
Cheilocystider overvejende timeglas-formede, 
30-37 × 5,3-7,1 × 3,5-4,9 × 5,6-6,6 µm.
(red: for udtømmende mikroskopisk beskrivelse 
mv. henvises til Eberhardt & Beker (2010)).

Teksten er oversat til dansk af Tobias G. Frøslev.
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Vesterholts Tåreblad (Hebeloma vesterholtii), Elbæk 
Skov, 5. september 2008. Foto Jan Vesterholt.

Udbredelse af Vesterholts Tåreblad (Hebeloma ve-
sterholtii). Tak til Laura Hill, Imperial College, Lon-
don for udarbejdelsen af kortet.

Cheilocystider (tv), sporer i Melzers reagens, der viser omrids (m) og sporer i Melzers reagens, der viser 
ornamentation (th). Fotos Henry Beker.



26 27Svampe 64, 2011

Jan Vesterholt kunne noget med titler, og en af 
dem der sidder fast, er fra artiklen om hyppig-
hed og mulig tilbagegang for en række ektomy-
korrhizasvampe knyttet til skove på næringsfat-
tig jordbund. Artiklen fra Svampe 33 havde den 
velklingende og åbne titel: „Hvordan går det 
med Frost-Sneglehat?“ (Vesterholt 1996). Ar-
tiklen tog udgangspunkt i netop publicerede re-
sultater fra det hollandske svampeatlas (Nauta 
& Vellinga 1995), der påviste en markant tilba-
gegang for en række mykorrhizasvampe tilknyt-
tet løv- og nåletræer på mager bund, vurderet ud 
fra forekomsten af frugtlegemer. En del arter, 

bl.a. Frost-Sneglehat, blev ligefrem regnet som 
uddøde i Holland. Tilbagegangen blev koblet til 
et unaturligt stort nedfald af kvælstof fra atmo-
sfæren på grund af intensivt husdyrlandbrug og 
trafik. På daværende tidspunkt var kvælstofned-
faldet meget større i Holland end i Danmark.

Jan foreslog i sin artikel en målrettet kort-
lægning i Danmark af ti arter, der alle var gået 
tilbage i Holland. Dette skulle ikke foregå via 
online indtastning på internettet, som vi i dag er 
vant til det, men via skriftlige lister der skulle 
indsendes med gammeldags brev til forfatteren 
eller Botanisk Museum i København. Ja, der er 

Hvordan mon det er gået med Frost-Sneglehat?
Jacob Heilmnann-Clausen

sket noget med IT-udviklingen i de forløbne 15 
år! Hensigten var siden hen, på baggrund af de 
indsamlede data, at bringe en artikel der skulle 
give en opdateret status for de udpegede arter. 
Opfølgende artikler er vi nogle stykker der har 
lovet her i bladet, og det er sandt at sige ikke 
hver gang de gode intentioner er blevet fulgt op. 
Som regel har nye, og nogen gange bedre, ideer 
taget over. I dette tilfælde var det Mykonyt, si-
den Mykomarathon og i sidste ende Danmarks 
Svampeatlas, der skubbede de gamle og mere 
beskedne intentioner i baggrunden.

 
Frost-Sneglehat og Danmarks Svampe-
atlas
Jeg ved ikke om Jan for alvor nåede at få set 
nærmere på de nye data for de ti arter han havde 
udpeget som overvågningsarter i Svampe 33. Jeg 
tror dog at han, ligesom os andre i atlasgruppen, 
var mere optaget af nogle af de mere åbenlyst 
spektakulære resultater, fx hans eget genfund af 
hasselporesvamp, der ellers var regnet som ud-

død i Danmark (Vesterholt & Eriksen 2010), for 
slet ikke at tale om de 51 nye danske basidie-
svampe der blev registreret i projektets første 
år (Vesterholt m.fl. 2010). I denne artikel vil jeg 
tage den lidt glemte bold op igen. Med udgangs-
punkt i to års data fra Danmarks Svampeatlas 
vil jeg forsøge at svare på spørgsmålet om hvor-
dan det faktisk er gået med Frost-Sneglehat og 
de ni andre arter, som Jan for 15 år siden ud-
valgte som overvågningsarter.

I den oprindelige artikel opsummerede Jan 
på baggrund af egne erfaringer samt diverse 
skriftlige kilder og konkrete data, hyppighed og 
udbredelse af disse arter, se Tabel 1. Tabellen og 
den ledsagende gennemgang af de enkelte arter 
indikerede at flere af disse muligvis var i tilbage-
gang også i Danmark. Efter Jans artikel blev der 
indsamlet betydelige mængder af både gamle 
og nye data om de ti arter, således at databasen 
over rødlistede arter (Vesterholt 1992), som Jan 
stod for frem til 2004, indeholder data om i alt 
2527 fund af de ti overvågningsarter.

Art 1943 1961 1995 2010
Brunrød slimslør 
(Chroogomphus rutilus) hist og her ret sj. ret sj. ret sj.

Grå Slimslør 
(Gomphidius glutinosus) alm. ret alm. hist og her hist og her

Vellugtende Sneglehat 
(Hygrophorus agathosmus) hist og her hist og her hist og her - 

ret sj. hist og her

Frost-Sneglehat 
(Hygrophorus hypothejus)

undertiden 
talrig hist og her ret alm. ret sj.

Grå Ridderhat 
(Tricholoma portentosum)  hist og her hist og her ret sj.

Cinnoberbæltet Slørhat 
(Cortinarius armillatus) hist og her ret sj. ret sj. ret sj.

Cinnoberskællet Slørhat 
(Cortinarius bolaris) hist og her ret sj. ret sj. ret alm.

Brunskællet Slørhat 
(Cortinarius pholideus) hist og her ret sj. ret sj. sj.

Safrankødet Slørhat 
(Cortinarius traganus)   m.sj. m.sj.

Kliddet Slørhat 
(Cortinarius caperatus)

ret alm. i Nord-
sjælland  ret sj. sj.

De 10 overvågningsarter og deres skønnede hyppighed på forskellige tidspunkter. Tal fra 1943, 1961 og 1995 er 
fra Vesterholt (1996), mens tal fra 2010 er baseret på antallet af registrerede 10 x 10 km kvadrater i Danmarks 
Svampeatlas 2009-10; 1-4 felter: M.sj.; 5-15 felter; Sj.; 16-50 felter: Ret sj.; 51-100 felter: Hist og her; 101-200 felter: 
Ret alm.; 201-300 felter: Alm.; >301 felter: M. alm.

Hvordan gik det med Frost-Sneglehat? Foto Jan Vesterholt.

Jacob Heilmnann-Clausen, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Biologisk Institut, Københavns Uni-
versitet, Universitetsparken 15, 2100 København Ø; JHeilmann-Clausen@bio.ku.dk

How did it go with Hygrophorus hypothejus?
In 1996 Jan Vesterholt published a paper in Svampe dealing with the possible decline of  ectomycorrhizal fungi 
associated with deciduous and coniferous partners on nutrient poor soils. These species were reported to be de-
clining or even regionally extinct in The Netherlands, apparently due to an increase in nitrogen deposition. The 
paper argued that similar responses were likely to occur in Denmark, and suggested ten species to be monitored 
and reported more intensely. The intension was, at a future date, to compare recent and historical data and eva-
luate the trends over time for these species. New initiatives, including the Danish Basidiomycote Atlas, dwarfed 
this intention, but I have now taken the opportunity to take up the task. Based on rather simple comparisons 
over time the conclusion is that most of the ten target species are still widely distributed in Denmark. However, 
two species, Cortinarius caperatus and C. pholideus, seem to be decreasing in Denmark. On the other hand, C. 
bolaris, which was earlier considered to be rather rare in Denmark, seems to be increasing.
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Efter to sæsoner med Danmarks Svampeatlas er 
der lagt 709 fund af de ti arter ind i svampeatlas-
databasen. Det svarer til næsten 1/3 af antallet af 
fund i rødliste-databasen, indsamlet over adskil-
lige årtier. Det kan tolkes på to måder, der ikke 
udelukker hinanden: Enten går det forrygende 
for de ti arter, eller også går det forrygende 
med Danmarks Svampeatlas. Men hvad betyder 
mest? Akkurat dette problem er en stor udfor-
dring når man skal vurdere hvordan det egentlig 
går for forskellige arter derude i naturen, og kun 
har observationsdata indsamlet usystematisk af 
glade naturinteresserede. For hvordan skal man 
beregne en bestandsudvikling for en art når den 
samlede mængde af indsamlede data er ustabil 
over tid?

I det hollandske svampeatlas forsøgte de 
at løse problemet ved at beregne hver enkelt 
arts andel af det samlede antal fund af alle ar-
ter fordelt på femårs perioder. Denne analyse 
viste blandt andet at Almindelig Kantarel frem 

til ca. 1970 udgjorde en ud af 200 registrerede 
svampeobservationer, mens dette tal i 1992 var 
faldet til en ud af 1000 svampeobservationer. 
Bl.a. på den baggrund vurderede man i Holland, 
at Alm. Kantarel var i rivende tilbagegang, og 
den blev derfor vurderet som truet på den hol-
landske rødliste. Denne tilgang er dog ikke uden 
problemer, for hvordan skal man korrigere for 
at svampeinteressen er blevet bredere og arts-
kendskabet større?

Frost-Sneglehat - før og nu
Når det gælder de danske data, har jeg valgt 
den hollandske tilgang. Desværre har vi endnu 
ikke data for det samlede antal af svampefund 
før atlasprojektet kom i gang. Derfor har jeg 
brugt det samlede antal fund af de 10 arter som 
målestok. Denne tilgang kan absolut kritiseres, 
da den vil sløre en samlet tilbagegang for grup-
pen. Som supplement har jeg derfor valgt at se 
på den relative tendens i antallet af fund per år 
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Figur 1. De ti overvåg-
ningsarters individuelle 
andel af det totale antal 
fund af alle ti arter for-
delt på perioder.

Figur 2. Antallet af fund 
per år for hver af de ti 
overvågningsarter i for-
hold til den registrerede 
frekvens fra 1900-1965 
(= 1). 

over tid inden for hver enkelt art, suppleret med 
en mere løs analyse af den geografiske udbre-
delse før og nu, for udvalgte arter.

Analyserne er baseret på fire perioder; 1900-
1965, 1966-1995, 1996-2004 og 2009-2010. Den 
første periode dækker perioden før det inten-
sive landbrug og det store trafikspring øgede 
kvælstofbelastningen markant. Desuden blev 
en mindre atlasundersøgelse af udvalgte svam-
pearter, inklusiv fire af arterne fra Jans artikel, 
afsluttet i 1965. Den anden periode dækker pe-
rioden fra afslutningen af denne atlasundersø-
gelse frem til publiceringen af Jans artikel. Det 
er en periode hvor der sker er markant øgning 
i kvælstofnedfaldet i Danmark. Den tredje pe-
riode dækker så perioden efter Jans artikel og 
frem til at rødbasen blev lagt i hi i 2004, mens 
den sidste periode selvsagt dækker de to første 
år af Danmarks Svampeatlas.

Ser man på den relative frekvens af de en-
kelte arter i forhold til hinanden, er billedet 

umiddelbart noget forvirrende (Figur 1). Flere 
arter viser store udsving, uden nogen tydelig 
tendens over tid. En enkelt art, Cinnoberskæl-
let Slørhat, synes dog at være gået frem, mens 
Brunskællet Slørhat og i mindre grad Kliddet 
Slørhat synes at være i tilbagegang.

Ser man på tendenserne inden for hver en-
kelt art for sig, er det markant at alle er regi-
streret hyppigere i de senere år (Figur 2). Der 
er dog også meget store forskelle mellem arter-
ne. Mens Brunskællet Slørhat er registreret syv 
gange hyppigere per år i 2009-10, sammenlignet 
med perioden 1900-65, er Cinnoberskællet Slør-
hat registreret 70 gange hyppigere. Gennemsnit-
tet for alle ti arter er en fremgang i hyppighed 
på 36 gange. Om dette gennemsnit er repræ-
sentativt for Danmarks hatsvampe, er et åbent 
spørgsmål, der først kan besvares når vi for al-
vor får integreret ældre data i vores database.

Jeg vurderer dog at Cinnoberskællet Slørhat 
faktisk er gået frem i Danmark. Det er baseret 
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på mine egne erfaringer fra de danske skove, 
hvor jeg har set arten rigtig meget de senere 
år, under både bøg og eg, mens jeg ikke husker 
arten fra min barndoms svampeture. Omvendt 
ser det klart ud til at Brunskællet Slørhat er 
gået markant tilbage, men også Kliddet Slør-
hat, Brunrød Slimslør, Safrankødet Slørhat og 
Grå Slimslør er registreret mindre hyppigt end 
gennemsnittet. Ser man på den geografiske ud-
bredelse for disse fire arter, baseret på fund i 
Danmarks Svampeatlas (Figur 3), fremgår det 
at både Brunrød og Grå Slimslør fremdeles er 

udbredt i det meste af landet, dog med få fund 
i landets sydlige egne. Kliddet Slørhat er deri-
mod kun rapporteret fra Østjylland og Nord-
østsjælland, mens Safrankødet Slørhat kun er 
rapporteret fra to små fundområder i Midt- og 
Vestjylland. Som udførligt beskrevet af Rald 
& Strandberg (1994), var Kliddet Slørhat tid-
ligere relativt udbredt i landet, dels i gammel 
bøgeskov på morbund, dels under fyr på sand-
bund. Forfatterne vurderede dengang, at po-
pulationen knyttet til bøgeskov tilsyneladende 
var i tilbagegang. Dette synes bekræftet af de 

opdaterede data, idet stort set alle gamle fund 
uden for det nuværende kendte udbredelses-
område var fra bøgeskov. Safrankødet Slørhat 
har altid været sjælden i Danmark, men er tid-
ligere udover Vestjylland, fundet i Nordjylland, 
Østjylland, Nordsjælland og på Bornholm. To 
år med Danmarks Svampeatlas er helt klart for 
lidt til at konkludere at arten er forsvundet fra 
disse landsdele - dertil er den for sjælden. Min 
egen formodning er at arten stadig findes i disse 
landsdele. Vi må se hvad de næste år med Dan-
marks Svampeatlas kan bringe for dagen.
Hvad kan man konkludere oven på den her 
gennemførte simple data-øvelse? Jo, for det før-
ste kan man konstatere at der er sket en mar-
kant øgning i mængden af indsamlede data om 
svampe i den danske natur. For det andet vil jeg 
med en vis forsigtighed konkludere at det går 
ganske godt for Frost-Sneglehat og de fleste an-
dre arter fra Jans artikel. Brunskællet Slørhat 
synes at være i reel tilbagegang, og det samme 
ser ud til at gælde for Kliddet Slørhat. Årsagen 
er formodentlig langtidsvirkninger af forhøjet 
nedfald af kvælstof samt ændret skovbrug der 
har forårsaget en konvertering af morbund til 
muldbund, og ændret kvælstofbalance i mange 
danske skove. Slørhatte hører til de svampe-
grupper der er mest følsomme over for øget 
kvælstofbelastning (Lilleskov m.fl. 2011). At det 
så tilsyneladende går godt med Cinnoberskællet 
Slørhat, er lidt paradoksalt, men det kunne tyde 
på at arten er mindre følsom end sine slægtsfæl-
ler. Også i Holland synes arten at være blevet 
meget hyppigere i de senere år end den var i 
1980’erne. Ikke mindst havde den en fantastisk 
sæson i 2000 (http://nem.paddestoelenkartering.
nl/menu_Corbol9905.html).

Artiklen her giver et vist indblik i hvilke analy-
ser man kan foretage med de data der indrap-
porteres i Danmarks Svampeatlas, hvis disse 
sammenholdes med ældre data. De hollandske 
analyser over ændringer i relativ hyppighed 
(Nauta & Vellinga 1995) er allerede nævnt. I de 
seneste år er der, baseret på norske og engelske 
data, publiceret analyser af ændringer i forskel-
lige svampearters fænologi i relation til klima-
ændringer i de hotteste videnskabelige tidsskrif-
ter (Gange mfl. 2007; Kauserud mfl. 2008, 2010). 

Figur 3: Ø.tv.: Kliddet Slørhat (Cortinarius caperatus), ø.th.: Brunrød Slimslør (Chroogomphus rutilus), n.tv: 
Safrankødet Slørhat (Cortinarius traganus) og n.th: Grå Slimslør (Gomphidius glutinosus). Prikkort baseret 
på fund i Danmarks Svampeatlas. Brunrød og Grå Slimslør er udbredt i det meste af landet, dog med få fund 
i landets sydlige egne. Kliddet Slørhat er derimod kun rapporteret fra Østjylland og Nordøstsjælland, mens 
Safrankødet Slørhat kun er rapporteret fra to små fundområder i Midt- og Vestjylland.

For at kunne foretage lignende analyser arbej-
der vi på at få ældre data integreret i Danmarks 
Svampeatlas, men det er i øjeblikket usikkert i 
hvilket omfang vi kan nå dette mål. Det skyldes 
dels at de to første år med Danmarks Svampe-
atlas har resulteret i 25 % flere fund end bereg-
net. Det er vi naturligvis glade for, selvom vi har 
rigeligt at gøre med at validere de mange nye 
fund. Dels er vi ramt af Jan Vesterholts dødsfald, 
som har betydet at vi har udskudt processen 
med at integrere og validere ældre data i vores 
aktive database. Vi regner med snart at få gang 
i denne proces igen. I mellemtiden er I meget 
velkomne til at indtaste egne ældre fund fra no-
tesbøger mv. Og så skal I naturligvis fortsætte 
med at registrere svampe fra den danske natur 
så vi kan blive klogere på hvor de forskellige 
arter findes i dag. Måske gemmer Brunskællet 
Slørhat sig stadig derude i birkemoserne?
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Vellugtende Knoldfod er en af de mest ejen-
dommelige hatsvampe i den danske fun-
ga. Ud over at den er let genkende-
lig på sin gråviolet skællede hat, 
udspringer frugtlegemerne 
fra jordskoklignende knol-
de og lugter stærkt sødligt. 
Jan Vesterholt (1991) var 
i Svampe 24 helt fremme 
i skoene og fremsatte 
den teori, at Vellugten-
de Knoldfold (Squama-
nita odorata) er en para-
sit på Lerbrun Tåreblad 
(Hebeloma mesophae-
um), og at knolden forne-
den skal fortolkes som en 
slags galle med væv fra værten 
ud over parasitten. Jan berettede 
at Lerbrun Tåreblad var rapporteret 
til stede i 9 ud af 10 nye fund af Vellugten-
de Knoldfod, og at knoldvævet både lugtede og 
smagte som kødet hos Lerbrun Tåreblad, i stærk 
kontrast til resten af frugtlegemets sødlige lugt.

I 2007 blev teorien bekræftet vha. moleky-
lære metoder (Mondiet & al. 2007), hvor DNA 
sekvenser ekstraheret fra gallevævet kunne vi-
ses at være identisk med DNA fra Lerbrun Tå-
reblad. Men inden da var der sket en del inden 
for forskningen i slægtens andre arter. Allerede 
Reid (1983) og Harmaja (1988)  antydede, at 
slægtens arter måske skulle opfattes som para-
sitter på andre bladhatte, mest baseret på stu-
dier af Gulstokket Knoldfold (S. paradoxa). 
Netop dette forhold er nu også molekylært be-
lyst, og som allerede kraftigt antydet anses Ok-

kergul Grynhat (Cystoderma amianthinum) nu 
som vært for Gulstokket Knoldfold 

(Matheny & Griffith 2010). 
Arten er omtalt tre gan-

ge i Svampe (Lange & 
Læssøe 1989, Vester-

holt 1991 og Eriksen 
1997) og er så vidt 
vides kun fundet 
på to lokaliteter i 
Danmark (dog tre 
gange samme år på 
samme lokalitet).

Det var dog en 
helt tredie art der 

var ophav til den før-
ste artikel, der påviste 

Knoldfod-slægtens para-
sitisme, nemlig S. contorti-

pes, der ikke er fundet i Dan-
mark, men i flere af vore nabolande 

(se fx Stridval & Stridval 1994). En flok nord-
amerikanske mykologer var så heldige at finde 
denne art oven på en stadig genkendelig vært, 
en art af Hjelmhat (Galerina) (Redhead & al. 
1994), og de kunne derfor med større vægt end 
tidligere postulere at dette parasitismeforhold 
er generelt for slægtens arter. Samme opdagelse 
gav dog grund til at betvivle at slægten Knold-
fod rent faktisk var en naturlig slægt. Knoldvæ-
vet ved stokbasis havde nemlig indtil da været 
den primære diagnostiske karakter i definitio-
nen af slægten. Men da vævet er et resultat af 
livsformen – parasitisme – og faktisk er rester 
af den deforme vært, kan denne karakter ikke 
bruges.

Vellugtende Knoldfold – en tårebladparasit!
Thomas Læssøe & Tobias Guldberg Frøslev

Thomas Læssøe, Statens Naturhistoriske Museum/Biologisk Institut, Københavns Universitet, Universitetspar-
ken 15, 2100 København Ø; thomasl@bio.ku.dk
Tobias Guldberg Frøslev, Lynge Byvej 25, 4180 Sorø; tobias.froeslev@gmail.com

Squamanita odorata – a parasite on Hebeloma!
The mycoparasitism of Squamanita species is reviewed based on early hypotheses to this trophic strategy by e.g. 
Vesterholt (Hebeloma mesophaeum + S. odorata) and two recent papers demonstrating the parasitism by mole-
cular means. Many questions remain unanswered but we know for sure that Squamanita can parasitize species of 
Galerina, Hebeloma, Cystoderma and Phaeolepiota.

De tre arter der indtil videre er analyseret mole-
kylært, falder ud som hinandens nærmeste slægt-
ninge (Matheny & Griffith 2010) og placerer sig 
slægtskabsmæssigt nær Grynhat og Gyldenhat 
(Phaeolepiota). Gruppen med disse slægter be-
handles tilmed som Squamanitaceae (Knold-
fodfamilien) i Funga Nordica. Der mangler dog 
stadig molekylære undersøgelser af hovedpar-
ten af slægtens arter, så det kan stadig tænkes 
at slægten er heterogen eller såkaldt polyfyle-
tisk. To arter der begge forekommer i Europa, 
S. schreieri og S. umbonata, er mere brunhattede 
end de andre arter, og har veludviklede cheilo-
cystider i modsætning til fx Vellugtende og Gul-
stokket Knoldfod, der begge mangler cystider. 
Dog har den blåhattede S. fimbriata beskrevet 
fra Norge (Gulden m.fl. 1977) små cheilocysti-
der. Hvis det besluttes at skille slægten i to, vil 
navnet Squamanita følge S. schreieri, mens nav-
net Dissoderma er en mulighed for gruppen in-
deholdende Gulstokket Knoldfod.

Slægten er vidt udbredt, og der kendes om-
kring 15 arter af Knoldfod på verdensplan. 
Arterne i slægten er så vidt vides meget værts-
specifikke, mens værterne er spredt ud i blad-
hattesystemet og omfatter både formodede 
saprotrofe arter og ektomykorrhizadannende 
arter. Ud over de allerede nævnte værter, som 
enten er blevet verificeret molekylært, eller 
hvor knoldfoden er fundet på en genkendelig 
vært (Hjelmhat), formodes arter af Trævlhat 
(Inocybe), Fluesvamp (Amanita), Gyldenhat, 
og Skælhat (Kuehneromyces) at være værter for 
Knoldfod. Blandt de specifikke værter er der in-
teressant nok en forbløffende overvægt af arter, 
der er nært beslægtet med parasitten, nemlig ar-
ter af Grynhat og Gyldenhat (Matheny & Grif-
fith 2010).

Man ved altså nu med sikkerhed at arter af 
slægten Knodfod er parasitter. Men der er sta-
dig store huller i vores viden om knoldfødderne. 
Hvorledes fungererer parasitismen? Hvorledes 
inficeres værten? Geninficeres værten hvert år, 
eller er værtsmyceliet inficeret på livstid? Er 
Knoldfodarterne faktisk hinandens nærmeste 
slægtninge, og dermed en naturlig gruppe? Fin-
des der ikke-parasitiske Knoldfod-arter? Hvor 
mange arter er der? Så der er stadig masser af 
muligheder for at stille spændende spørgsmål, 
som Jan gjorde det i 1991!
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Squamanita contortipes – en Knoldfod som endnu 
ikke er registreret i Danmark. Foto Frida Turander.

Forrige side: Vellugtende Knoldfod (S. odorata). Foto 
Jens H. Petersen.
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I Svampe 24 fra 1991 findes artiklen „Knold-
slørhatte (Cortinarius underslægt Phlegmaci-
um) som indikatorarter for en type værdifulde 
løvskovslokaliteter“, skrevet af en ambitiøs, 
ung mykolog ved navn Jan Vesterholt. I indled-
ningen til artiklen skrev han: „Var man i den 
lykkelige situation, at man havde de præcise 
koordinater for samtlige voksesteder for samt-
lige svampearter i Danmark, ville det være en 
overkommelig opgave for en computer at ud-
pege de steder, hvor den største koncentration 
af beskyttelseskrævende arter findes.“ Dette er 
sandsynligvis nogle af de spæde tanker der se-
nere har været kimen til Danmarks Svampeat-
las, som jo netop er et forsøg på at bringe os „i 
den lykkelige situation“. I mellemtiden foreslog 
han anvendelse af knoldslørhatte som indika-
torarter for særligt værdifulde løvskovslokalite-
ter på kalkrig eller leret bund.

I artiklen opstiller han en tabel som viser 
hvilke arter af knoldslørhatte der er fundet 
på hvilke lokaliteter i Østjylland. Tabellen kan 
opdeles i fire kvadranter. Den næsten udfyldte 
øverste venstre kvadrant viser at stort set alle 
de almindelige arter er til stede på alle de arts-
rigeste lokaliteter, og det antydes at de få huller 
i dette kvadrant kunne skyldes at enkelte af de 
mere almindelige arter er overset. Af tabellens 
øverste højre kvadrant fremgår det at disse ar-
ter også findes på lokaliteter hvorfra der er an-
givet få arter. I tabellens nederste venstre kva-
drant findes et antal arter som kun er registreret 

på få lokaliteter som alle har et højt artsantal. 
Det er disse arter han foreslår som indikator-
arter for en type løvskovslokaliteter på leret el-
ler kalkrig bund med rig forekomst af sjældne 
ektomykorrhiza-dannende svampearter.

Siden 1991 er der blevet arbejdet en del med 
knoldslørhatte, både taksonomisk, nomenkla-
torisk og registreringsmæssigt, såvel i Danmark 
som i udlandet. Ja, allerede to år efter artiklen 
i Svampe 24 var Jan klar med en artikel som 
præsenterede adskillige nye og interessante 
knoldslørhattefund og -arter for Danmark (Ve-
sterholt 1993). Med internettets folkelige gen-
nembrud i midten af 90’erne kom den legenda-
riske mailingliste Mykonyt, hvilket gjorde det 
let at registrere fund af interessante svampe, 
og de senere år har Svampeatlas-projektet re-
gistreret i omegnen af 50.000 svampefund om 
året. Knoldslørhattene har desuden været gen-
stand for gennemgribende taksonomiske og 
nomenklatoriske studier de senere år, blandt 
andet understøttet af DNA-sekvensering (f.eks. 
Frøslev m.fl. 2007, Frøslev & Jeppesen 2008, 
Kytövuori m.fl. 2005, Moser & Peintner 2002). 
Nye arter er blevet opdaget og beskrevet, gam-
melkendte arter har skiftet navn, og nogle arter 
har vist sig at være identiske med andre. Også i 
nærværende tidsskrift har der været skrevet en 
del om artskomplekser og nye arter for Dan-
mark (Frøslev 2007, Frøslev & Jeppesen 2003, 
2007, Jeppesen & Frøslev 1998), og der har ge-
nerelt været flere mykologer end tidligere som 

Knoldslørhatte som indikatorarter gennem 20 år (1991-
2011)
Thomas S. Jeppesen & Tobias Guldberg Frøslev

Thomas S. Jeppesen, Lykkebovej 8, 1., 2500 Valby; stjernegaard@gmail.com
Tobias Guldberg Frøslev, Lynge Byvej 25, 4180 Sorø; tobias.froeslev@gmail.com

Cortinarius subgenus Phlegmacium as indicator species during 20 years (1991-2011).
20 years ago Jan Vesterholt proposed the use of Phlegmacium species as indicators of a rich occurence of rare 
mycorrhiza-forming fungi on clayey or calcareous soil in broadleaved forest. During the last 20 years, the know-
ledge of the distribution of Phlegmacium species has increased and the indicator concept is here elaborated by 
selecting six good indicator species which have been recorded from many of the best localities without having 
been recorded from more species poor localities, and which are furthermore relatively easy to identify.  These 
requirements were met by Cortinarius sodagnitus, C. osmophorus, C. aureocalceolatus, C. splendens, C. caesiocor-
tinatus and C. langeorum.
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De tyve danske lokaliteter med flest registrerede knoldslørhattearter. 1. Allindelille Fredskov – 2. Møns Klin-
teskov – 3. Moesgaard Skov – 4. Treldeskovene – 5. Marselisborg Skov – 6. Elbæk Skov – 7. Vejlø Skov – 8. Lel-
linge Skovhusvænge – 9. Skov ved østenden af Maribo Søndersø – 10. Stagsrode Skov – 11. Farum Nørreskov – 
12. Broby Vesterskov – 13. Vosnæs Havskov – 14. Allindemagle Skov – 15. Grydebjerg Skov – 16. Buderupholm 
Skov - 17. Marielund – 18. Korselitzeskovene – 19. Store Bøgeskov – 20. Bjørnemose.
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har vist interesse for knoldslørhatte. På denne 
baggrund finder vi det relevant at studere de 
data som er tilgængelige i dag, 20 år efter Jan 
Vesterholts artikel, og lave en status for knold-
slørhattenes anvendelighed som indikatorarter 
efter samme metode.

Opdatering af tabellen
På baggrund af fund registreret i røddatabasen 
og i Danmarks Svampeatlas samt egne fund 
præsenterer vi her en opdateret version af Jans 
tabel. Vi har udvidet den geografiske afgræns-
ning til at dække hele Danmark. Ligesom ta-
bellen fra 1991 er arter tilknyttet Bøg (Fagus) 
og Eg (Quercus) medtaget. Registreringer 
som må formodes at være knyttet til Hassel 
(Corylus) og Lind (Tilia), er dog også medta-
get. Vi har noteret 716 forekomster fordelt på 
223 lokaliteter og 63 arter. Tabellen viser de 35 

lokaliteter hvor der er fundet fem eller flere 
arter. Disse lokaliteter rummer tilsammen 422 
forekomster – altså næsten to tredjedele af det 
samlede antal. For fire arters vedkommende 
foreligger der ikke gamle registreringer i sam-
me omfang som af de øvrige arter, da de ikke 
optræder på rødlisten. Data for disse stammer 
således udelukkende fra svampeatlas-registre-
ringer i årene 2009 og 2010, foruden vore egne 
registreringer. De er derfor ikke direkte sam-
menlignelige med data for de øvrige arter. Det 
drejer sig om Bøge-Slørhat (C. anserinus), Gal-
de-Slørhat (C. infractus), Violetrandet Slørhat 
(C. largus) og C. subpurpurascens. De to først-
nævnte placerer sig på trods af dette på anden- 
og tredjepladsen på listen over mest alminde-
lige danske knoldslørhatte og ville formentlig 
begge overhale Citrongul Slørhat (C. citrinus) 
hvis der havde været tilgang til flere registre-

Citrongul Slørhat (Cortinarius citrinus) er den knoldslørhat, der er registreret fra flest lokaliteter i Danmark, 
selvom flere andre arter vurderes at være mindst ligeså hyppige. Årsagen er at Citrongul Slørhat – i modsætning 
til disse – figurerer på den gamle rødliste, og fund af denne er blevet registreret systematisk i den gamle rødda-
tabase. Svampeatlasset vil sandsynligvis med tiden give et mere troværdigt billede af den relative hyppighed af 
disse arter. Møns Klinteskov, 29.10.2005. Foto Tobias G. Frøslev. 
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Antal arter fundet på lok. 30 29 26 24 21 19 18 18 17 14 14 13 12 12 12 11 11 10 10 10 9 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
29

4

Citrongul S. (C. citrinus) 57 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 36
Galde-S. (C. infractus) 54 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30
Bøge-s. (C. anserinus) 51 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25
Blåkødet S. (C. coerulescens) 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24
Stribet Slørhat (C. foetens) *2 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13
Majs-S. (C. olidus) 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15
Ringbæltet S. (C. vulpinus) *4 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17
Gyldenbrun S. (C. alcalinophilus) *7 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13
Safran S. (C. olearioides) *6 23 x x x x x x x x x x 13
Orangegylden (C. elegantissimus) 21 x x x x x x x x x x x x x x 7
C. xanthoochraceus *3 20 x x x x x x x x x x x x x 7
C. talus 20 x x x x x x x x x x x 9
Violetrandet S. (C. largus) *1 18 x x x x x x 12
Musegrå S. (C. luhmannii) 17 x x x x x x x x x x x x x x 3
C. balteatocumatilis 16 x x 14
Lillabladet S. (C. calochrous) 16 x x x x x x x x x x x x 4
C. subpurpurascens 15 x x x x x x 9
Firefarvet S. (C. rufoolivaceus) 14 x x x x x x x x x 5
Sirene S. (C. splendens) 14 x x x x x x x x x x x 3
Olivengul S. (C. subtortus) 13 x x 11
Rundsporet S. (C. caesiocortinatus) 11 x x x x x x x x x 2
Prægtig S. (C. caesiolatens) *5 11 x x x x x x x 4
Duft-S. (C. osmophorus) 8 x x x x x x x x 0
Violblå S. (C. sodagnitus) 8 x x x x x x x x 0
Violetagtig S. (C. variecolor) 8 x x x x 4
C. caesiostramineus 7 x x x x x 2
C. subporphyropus 7 x x 5
Violetknoldet S. (C. lilacinovelatus) *9 6 x x x x x x 0
Spidsknoldet S. (C. aureocalceolatus) 5 x x x x x 0
Mel-S. (C. flavovirens) 5 x x x x 1
Langes S. (C. langeorum) 5 x x x x x 0
C. multiformium 5 x x x x x 0
C. aquilanus 5 x x x x x 0
Krydret S. (C. odoratus) 4 x x x 1
C. platypus 4 x x x 1
C. catharinae 4 x x x x 0
Violetflaget S. (C. arcuatorum) 3 x x x 0
Mørkeblå S. (C. cyanites) 3 x x 1
Indigo S. (C. eucaeruleus) 3 x x x 0
C. suaveolens 3 x x x 0
Magisk S. (C. magicus) 3 x x x 0
C. saporatus 3 x x x 0
C. cisticola 3 x x 1
C. humolens *8 2 x x 0
C. lepistoides 2 x x 0
C. nymphicolor 2 x x 0
Vesterholts S. (C. vesterholtii) 2 x x 0
Gulgrøn S. (C. xanthochlorus) 2 x x 0
C. fulvocitrinus 2 x x 0
Gracil S. (C. gracilior) 2 x x 0
C. insignibulbus 2 x x 0
Banan-S. (C. nanceiensis) 2 x x 0
C. selandicus 2 x x 0
Ulve-S. (C. obsoletus) 2 x x 0
C. albertii 1 x 0
Sølvskinnende S. (C. argenteolilacinus) 1 x 0
Finkornet S. (C. cliduchus) 1 x 0
Gråbladet S. (C. coerulescentium) 1 x 0
C. luteoimmarginatus 1 1
Skællet S. (C. maculosus) 1 1
C. cf. sulfurinus *8 1 x 0
Løvengs-S. (C. variiformis) 1 x 0
C. violaceipes 1 x 0

Registreringer af arter af knoldslørhat (Cortinarius underslægt Phlegmacium) på løvskovslokaliteter i Danmark. 
De seks indikatorarter er fremhævet med grå baggrund.  Arter markeret med *1 til *9 er angivet med andre 
navne i Vesterholt (1991): *1: C. nemorensis – *2: C. boudieri – *3: C. langei – *4: C. rufo-albus – *5: C. cedretorum 
– *6: C. subfulgens – *7: C. fulmineus – *8: C. claroflavus – *9: C. rickenianus.
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ringer fra årene før 2009. Violetrandet Slørhat 
og C. subpurpurascens er sandsynligvis ligele-
des underrepræsenteret med deres hhv. 18 og 
15 lokaliteter.

Et antal arter har skiftet navn siden 1991, 
og anvendelsen af nogle navne har ændret sig 
grundet opdagelse af yderligere arter eller æn-
dring i afgrænsningen af arter. Arter hvor nav-
net er ændret siden 1991-artiklen er markeret 
i tabellen. Et par af de artsnavne som optræ-
der i Jans tabel, har det ikke været muligt for 
os at tolke. Navnene C. parvus og C. rickenia-
nus har tidligere været brugt om mere end én 
art. Gamle fund af denne type kan være svære 
at henføre til nuværende artskoncepter, da af-
gørende karakterer ofte ikke er blevet noteret 

på fundene. Navnet C. claroflavus er hyppigst 
blevet brugt om det vi i dag kalder C. humolens 
(Strågul Slørhat), men fundene fra Marielund 
ved Kolding drejer sig om en sandsynligvis 
ubeskrevet art nær C. sulfurinus. Adskillelsen 
og anvendelsen af navne for Gråbladet Slør-
hat (C. coerulescentium) og Stribet Slørhat (C. 
foetens) har ofte voldt problemer, også i ar-
tiklen fra 1991. Her bliver Gråbladet Slørhat 
angivet fra Bjergeskoven ved Buderupholm, 
men billedet i artiklen forestiller Stribet Slør-
hat. Gråbladet Slørhat findes i Dannmark kun 
med sikkerhed i Treldeskovene, hvor den med 
overvejende sandsynlighed vokser med Hassel, 
og det vellignende billede i Danmarks Svampe 
(Vesterholt 2004) er herfra.

Møns Klinteskov er berømt for sine såkaldte „fald“ – stejle skrænter hvor kalken eksponeres. Faldene er rige på 
knoldslørhatte og andre sjældne svampe knyttet til kalkrig jord, men også fysisk krævende at bedrive mykologi 
på! Jan Vesterholt og Morten Christensen på jagt efter knoldslørhatte, pigsvampe, ridderhatte og andet godt. 
2.10.2007. Foto Jens H. Petersen.

Lokaliteter
Jan beskriver i sin artikel fire typiske knold-
slørhatte-lokalitetstyper: Kalkforekomster, ud-
skridninger af plastisk ler, oprodet bund og par-
ker med gamle træer. Flere af typerne findes ofte 
sammen på samme overordnede lokalitet, men 
det er interessant at bemærke at de to top-loka-
liteter – Møns Klinteskov og Allindelille Fred-
skov – begge er bøgeskov på kalk. Hvis man kig-
ger ud i resten af Europa, og især mod syd hvor 
artsrigdommen og hyppigheden af de enkelte 
arter generelt tiltager, er det vores indtryk at bø-
geskove på ren kalk er en af de lokalitetstyper 
der huser flest arter af knoldslørhatte. Og her er 
de to danske lokaliteter med i den europæiske 
top!

Med vores kendskab til knoldslørhatterige løv-
skovslokaliteter i Europa er det tydeligt at man 
kan underopdele disse i flere typer. Eksempelvis 
besidder de hassel- og egedominerede løvenge i 
Midtsverige og på Öland en knoldslørhattefun-
ga som kun har et relativt lille artsoverlap med 
en ren dansk bøgeskov – på trods af at flere af 
arterne faktisk kan vokse med både Bøg, Eg og 
Hassel. Denne skovtype (og flere andre) er ikke 
til stede i ren og fuldt udviklet form i Danmark, 
og forskellene udviskes af bøgens allestedsnær-
værelse på de artsrige danske lokaliteter. Hvis 
man nærstuderer tabellen, vil man muligvis op-
dage at nogle arter har en tendens til at fore-
komme sammen, og at enkelte lokaliteter har et 
artsudvalg som skiller sig ud. Eksempelvis rum-

Denne ene af denne artikels forfattere under akrobatisk fotografering af den store sjældenhed Banan-Slørhat 
(Cortinarius nanceiensis) på den nyopdagede anden danske lokalitet for arten. Der er kun én kommentar til 
indrapporteringen af fundet på Svampeatlas.dk – „Sejt“ – skrevet af Jan Vesterholt. Maglevandsfald, Møns Klin-
teskov, 5.10.2010. Foto Tobias G. Frøslev.



40 41Svampe 64, 2011

mer Treldeskovene, Elbæk Skov og Vejlø Skov 
nogle arter (blandt andet Violetflaget Slørhat, 
Krydret S., Gulgrøn S. og Indigo-S.), som er hyp-
pigere i svenske løvenge. Det er også interessant 
at bemærke at der i den ikke velundersøgte Kas-
mose Skov på Nordfyn kun er registreret tre ar-
ter af knoldslørhatte, hvoriblandt to ikke er re-
gistreret fra andre lokaliteter i Danmark. Begge 
arter, Skællet Slørhat (C. maculosus) og C. luteo-
immarginatus, er efter vores erfaring sjældne i 
hele Europa, og alene som voksested for disse 
to arter kunne Kasmose derfor betragtes som 
en værdifuld lokalitet ud fra et europæisk per-
spektiv. Lokaliteten vil dog ikke med vores nu-
værende kendskab blive “udpeget” ved anven-
delse af hverken Jans indikatorarter eller dem 
der udvælges her. Dette skyldes til dels at Skæl-
let Slørhat vokser med Eg. De økologiske pre-
ferencer for den anden art er dårligt kendt, men 
i hvert fald på Öland og i Västergötland vokser 
den med Hassel. Så måske er Kasmose noget 
så sjældent som en „god“ Ege-Hassel-lokalitet 
i Danmark. 

Når antallet af tilstedeværende knoldslør-
hattearter sammenlignes, skal det tages med et 
vist forbehold for lokaliteternes størrelse. Det 
giver ikke nødvendigvis mening at sammenligne 
artsantallene for Møns Klinteskov og Bjørne-
mose ved Svendborg. Møns Klinteskov dækker 
over et stort areal med mange værdifulde små 
lokaliteter som hver især bidrager til det høje 
artsantal. Til sammenligning består Bjørnemose 
skov nærmest af et enkelt sådant smørhul. Det-
te bør der tages hensyn til hvis knoldslørhatte-
indekset anvendes i naturforvaltningsøjemed. 
Tager man dette med i betragtning, bliver Allin-
delille Fredskovs placering som nummer et på 
listen foran to af Danmarks vigtigste lokaliteter 
for sjældne ektomykorrhiza-dannende svampe 
knyttet til kalkrig eller leret bund, endnu mere 
spektakulær. Skoven er meget mindre end bå-
de Møns Klinteskov og Moesgaard Skov, men 
hvad der er mere interessant, er at samtlige 30 
registrerede arter er fundet i et ganske lille om-
råde på ca. 150 x 250 meter, svarende til ca. seks 
fodboldbaner. I området findes den supersjæld-
ne orkidé Knælæbe (Epipogium aphyllum), og 
det grænser direkte op til en løveng som rum-
mer Danmarks eneste bestand af Flueblomst 
(Ophrys insectifera). Allindelille Fredskov har 

været i Københavns Universitets eje siden 1561, 
men blev solgt i foråret 2011. Lykkeligvis var 
køberen Danmarks Naturfredningsforening, så 
det må antages at Danmarks mest værdifulde 
knoldslørhatte-lokalitet nu er i trygge hænder. 
Nummer fire og seks på listen, Treldeskovene og 
Elbæk Skov, er de to eneste nuværende lokalite-
ter i Danmark for Stor Ridderhat (Tricholoma 
acerbum), og på begge er registreret arter som 
Satans Rørhat (Boletus satanas), Sølvskinnende 
Rørhat (Boletus fechtneri), Bulliards Slørhat (C. 
bulliardii) og Sortskællet Ridderhat (T. squarru-
losum).

Indikatorarter
Udvælgelse af indikatorarter er ikke en triviel 
foreteelse. Først skal man gøre sig klart hvad 
man ønsker indikeret. Det kunne være loka-
literer med kontinuitet i skovdækket, høj arts-
diversitet, uforstyrrethed, kalk osv. (se f.eks. 
Heilmann-Clausen & Christensen 2000, Nitare 
2000 og Rald 1985). Udvælgelsen kan ske ud 
fra objektive matematiske/statistiske analyser 
af artsregistreringer – koblet med eksempelvis 
jordbundsdata, andre forekomstdata og histori-
ske kort. Alternativt kan man foretage en simpel 
– objektiv eller subjektiv – vurdering af udbre-
delsesdata og de enkelte arters egenskaber. Jans 
indikatorbegreb hører til i sidstnævnte gruppe, 
da han havde erfaret at knoldslørhatte ofte er et 
godt tegn på en rig forekomst af sjældne, ekto-
mykorrhizadannende svampearter på leret eller 
kalkrig jordbund i løvskov. Hvis man kigger på 
systematikken i tabellen – både den fra Svampe 
24 og den opdaterede – er der ikke nogen tvivl 
om at flere knoldslørhatte er gode indikatorer 
for deres egen gruppes artsrigdom på en given 
lokalitet. Vi der drøner rundt i Jans mykologiske 
fodspor, ved også at mavefornemmelsen holder 
med hensyn til forekomsten af andre mykologi-
ske (og til tider botaniske) sjældenheder på de 
samme lokaliteter.

I tabellen fra Svampe 24 er de fleste af ar-
terne i indikator-kvadranten kun fundet på én 
enkelt lokalitet, hvorfor man må sige at selvom 
man med sin feltmykologske mavefølelse kan se 
en tendens, så er det statistiske grundlag for at 
drage konklusioner spinkelt. At en meget sjæl-
den art forekommer på en lokalitet med mange 
registrerede arter, kan jo reelt være tilfældigt. På 

den ene side formoder vi at det er de mest sjæld-
ne arter som har størst indikator-værdi, men på 
den anden side indbefatter dette samtidig at det 
dårligt lader sig dokumentere statistisk. Disse 
arter er grundet deres sjældenhed upraktiske 
som indikatorer og er snarere målet end midlet 
i forhold til at finde nye gode lokaliteter. En del 
knoldslørhatte er desuden vanskelige at artsbe-
stemme, hvilket gør dem mindre egnede som in-
dikatorer.

Vi stiller således følgende krav til en indika-
torart: a) den skal være fundet på et højt antal af 
de bedste lokaliteter, b) den må ikke i væsentlig 
grad være fundet på mere artsfattige lokaliteter, 
og c) den skal være relativt let at bestemme.

Udvælgelse af indikatorarter
I boksen på næste opslag præsenteres seks arter, 
som vi på baggrund af vores nuværende viden 
anser for specielt velegnede indikatorarter på 
baggrund af ovenstående kriterier. Vi har lettere 
arbitrært defineret lokaliteter med 10 eller flere 
registrerede arter af knoldslørhatte som særligt 
værdifulde. Der er 20 sådanne toplokaliteter. 
Indikatorarterne er udvalgt således at de fore-
kommer på så mange af disse 20 lokaliteter som 
muligt uden samtidig at forekomme på de me-
re artsfattige. Violblå Slørhat (C. sodagnitus) er 
fundet på otte af de 20 lokaliteter (40%), uden 
samtidig at være registreret på en eneste lokali-
tet med færre end 10 arter. Denne art er således 
et forbilledligt eksempel på en indikatorart, da 
dens tilstedeværelse alene udpeger næsten halv-
delen af de 20 bedste knoldslørhatte-lokaliteter 
i Danmark. Samme mønster ses for Duft-Slør-
hat (C. osmophorus), som ligeledes er registre-
ret på otte af de 20 lokaliteter (40%). En tredje 
art med lignende forekomster er Rundsporet 
Slørhat (C. caesiocortinatus), som også er fundet 
på otte af de 20 lokaliteter (40%) samt i Løjet 
Skov, Boserup Skov ved Roskilde og på Æbelø, 
i alt 11 lokaliteter. Når en art primært er fundet 
på de bedste lokaliteter, men er registreret på 
nogle få andre lokaliteter, er det interessant at 
vide hvor velundersøgte disse er – om det dre-
jer sig om uopdyrkede superlokaliteter, eller om 
det tyder på at arten er mindre økologisk kræ-
vende og dermed er af mindre værdi som indi-
kator. Rundsporet Slørhats tilstedeværelse i den 
relativt artsfattige, men velundersøgte Boserup 

Skov kan således nok forklares med at den be-
skedne størrelse af det lokale hotspot kaldet 
“ler-skrænten” givetvis er begrænsende for art-
santallet. Omvendt indikerer artens tilstedevæ-
relse på de relativt sparsomt undersøgte lokali-
teter Løjet Skov og Æbelø måske netop at disse 
lokaliteter har potentiale til at præstere flere ar-
ter, hvis de blev undersøgt grundigere.

Langes Slørhat (C. langeorum) og Spids-
knoldet Slørhat (C. aureocalceolatus) er begge 
fundet på fem af de 20 lokaliteter (25%) uden at 
være registreret uden for disse og opfylder såle-
des kravene som gode indikatorer umiddelbart. 
Sirene Slørhat (C. splendens) er registreret fra 
10 af de 20 lokaliterer (50%), men forekommer 
tilsyneladende også på lidt flere af de mere arts-
fattige lokaliteter end de ovenstående. Flere ind-
samlinger af de mere almindelige Gyldenbrun 
Slørhat (C. alcalinophilus) og Citrongul Slørhat 
(C. citrinus) nøgler dog ud som Sirene-Slørhat 
hvis man følger nøglen i Danmarks Storsvampe 
(Petersen & Vesterholt 1990). Uden at have un-
dersøgt sagen til bunds tillader vi os på baggrund 
af vores kendskab til arten, både i Danmark og 
udlandet, at postulere at flere registreringer af 
Sirene-Slørhat formentlig bør henføres til Gyl-
denbrun Slørhat eller andre arter, og at Sirene-
Slørhat kan anvendes som indikatorart, såfremt 
der benyttes nyere litteratur til bestemmelse.

Hvis man ser bort fra de omtalte registre-
ringer af Rundsporet Slørhat og Sirene-Slørhat, 
indikerer tilstedeværelsen af en de seks ud-
valgte indikatorarter at der er andre, sjældnere 
knoldslørhatte til stede som måske er vanskeli-
gere at bestemme, og at der er mindst ni andre 
knoldslørhattearter på lokaliteten. Mindst én af 
de seks arter er registreret på hver af de ni dan-
ske lokaliteter som har registreret 17 eller flere 
knoldslørhattearter.

Mange af de meget sjældne arter er selvføl-
gelig også gode indikatorer. Eksempelvis ser 
man at der er seks arter, som hver kun er regi-
streret på i alt to danske lokaliteter, men hvor 
begge disse hører til de tre lokaliteter med 26 
eller flere registrerede arter. Det drejer sig om 
arterne Vesterholts Slørhat (C. vesterholtii), 
Gracil Slørhat (C. gracilior), C. insignibulbus, 
Banan-Slørhat (C. nanceiensis), C. selandicus og 
C. obsoletus. Det er vanskeligt at argumentere 
statistisk for deres værdi som indikatorarter på 
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Rundsporet Slørhat 
(C. caesiocortinatus)
Sporer næsten runde, hat gul, lameller 
lyse, stok og kød hvidlig, knoldyderside 
gullig, hatrand ofte med slørrester, hat 
kraftigt rødbrun med base, kød med gullig 
basereaktion.
Langes Slørhat har ingen basereaktion i 
kød og har mandelformede sporer.
Afviger fra alle andre kendte danske arter 
af knoldslørhatte ved de næsten runde 
sporer.

Violblå Slørhat 
(C. sodagnitus)

Hat, lameller og stok blå til blåviolet, hat 
ofte med dråbepletter, blå overflader med 
kraftig rød basereaktion, hat afbleger til 
lyst brun, relativt spinkel.
C. nymphicolor er mindre kraftigt farvet, 
og har velumrester på hatmidte.
Blåkødet S. (C. caerulescens) og Indigo-
S.  (C. eucaeruleus) har kraftige frugtle-
gemer, radiærfibrede hatoverflader uden 
rød basereaktion og dråbepletter.

Duft-Slørhat 
(C. osmophorus)

Hat hvidlig til lyst brun, lameller, stok og 
kød  lyst, med kraftig sødlig duft.
C. suaveolens og Krydret Slørhat (C. 
odoratus) har samme lugt, men er kraftigt 
farvede.
Alle andre farvefattige arter mangler den 
karakteristiske lugt.

Fotos: Thomas S. Jeppesen (Rundsporet S., Vi-
olblå S., Langes S.), Tobias G. Frøslev (Violblå 
S. indsat, Duft-S., Spidsknoldet S., Sirene-S.)

Spidsknoldet Slørhat 
(C. aureocalceolatus)
Frugtlegemer små, hat brun, lameller og 
stok violet, knold relativt smal og dyb, 
knoldkant med kraftig bordeauxrød ba-
sereaktion, hat evt. med små gullige ve-
lumskæl.
Purpurbrun S. (C. purpurascens) og C. 
subpurpurascens bliver violette ved tryk 
på lameller og stok, mangler basereak-
tion.

Langes Slørhat 
(C. langeorum)
Frugtlegemer relativt store, hat gullig, la-
meller, stok og kød blegt, knoldyderside 
(grøn-)gullig, hat med rødbrun basereak-
tion.
C. xanthoochraceus har mindre (< 8 µm) 
sporer og svag basereaktion.
Rundsporet S. (C. caesiocortinatus) har 
runde sporer og gul basereaktion i kød.
C. saporatus har brunlig til gulbrun hat  
med tydelige hvide svøbflager og hvidlig 
knoldyderside.

Sirene Slørhat 
(C. splendens)
Hat, stok, lameller, stokkød og hatkød 
med mættede gule farver. Hat med mørkt 
olivenbrun basereaktion, kød med svagt 
rosabrun til rødlig basereaktion.
Safran S. (C. olearioides) har orangefarv-
ning af kød med tid og ved skader.
Citrongul S. (C. citrinus) har grønligt skær 
og negative basereaktioner.
C. fulvocitrinus har brune lameller (som 
ung) og brunt stokkød.
Gyldenbrun S. (C. alcalinophilus) (og tre 
ovenstående) har hatkød, der er mindre 
gennemfarvet gult end stok- og knoldkød.

Seks arter af knoldslørhatte som indikatorer på en rig forekomst sjældne mykorrhizadan-
nende svampearter knyttet til leret eller kalkholdig bund i løvskove.
Tilstedeværelsen af mindst en af disse arter indikerer at en lokalitet efter al sandsynlighed rummer mindst ni 
andre arter af knoldslørhatte.

Six species of Cortinarius subgenus Phlegmacium as indicators of a rich occurence of 
rare mycorrhiza-forming fungi on clayey or calcareous soil in broadleaved forests.
The presence of at least one of the species indicates that a locality most likely hosts at least nine further 
species of Cortinarius subgenus Phlegmacium.
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baggrund af bare to registreringer pr. art, men 
det må være en rimelig hypotese at flere af disse 
arter stiller særligt høje krav til deres vokseste-
der, og denne artikels forfattere ville da også 
blive meget overraskede hvis en af disse arter 
pludselig dukkede op i mere “almindelige” bø-
geskove som Hareskoven eller Skanderborg 
Dyrehave. Så, hvis man ellers føler sig sikker 
udi knoldslørhatte-bestemmelse, vil de fleste af 
arterne i nederste venstre kvadrant selvfølgelig 
være gode indikatorer på at en lokalitet har po-
tentiale.

Eksempler på anvendelse af knoldslør-
hatte som indikatorarter
I 1991 forelå der kun ganske få registreringer 
af knoldslørhatte, og artiklen fra Svampe 24 er 
i sandhed et stykke pionerarbejde. At tankerne 
bag artiklen har inspireret til udforskning af for-
skellige lokaliteter, er der ikke tvivl om. Denne 

artikels forfattere tog på deres første “knoldslør-
hatte-raid” øst for Storebælt en weekend i sep-
tember 1999. Planen for hvilke lokaliteter der 
skulle besøges, var lagt på baggrund af knold-
slørhattefund registreret i røddatabasen. Således 
sprang det i øjnene at Violblå Slørhat og Firefar-
vet Slørhat (C. rufoolivaceus) var de eneste to 
arter som var registreret i Allindelille Fredskov, 
og begge arter blev tillagt høj indikatorværdi i 
artiklen i Svampe 24. Der var ikke mange svam-
pe i skoven den dag, men det lykkedes at finde 
syv arter af knoldslørhatte, heriblandt Violblå 
Slørhat og C. saporatus, som vi aldrig tidligere 
havde set på myceliet. At Jan også selv brugte 
knoldslørhatte som indikatorer for potentielle 
hit-lokaliteter, siger sig selv. I 1998 gik han en tur 
langs kysten i Elbæk Skov ved Horsens. Der var 
ikke et fantastisk svampeflor dette år, men han 
fandt dog lidt, heriblandt Safran-Slørhat (C. ole-
arioides), som han tillagde indikatorværdi. Året 

Banan-Slørhat (Cortinarius nanceiensis) optræder ligesom mange andre meget sjældne knoldslørhatte-arter kun 
på ganske få lokaliteter, og har derfor i kraft af deres sjældenhed lav praktisk indikatorværdi. Tilstedeværelse af 
sådanne arter indikeres dog af de udvalgte indikatorarter. Møns Klinteskov, 5.10.2010. Foto Tobias G. Frøslev.

efter besøgte Jan igen lokaliteten, og denne gang 
var der jackpot. Han fandt således to arter, som 
på daværende tidspunkt udelukkende var kendt 
fra Treldeskovene ved Fredericia, Violetflaget 
Slørhat (C. arcuatorum) og Krydret Slørhat (C. 
odoratus). I tillæg til knoldslørhattene fandt han 
også Stor Ridderhat (Tricholoma acerbum), som 
den gang var opført som uddød på rødlisten, da 
den ikke var set i landet siden 1950’erne. Siden 
da har både Jan og andre mykologer besøgt lo-
kaliteten regelmæssigt, og i dag indtager den en 
sjetteplads på listen over Danmarks mest artsri-
ge knoldslørhatte-lokaliteter, og der er registre-
ret flere andre sjældne ektomykorrhizadannere.

Afslutningsvis kan vi konkludere at det mønster 
Jan øjnede konturerne af i 1991, understøttes af 
de væsentligt mere omfattende data som er til-
gængelige i dag. Det er altså muligt at udpege en 
gruppe arter som findes på et antal af de mest 
værdifulde knoldslørhatte-lokaliteter, mens de, 
ud fra vores nuværende viden, er fraværende på 
mindre artsrige lokaliteter. 

Gennem de sidste 20 år er antallet af registre-
rede arter af knoldslørhatte knyttet til løvskov i 
Danmark fordoblet fra 32 til 63. I 1991 toppede 
Treldeskovene listen med sine 15 arter. Dette 
tal er nu steget til 24 arter, og toplokaliteten i 
2011 er Allindelille Fredskov med sine 30 arter. 
Det er et åbent spørgsmål om der stadig findes 
uopdagede superlokaliteter for knoldslørhatte i 
vores lille og forholdsvis velundersøgte land – og 
dermed om de her præsenterede indikatorarter 
vil få praktisk anvendelse i fremtiden. Men vi 
skal ikke skue længere tilbage end svampesæso-
nen 2010 for at finde det seneste eksempel på en 
nyopdaget lokalitet som præsterede ikke færre 
end fire af de seks indikatorarter. Det drejer sig 
om Allindemagle Skov – tabellens nummer 14 – 
hvor Thomas Læssøe på én tur samlede bl.a. Si-
rene-Slørhat, Duft-Slørhat, Rundsporet Slørhat 
og Violblå Slørhat. Denne artikels forfattere be-
søgte lokaliteten den følgende uge og fandt det 
andet danske fund af C. nymphicolor, og vi anser 
det for meget sandsynligt at skoven de kommen-
de år vil byde på flere arter af knoldslørhatte og 
andre sjældne ektomykorrhizadannere. 

Vi er Jan Vesterholt taknemmelig for at ha-
ve introduceret os til knoldslørhattene gennem 
sine artikler i Svampe, fælles ture i felten, talrige 

frugtbare diskussioner og mailvekslinger med 
billeder og beskrivelser af knoldslørhatte fra 
nær og fjern.
Desuden vil vi gerne takke Jacob Heilmann-
Clausen og Thomas Læssøe for konstruktive 
kommentarer til manuskriptet samt Christian 
Lange for at hjælpe med adgang til røddataba-
sen, som var “offline” under udarbejdelsen af 
artiklen.
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Med denne mail fra Jan Vesterholt startede det 
hele den 1. august 1997. Resten er historie, som 
man siger. Fra 1997 og frem til 2004 kørte Myco 
News, der senere skiftede navn til Mykonyt, som 
en mailliste man kunne tilmelde sig. Herefter fik 
man med tvangfri mellemrum, afhængig af hvor 
mange svampefund, der blev meldt, og især hvor 
meget tid Jan havde til at redigere i de tilsendte 
oplysninger, en mail med svampefund gjort si-

den sidste mail. Dette udviklede sig til en uhyre 
stor succes, vist til både glæde og frustration for 
Jan. Glæde fordi han fik en masse oplysninger 
om spændende svampefund, og frustration af 
samme grund – oplysningerne skulle jo bear-
bejdes, dels til emails til udsending, dels indta-
stes i databasen over fund af rødlistede svampe. 
De sidste par år af Mykonyts levetid talte Jan 
og jeg, og flere andre, flere gange om hvordan 

Fra Mykonyt til Svampeatlas
Christian Lange

Hej!

Hvad med at lave et lille ’email-net’ med oplysninger 
om fund af rødlistearter og andre interessante fund? 
Her er et lille bidrag til en start:
31.7. Silkeborg, ved Remstrup Å, GOMPHUS CLAVATUS, 
med blåbær i bøgeskov, leg. Morten Strandberg (+JV). 
2-3 mycelier, > 10 klynger i alle aldre! Samme sted 
som i 1996.
1.8. Grund Skov ved Vejle Fjord, BALSAMIA PLATYS-
PORA, på sandblandet muld under bøg og æble, tæt ved 
kysten, 6 eksemplarer, soc. Tuber cf. foetidum, Hy-
menogaster griseus. Leg JV + Peer Høgsberg + Anne-
grethe og Gro H.

mvh Jan

man skulle effektivisere denne proces. Det var 
jo tåbeligt dobbeltarbejde at finderne først skul-
le skrive fundene i en mail til Jan, der derefter 
måtte skrive de samme oplysninger ind i data-
basen selv. Og det var jo kun fundene af sjældne 
svampe, han skrev ind. De mere almindelige 
ting, som det jo også er vigtigt at dokumentere, 
kom ikke længere end til teksten i mails’ene. Og 
ville man sortere i de indrapporterede fund el-
ler lave statistikker over dem, måtte man selv 
lave det hele fra bunden. Svaret var et online 
system, hvor de enkelte brugere selv indtastede 
deres fund direkte i en database, som man så 
kunne trække oplysninger ud fra, men hvor alle 
fund blev bevarede som søg- og sorterbare data. 

I forbindelse med foreningens jubilæumsår 
2005 kom så efterfølgeren Mykomarathon – 
en online database til indtastning af fund. My-
komarathon kørte i 2005 og skiftede herefter 

navn til Svampefund, men fortsatte på samme 
måde i 2006-08. Her blev Svampefund så afløst 
af Svampeatlas fra 2009 og fremefter. Databa-
serne overtog de udsendte emails. Nu gik man 
selv ind på systemet, når man ville, og kunne se 
hvad der var blevet indtastet siden sidst. Dette 
var selvfølgelig på mange måder et stort frem-
skridt og langt mindre ressourcekrævende, men 
Jan lagde ikke skjul på, at han savnede nogle de-
le af det gamle Mykonyt, vist især det at holde 
rødlistefundene ajour og så den årlige opsum-
mering: Årets Mykomester! Jan elskede at lave 
hitlister, og allerede det første af Mykonyts le-
veår, 1997, kom der efter at året var slut, (se-
nere blev det præcis den 31. december – og alle 
sad klar ved emailen for at se årets resultat!) en 
oversigt over årets mykomester, udregnet efter 
et sindrigt og til dels subjektivt pointsystem. Se 
her hvad Jan selv skrev i 2002: „Traditionen tro 

Køllekantarel (Gomphus clavatus) – en smuk og sjælden svamp, der var med i den første udsendelse af Myco-
News i 1997, og derved var med i opstarten på Jans tiltag med hensyn til kombinationen af svamperegistrering 
og -formidling. Sverige, Närke, Lekhyttan, Kungshall, 12.09.2008 (JV08-197). Foto Jan Vesterholt. 

Christian Lange, Veksøvej 37, 2700 Brønshøj; christianl@snm.ku.dk

From Myco-News to the Danish Basidiomycete Atlas
The history of digital registration of fungi in Denmark is presented. It was started in 1997 by Jan Vesterholt 
with a simple mail list with data of interesting records of fungi. This expanded into a database system in 2005 
and was further developed to the recent Danish Basidiomycete Atlas („Svampeatlas“). All the data collected 
in the period 1997 to 2008, prior to svampeatlas, is now in the process of being assimilated into the svampeatlas 
platform, being accessible for search and data manipulation. Some of the problems encountered when getting 
older data into newer database systems are discussed.
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må jeg bede Jer om at lægge mærke til at selv 
om tildelingen af point umiddelbart kan se ud 
som om den følger forholdsvis gennemskuelige 
kriterier, så er det smagsdommeri når det er 
værst. Det må jeg indrømme, selv om jeg fryg-
ter at statsministeren i sin nytårstale i morgen 
måtte ønske Mykonyt nedlagt.“ Man kunne få 
point for førstefund, fund af rødlistede svampe-
arter, overvågningsarter og andre spændende 
arter, men det udviklede sig; point for initiativ, 
point for at indrapportere fra lejre og kurser, 
point for mange overvågningsarter osv. osv. Ka-
ren Nisbeth fik et år point for at sende en frisk 
kødpigsvamp fra Bornholm, dog med kommen-
taren: „dette er ikke ment som en generel op-
fordring til at sende friske svampe hertil, men 
i dette tilfælde var det absolut ok!“, og jeg selv 
har fået point for en flabet kommentar til Pia og 
Jans genfund af Safrangul Fedtporesvamp det 
år (2000). 

Mykomester-traditionen lever faktisk vide-
re, dog (desværre, kunne man sige) i mere re-
gelrette rammer, nemlig i form af de forskellige 
konkurrencer i Svampeatlas (årets slider, årets 
superrapportør, årets hitjæger, årets fornyer). 
Vi har jo ikke andet sjov end det vi selv finder 
på.

En ting man lærer, når man arbejder med 
oplysninger i databaser, er hvor vigtigt det er at 
data er normaliserede, som man siger i databa-
sesprog. Det vil sige, at man kalder det samme 
det samme hver gang, så at sige. Og en sikker 
kilde til ikke-normalisering er at lade folk selv 
skrive alle oplysninger ind. Dels vil der uundgå-
eligt optræde tastefejl og alternative stavemå-
der, dels er der jo muligheden for simpelthen 
at kalde det samme flere forskellige ting. Dette 
gælder især stednavne. I forbindelse med gen-
nemarbejdningen af alle de gamle indtastninger 
for at klargøre dem til Svampeatlas har dette 
medført en masse ekstraarbejde. Eksempel: 
Området ved orkidéen Frueskos vokseplads i 
Himmerland ved Buderupholm er en velkendt 
og velbesøgt svampelokalitet med mange spæn-
dende arter at finde - men hvad skal man kalde 
lokaliteten? Her følger en liste over de navne 
der er blevet brugt af rapportørerne om én 
og samme lokalitet igennem Mykonyt, Myco 
News, Svampefund og Mykomarathon.

Bjergeskov, Rold
Bjregeskov, Rold
Bjergeskov. Rold Skov
Bjergeskov, Rold Skov
Bjergeskoven, Rold skov
Bjergeskoven ved Buderupholm
Bjergeskov
Bjerge Skov
Bjergeskov at Buderupholm NW of Skørping
Bjergeskoven, Buderupholm
Bjergeskoven, Buderupholm, ved frueskoen
Bjergeskoven,Buderupholm, Frueskolokalite-
ten
Bjergeskoven, Buderupholm ved Frueskoind-
hegningen
Bjergeskov, Rold Skov, skråningen omkring 
frueskoen
Buderupholm
Budererupholm
Buderupholm ved Frueskoen
Buderupholm ved Frueskoindhegningen
Buderupholm, Rold skov ved Fruesko
Buderupholm, rold
Buderupholm, Rold
Buderupholm, Rold Skov
Buderupholm (Rold Skov) (Skørping kommu-
ne, Nordjyllands Amt)
Buderupholm Bjergeskov
Buderupholm, Bjergeskov
Buderupholm skov
Buderupholm Skov, Rold
Buderupholmbjergeskov
Buderupholm Bjergskov, Skørping, Danmark
Buderupholm Bjergskov, Rold Skov
Buderupholm Bjergskov
Fruesko, Buderupholm
Rold Skov, Bjergeskov
Roldskov, Bjerge Skov
Rold Skov, Bjergeskoven
Rold Skov, Bjergeskov, lige s for frueskoindheg-
ning
RoldSkov, Bjergeskov, nær frueskoindhegnin-
gen
Rold Skov, Buderupholm
Rold Skov, Buderupholm Bjergeskov
Rold Skov, Buderupholm, Bjergeskov
Rold Skov, Buderupholm, Bjergeskov,  v. Frue-
skoen
Rold Skov, Bjergeskov ved Buderupholm

Eksempel på en Mykonyt-email fra 2004. Fra 1997 og frem til 2004 kørte Myco 
News, der senere skiftede navn til Mykonyt som en mailliste, man kunne tilmelde 
sig. Herefter fik man med tvangfri mellemrum, afhængig af hvor mange svampe-
fund, der blev meldt, og især hvor meget tid Jan havde til at redigere i de tilsendte 
oplysninger, en mail med svampefund gjort siden sidste mail. Dette udviklede sig til 
en uhyre stor succes
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I Svampeatlas hedder lokaliteten nu Buderup-
holm Bjergeskov.

Dvs. 42 måder, inklusive stavefejl, at be-
skrive den samme lokalitet på. . . For os men-
nesker er der ikke så megen usikkerhed når 
man læser en sådan liste, men for en computer 
er dette 42 forskellige stednavne. Løsningen er 
selvfølgelig at lade indtasterne vælge imellem 
allerede definerede lokaliteter i stedet for at 
de selv skal skrive navnet. Det giver en mindre 
fleksibilitet, men en langt højere generel data-
kvalitet.

En anden løsning, eller tilføjelse, er i stedet 
for stednavne at bruge koordinater. Dette gi-
ver de åbenlyse fordele, at dels kan man slå ef-
ter på et kort for at se hvad folk mener når de 
bruger et ukendt stednavn, dels kan man plot-
te fundene på kort. Voila, alle problemer løst, 
ikke? Desværre ikke. For koordinater er hel-
ler ikke standardiserede. Der findes adskillige 
anvendte måder at angive en geografisk koor-
dinat på, og jeg tror efterhånden jeg i svampe-
sammenhæng har set eksempler på dem alle... 
Lad os tage Buderupholm Bjergeskov igen. 
Her er en række måder at skrive koordinater 
på, der alle angiver samme sted:

Først i UTM systemet:
32V 552537 6301317
N: 6301317 E: 552537
NJ525015
NJ5201
NJ50
(antallet af cifre angiver præcisionen af koor-
dinatet)

Herefter i Grad-systemet:
N 56 51’ 9“ E 9 51’ 41“
N 56 51.161’ E 9 51.687’

Og til sidst i decimalgrader:
N 56.85268 E 9.86145
+56.85268 +9.86145

Suk. Og så kommer selvfølgelig præcisionsgra-
den ved hvor mange decimaler man angiver. 
Og det bliver kun værre af at man i Danmark 
dels har ændret nul-linjen for UTM systemet, 
så der er to forskellige systemer med samme 

udseende af koordinatet, så man ikke på talle-
ne kan se om de er efter det ny eller det gamle 
system, dels at man har lavet nogle lokale dan-
ske modifikationer af systemet, så det ikke helt 
svarer til den internationale måde at gøre det 
på. Hvis du finder UTM koordinater på papir-
målebordskort, der er bare 15-20 år gamle, på 
en GPS eller på Kort- og Matrikelstyrelsens 
web-tjeneste ’Find et sted’ (KMS 2011), ja så 
får du UTM koordinater efter tre forskellige 
systemer! Så når man bruger en GPS til at fin-
de koordinater med, så er det uhyre vigtigt at 
vide hvordan ens GPS er indstillet! For en ko-
ordinat er ikke bare en koordinat. Men igen er 
løsningen den samme: Man bør ikke lade folk 
selv indtaste koordinater, men sætte dem via 
et fast valg, så man præcis ved hvilket system 
der er anvendt. Hvis du vil læse lidt mere om 
georeferering, dvs. det at finde koordinater til 
et punkt, har jeg tidligere skrevet lidt om det i 
anden sammenhæng (Lange 2007), som er til-
gængelig online via DanBIF’s hjemmeside, se i 
litteraturlisten til sidst.

Sådan lærte vi så meget lige fra starten med My-
konyt til slut på Svampefunds levetid om hvor-
dan vi ikke skulle gøre. Alt dette blev taget med 
i udviklingen af efterfølgeren, det nu kørende 
Svampeatlas. Men det har også gjort at alle de 
gamle oplysninger ikke direkte kunne flyttes 
ind i Svampeatlas; de overholdt simpelthen ikke 
standarderne. Før de kunne komme ind, skulle 
fundene „masseres“ igennem og rettes ind ef-
ter Svampeatlas’ standarder for fundangivelser. 
Denne proces er nu ved at være til ende, og alle 
de gamle fund bliver nu tilgængelige i Svampe-
atlas og kan derved søges og bruges i Svampe-
atlas oversigter og kort. Det drejer sig om om-
kring 100.000 fundangivelser der nu kommer 
ind. Alle gamle Mykonyt-indrapporteringer er 
blevet til en database, forskellige lejrdatabaser 
er blevet konverteret, den gamle database over 
rødlistede svampefund er blevet helt omkalfa-
tret, Mykomarathon er blevet tilrettet. Det har 
været et stort arbejde, der har trukket længere 
ud end vi først havde håbet på, men nu er ar-
bejdet klart.

Her følger et eksempel på hvad det er der 
er foregået. Dette fund, første danske fund af 

arten i øvrigt, blev først indsendt via Mykonyt 
som en mail til Jan, der så udsendte den som 
følgende tekst:

Clavariadelphus helveticus
NØJ: Buderupholm Skov, Rold, 
7.10.97, JHP-97.336, på kalkbund 
under bøg, JHP. Bem.: Den danner 
tynde, tilspidsede frugtlegemer 
og er hvid fra „fødslen“ i mod-
sætning til den gullige C. pi-
stillaris. Desuden nogle mikroka-
rakterer. 

Ved forskellige metoder af automatisk bear-
bejdning og egentligt håndarbejde er den ble-
vet til følgende database-tekst i Svampeatlas-
“sprog“:

DKIndex 11709 (artens kode, med denne hentes 
videnskabeligt og dansk navn automa-
tisk)

date_day 07
date_month 10
date_year 1997
LegInit JHP
CollNr JHP-97.336
Associated 
organism

Bøg (Fagus)

LocID 21778 (lokalitetens kode, med denne 
hentes lokalitetsnavn, region og koordi-
nater automatisk)

Note Den danner tynde, tilspidsede frugtle-
gemer og er hvid fra „fødslen“ i mod-
sætning til den gullige C. pistillaris. Des-
uden nogle mikrokarakterer.

Source MN (kode for mykonyt-indtastning)

Som man kan se, er teksten blevet standardi-
seret (normaliseret) og er nu maskin-læsbar 
på alle måder og nu langt mere anvendelig for 
søgninger og analyser.

Med en sådan masseprocessering vil der 
uundgåeligt være sket fejl rundt omkring. Ek-
sempelvis vil et fund der er indsendt til Myko-
nyt og af Jan registreret i røddatabasen, kom-
me med to gange. Men disse dubletter må vi 
luge ud efterhånden som vi får overblik over 
dem. Vi vurderede at det var bedre at komme i 

gang og få dataoplysningerne ud til jer brugere 
i stedet for at skulle køre endnu en arbejdskræ-
vende databearbejdning før vi offentliggjorde 
fundene. Det vil alligevel være jer brugere, der 
har indtastet fundene, der er de bedste til at 
finde ud af hvor der er fejl og dubletter.
Én gennemgribende ting, der er besluttet i 
Svampeatlas, er, at alle de gamle fund skal kø-
re igennem valideringsprocessen igen. Dvs. at 
i nogle tilfælde vil I blive spurgt om detaljer 
om ældre fund for at bestemmelsen kan fast-
slås med sikkerhed. Nogle tidligere fund vil 
nok blive afvist nu, og det må I ikke tage som 
et udtryk for at vi ikke tror på jer, men i mange 
tilfælde har vi simpelthen fået mere viden si-
den da og blandt andet fundet ud af, at hvad vi 
tidligere troede var én art, nu er flere, eksem-
pelvis Fløjlsfod. Og så er det jo ikke nemt at 
sige med tilbagevirkende kraft hvilken en af de 
„nye“ arter det var man fandt dengang.

Så når dette læses, skulle Svampeatlas gerne 
rumme alle de fund af svampe I har indmeldt 
tidligere, dels til Jan via Mykonyt, dels indtastet 
i Mykomarathon og Svampefund. Denne proces 
har næsten fordoblet antallet af registreringer i 
Svampeatlas og er selvklart med til at give os 
et endnu bedre billede af svampearternes fore-
komst i Danmark. Samtidig er alle oplysnin-
gerne også tilgængelige for andre datasystemer. 
Svampeatlas-data er eksempelvis internationalt 
tilgængelige og søgbare via GBIF’s søgesystem 
(GBIF 2011), så de danske oplysninger kan ind-
gå i internationale søgninger. Jo, der er sket me-
get siden den korte email fra august 1997: „Hej! 
Hvad med at lave et lille ’email-net’ med oplys-
ninger om fund af rødlistearter og andre interes-
sante fund?“
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Velsmagende Mælkehat (Lactarius delicio-
sus) regnes af mange som den bedste spiselige 
mælkehat i Danmark. De fleste danske mælke-
hatte er enten skarpe eller lidt bitre i smagen 
og må betegnes som uspiselige, men nogle få 
er milde, især efter tilberedning. Dette gælder 
således Spiselig Mælkehat (Lactarius volemus) 
med hvid mælk og lugt af skaldyr – samt hele 
den del af slægten, hvor frugtlegemerne har rød 
eller orange mælkesaft. I Danmark drejer det 
sig om tre arter: Velsmagende Mælkehat (L. 
deliciosus), Gran-Mælkehat (L. deterrimus) og 
Tvefarvet Mælkehat (L. quieticolor).

Artsadskillelsen af mælkehatte med oran-
ge mælk har optaget mange mykologer gen-
nem tiden, således handlede den allerførste 
svampeartikel i Jan Vesterholts imponerende 
forfatterskab netop om forskellene mellem 
Velsmagende Mælkehat og Gran-Mælkehat 
(Svampe 13, 1983). De vigtigste kendetegn for 
førstnævnte er de orange, koncentriske zoner 
på hatoverfladen sammen med de markante, 
orange gruber på stokken. Og så vokser Vel-
smagende Mælkehat under fyr, gerne ret dybt 
i sandet nær kysten, mens Gran-Mælkehat, som 
navnet antyder, er knyttet til gran.

Voksestedet skaber ofte problemer for spise-
svampesamleren. Er svampene samlet på sand-
bund, skal de rengøres grundigt, inden de kom-
mes i kurven, for er der én gang kommet sand 
mellem lamellerne, er det meget vanskeligt at 
få ud igen. Den er klart den bedste af de danske 
mælkehatte med orange mælk, og så er den til-
med ganske almindelig. I klitplantager kan den 
optræde i stort antal – og gerne i sidste del af 
efterårssæsonen, når rørhatte og kantareller er 
„klinget af“.

Desværre har mange svampemyg også 
smag for Velsmagende Mælkehat. Ofte er det 
kun de små, helt unge frugtlegemer, der er or-
mefri, og de skal ikke gemmes længe i køleska-
bet. Til gengæld kan hele frugtlegemet spises. 
Kødet er sprødt og fast både i stokken og helt 
ud i hattens kant. På gamle frugtlegemer kan 
stokkødet dog blive tørt og helt træagtigt, så 
der er flere grunde til at lade de gamle blive 
stående i skovbunden.

Hvis svampene er friske, træder den orange 
mælkesaft tydeligt frem, når svampekødet skæ-
res i stykker, men ved opvarmning på en pande 
mister det snart den orange farve, og en mild 
aroma breder sig. Smagen er noget krydret, og 
det er blevet foreslået at blanchere frugtlege-
merne inden stegning, fordi nogle synes, at de 
smager for kraftigt og særpræget. Jeg synes, det 
er synd at reducere smagen, medmindre man 
har tænkt sig at bruge svampene i lette salater 
eller lignende. I stegeretter giver smagen i ste-
det mulighed for at tilsætte svamperetten lidt 
kraftigere krydderier eller måske en anelse rø-
get bacon, som man ellers skal være meget for-
sigtig med i svampreretter.

De fleste opskrifter med Velsmagende 
Mælkehat foreskriver en ret kraftig ristning af 
svampene, og det er en god idé. De er uspise-
lige som rå, men kan dog tørres og kværnes til 
svampepulver, som får en duft og smag nær-
mest som bouillon-terninger. En af mine favo-
ritretter er at lave burgere med Velsmagende 
Mælkehat:

Et løg skrælles, hakkes fint og klares i lidt vand. 
200 gram mælkehatte skæres ud i fine tern (ikke 
større end 5-8 mm) og steges med de klarede 
løg. Evt. tilsættes en lille smule rå baconstyk-
ker. Strø mel over, rør rundt og tilsæt fløde. Tag 
gryden af kogepladen og tilsæt de to æg. Varm 
forsigtigt op under omrøring, men tag af koge-
pladen igen, inden massen stivner helt, men sta-
dig er grødet. Sæt gryden på køl indtil massen 
er tyk nok til at kunne formes til fire store, flade 
bøffer på en stegepande. Steg svampebøfferne 
på panden i smør til de er lysebrune. Skær bur-
gerbollerne igennem og rist dem på snitfladen. 
Læg salat og skivede tomater samt én svampe-
bøf i hver burger. Hvis man lader være at bruge 
ketchup, vil mælkehattesmagen trænge fint igen-
nem. Dressing er ikke nødvendig, da bøfferne 
og salat/tomater er rigeligt saftige.

Svampegastronomi af Flemming Rune

Velsmagende Mælkehat-
burgere (til 4 pers.)

200 gram Velsmagende Mælkehat
1 løg
evt. lidt små baconterninger
2 spsk mel
1 dl. fløde 13%
2 æg
4 burgerboller
salat
2 tomater
25 gram smør

Velsmagende Mælkehat, Tisvilde Hegn, 16. oktober 
2003. Foto Flemming Rune.

Velsmagende Mælkehat-burger. Foto Flemming Rune.
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– at klimaforandringerne tilsyneladende har en 
betydelig indvirkning på tidspunktet for dannel-
sen af storsvampes frugtlegemer – i hvert fald om 
foråret. I et samarbejde mellem norske og briti-
ske mykologer er indsamlingsdata fra 2241 nor-
ske og 3766 britiske herbarieeksemplarer af i alt 
34 arter forårssvampe indsamlet i 1960–2007 ble-
vet behandlet statistisk. Deres indsamlingstids-
punkt er blevet sammenlignet, og det lader til, at 
arterne i gennemsnit nu sætter frugtlegemer 18 
dage tidligere end de gjorde for 50 år siden. Jo 
højere vinter- og forårstemperaturer, desto tidli-
gere forårssvampe. Der forekom desuden at være 
en sammenhæng mellem klimaet om efteråret og 
mængden af frugtlegemer om foråret det følgende 
år. Undersøgelsesresultaterne kan læses gratis on-
line på http://rspb.royalsocietypublishing.org/con-
tent/277/1685/1169.full.pdf+html. Oplysninger om 
hvilke svampe, der indgik i projektet og forskel-
lene fra art til art, findes kun i den elektroniske 
udgave af artiklen (H. Kauserud m.fl.: Proceedings 
of the Royal Society B 277 (1685): 1169-1177, april 
2010).

 
– at et amerikansk firma gennem de seneste tre år 
ved hjælp af østershatte-mycelium har produceret 
et biologisk nedbrydeligt isoleringsmateriale, der 
svarer til flamingo (polystyren). De to ingeniør-
studerende Eben Bayer og Gavin McIntyre fra 
Rensselaer Polytechnic Institute i New York blev 
på et tidspunkt fascineret af, hvordan svampemy-
celium er i stand til at binde forskellige organiske 
og uorganiske materialer sammen. De fandt på at 
komme østershatte-sporer i en blanding af mel, 
vand og perlite (et mineralsk granulat af vulkansk 
oprindelse). Efter 10-14 dage havde svampemy-
celium gennemvokset perlite-blandingen, massen 
blev tørret, og den viste sig forbavsende nok at 
kunne fungere som et let og fantastisk stærkt iso-
leringsmateriale – i dag patenteret under navnet 
„Greensulate“. Som sidegevinst er det særdeles 
brandhæmmende, det er lavteknologisk og ener-
gibesparende at producere, og så er det frem for 
alt let at skaffe af vejen siden hen, da det hurtigt 
nedbrydes til småsten (perlite) efter brug. Ved en 
opfinder-konkurrence i Amsterdam vandt Green-

sulate hovedprisen på 700.000 dollars i 2008. De to 
iværksættere har nu i deres firma, Evocative, ind-
rettet en 930 kvadratmeter stor, mørk lagerhal i 
New York, en „skumfarm“, hvor Greensulate pro-
duceres i mange former og faconer, støttet af det 
amerikanske miljøministerium og New York State 
Energy Research and Development Authority. 
Produktet bliver løbende videreudviklet. I dag la-
ver firmaet også emballagepolstring af østershatte 
under navnet „Ecocradle“, og en af de helt store 
udfordringer er at kunne fremstille hele skillevæg-
ge til bygninger. Måske vil man en dag kunne bo i 
huse, der hovedsagelig er holdt sammen af svampe 
(J.M. Pasko: Washington Post, 24. juni 2007; J. Hsu: 
Popular Science 138 (6): 52, juni 2009; www.ecova-
tivedesign.com/, maj 2011).

 
– at malariabekæmpelse ved brug af skimmel-
svampe bliver stadig mere avanceret. I „Vidste 
du“ i Svampe 54 blev omtalt, hvordan man i 2005 
havde fundet ud af at bruge skimmelsvampene 
Metarhizium anisopliae og Beauveria bassiana til 
at slå malariamyg ihjel på ca. 14 dage. Nu er det 
lykkedes to amerikanske entomologer Fang og 
St. Leger ved gensplejsning at indsætte et gen i 
svampene, som hindrer malariaparasitten (Plas-
modium) i at passere fra myggenens blodsystem 
(hæmolymfen) og ud i spytkirtlerne allerede efter 
2 dage. Det betyder, at myggene mister smitteev-
nen allerede længe før de dør, og at også myg, der 

Vidste du . . . af Flemming Rune
har båret på malariaparasitter i mange dage, kan 
gøres ufarlige. En ekspert kalder det en slags „vac-
cination“ af malariamyggene mod malariaparasit-
ten, fordi man hindrer parasittens vandring inde i 
myggen. Det største problem er, at skimmelsvam-
pesporerne ikke kan overleve en hel sæson, når de 
sprøjtes ud de steder, hvor malariamyggene sæt-
ter sig, men et par forskergrupper arbejder på at 
optimere sporernes levetid med forskellige me-
toder, så flere myg mere sikkert kan blive smittet 
(W. Fang & R.J. St.Leger m.fl.: Science 331 (6020): 
1074-1077, februar 2011).

– at Ingeborg Engh fra Universitetet i Oslo har 
skrevet en ph.d.-afhandling om Ægte Hussvamps 
evolution, hvor hun bl.a. viser, at mycelium fra 
vildtlevende Ægte Hussvamp (Serpula lacrymans) 
i det vestlige Nordamerika (var. shastensis) ikke 
kan danne tokerne-mycelium („parre sig“) med 
mycelium fra Ægte Hussvamp (var. lacrymans) fra 
bygninger i resten af verden, selv om de ser fuld-
stændig ens ud. Den geografiske og voksesteds-
mæssige adskillelse har isoleret de to genpuljer fra 
hinanden, og to biologiske arter lader til at være 
udviklet. For nylig er hele genmaterialet (genom-
et) fra Ægte Hussvamp i bygninger blevet gen-
nemsekvenseret (ca. 42 millioner basepar fordelt 
på 24 kromosomer), og nu planlægger Ingeborg 
Engh at gennemsekvensere flere nærtstående ar-
ter i hussvampefamilien, ikke mindst „var. sha-
stensis“, for at kaste lys over, hvilke genetiske æn-
dringer, der repræsenterer overgangen fra at være 
vildtvoksende og til at være indendørs-trænedbry-

dende. Således ville det også være interessant at få 
analyseret vildtlevende hussvampe fra Himalaya. 
Sammen med Håvard Kauserud fra UiO vil hun 
ydermere analysere genomer i den nærtstående 
slægt Austropaxillus, som er mykorrhiza-dannen-
de, for bedre at forstå, hvilke genetiske forskelle 
der er mellem trænedbrydende svampe og mykor-
rhiza-dannere (I.B. Engh: Evolution of the dry rot 
fungus  phd thesis, University of Oslo, september 
2010;  H. Kauserud & I.B. Engh: Biolog 2010 (2): 
59-62; I.B. Engh: Sopp og nyttevekster 7 (2): 20-21, 
maj 2011).

Greensulate-plader indeholder op mod en kilometer 
svampemycelium af Østershat pr. kubikcentimeter. 
Foto Ecovativedesign.

40 cm stort frugtlegeme af Ægte Hussvamp i et kæl-
derhjørne med trægulv i Århusgade, København. Foto 
Flemming Rune, maj 1990.

Mycena luxaeterna udsender flourescerende lys hele 
døgnet, men det kan kun ses i mørke. Foto Cassius V. 
Stevani.

– at to svampe netop er valgt til at være blandt de 
ti mest interessante arter, der er beskrevet som 
nye for videnskaben i 2010. Det er The Internatio-
nal Institute for Species Exploration ved Arizona 
State University, der for fjerde år i træk har ladet 
et panel af eksperter fra universiteter og naturhi-
storiske museer verden over indstille spændende, 
nybeskrevne arter til en årlig top-ti liste. – Den 
ene art er en sydamerikansk huesvamp, Mycena 
luxaeterna, der udsender gulgrønt, flourescerende 
lys 24 timer i døgnet. Den findes i skovene nær 
São Paulo i Brasilien og er en af de kraftigst selv-
lysende svampe, der endnu er fundet. Det latinske 
navn er dannet af lux = lys og aeterna = evigt – 
ifølge forfatterne inspireret af Mozarts Requiem. 
I dag kendes i alt 71 selvlysende svampearter i 
verden. – Den anden art er en nordamerikansk 
mørkhat, Psathyrella aquatica, der angiveligt er 
den første hatsvamp i verden, man har set dan-
ne frugtlegemer under vandet. Den blev fundet 
på bunden af Rogue River i Jackson County i 
det sydlige Oregon, USA. På hjemmesiden for 
Arizona State University kan man se en lille vi-
deo af svampen på voksestedet, hvor den står og 
spreder sine sporer med strømmen (D.E. Desjar-
din m.fl.: Mycologia 102 (2): 459-477, marts 2010; 
J.L. Frank: Mycologia 102(1): 93-107, januar 2010; 
www.species.asu.edu/2011_species02, maj 2011).
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Jan Vesterholt bestyrede i en lang årrække den-
ne rubrik, og vi har her valgt at bringe nogle 
arter som Jan ville have sat særlig stor pris på at 
se på dette sted – og nok endnu mere på vokse-
stedet. Som det fremgår af nekrologen, kunne 
vi måske lige så godt have valgt nogle bark- el-
ler skivesvampe, men vi tror nu at knoldslør-
hatte og blåhatte lå hans mykologiske hjerte 
særlig nær.

Sølvskinnende Slørhat (Cortinarius 
argenteolilacinus M.M. Moser)
Den 9. oktober 2010 var min ældste søn Villy 
på to år og jeg på svampetur i Vejlø skov nær 
Næstved. Villy var blevet storebror 14 dage 
tidligere, og vi trængte begge til lidt frisk luft, 
og en skovtur syntes at tilbyde et passende ud-
valg af aktiviteter for både søn og far. Velan-
kommet pakkede vi kaffe, rugbrøds-klemmer 
og ris kiks, i rygsækken. Det stod hurtigt klart 
at der var flere svampe fremme end forventet. 
Vi var dog lidt sent på færde, og storsvampene 
havde formentlig toppet et par uger tidligere, 
men de fleste var i en stand hvor de fint lod sig 
bestemme. Mens Villy fyldte min kurv med pin-
de og tåreblade (Hebeloma), fandt jeg et frugt-
legeme af Indigo-Slørhat (C. eucaeruleus), som 
med sin stærke blå farve vakte begejstring hos 
knægten.  Ganske pæne indsamlinger af yder-
ligere knoldslørhattesjældenheder som Firefar-
vet Slørhat (C. rufoolivaceus), Mel-Slørhat (C. 
flavovirens) og Rundsporet Slørhat (C. caesio-
cortinatus) kom snart i kurven. Samtidig med 

at jeg fik øje på en lille gruppe relativt ubety-
deligt udseende slørhatte, kom Villy i karam-
bolage med en større grenbunke faretruende 
tæt på en skråning, som nok var mere egnet 
for knoldslørhatte end to-årige drenge. Svam-
pene røg hurtigt i kurven, og drengen fik sin 
undsætning. Umiddelbart kunne jeg ikke sætte 
navn på slørhattene i kurven. De havde ikke 
skarptrandet knold, som mange knoldslørhat-
te ellers har. Måske var det snarere en art fra 
underslægten Telamonia? En mindre kollek-
tion af den dødeligt giftige Sirene-Slørhat (C. 
splendens) blev behørigt ryddet af vejen. Med 
sin stærke gule farve kunne den påkalde sig 
unødig opmærksomhed fra drengen. Det indre 
knoldslørhattebibliotek blev scannet endnu en 
gang, og pludselig ringede klokken: I min kurv 
lå en ny knoldslørhat for Danmark – Sølvskin-
nende Slørhat (C. argenteolilacinus). Jeg havde 
fundet arten to gange tidligere, begge gange på 
Öland, hvor den groede i blandskov med Eg 
(Quercus) og Hassel (Corylus), og nu stod jeg 
altså med den i en dansk bøgeskov. Tilbage ved 
bilen blev Villy, som var ved at være godt træt, 
pacificeret i autostolen med rugbrøds-klemmer 
og saftevand, mens jeg skød et par billeder.

Beskrivelse af fundet: Hatrand grålig 
(K&W 18B1), ± skinnende, m. svagt violet 
skær hos yngste eksemplar, mod midten okker-
brunlig (K&W 4B4, dog lysere); med tiltrykt, 
fibret svøb, som efterlader randen hos yngste 
eksemplar ± filtet; med alderen tydeligt radiært 
fibret. Lameller først stærkt blå-violette (K&W 
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Notes on rare fungi collected in Denmark
We report as new to Denmark two highly colourful Entoloma subg. Leptonia species, viz. E. callirhodon and E. 
ianthinum, both found in grassland localities with a high number of other fungi characteristic of unimproved 
grasslands. Cortinarius argenteolilacinus is reported as new to Denmark from Vejlø Skov, which hosts many rare 
species of Cortinarius subg. Phlegmacium in association with e.g. Boletus satanas.

19B4), siden blegere og farvet af modne sporer. 
Stok fint længdefibret med knoldagtigt udvi-
det basis, eller med afrundet knold; i nedre del 
hvidlig, opefter blå-violet, med alderen mes-
sing-gulligt (K&W 4B6) anløbende. Kød dybt 
blåviolet i stokkens øvre del samt i en small zo-
ne lige over lamellerne, ellers hvidligt. Lugt og 
smag mild. KOH noget orange-brunlig (K&W 
6D5) i knoldkødet, ellers negativ. Sp. 11-13,5 
x 8-9 µm, bredt ellipsoidiske, tydeligt vortede. 
Farvekoder referer til Kornerup & Wanscher 
(1965).

Diskussion: Ovenstående beskrivelse stem-
mer fint overens med illustrationen og den de-
taljerede beskrivelse i Moser (1960). Sølvskin-
nende Slørhat er tilsyneladende ganske sjælden 
i hele Europa. I Sverige er den rødlistet i kate-
gorien EN (Bohlin og Knutsson 2001, Gärden-
fors 2010). Den er kendt fra Öland og Dalsland 
samt fra Ivön i Skåne, hvor den formentlig og-
så gror med Bøg (Fagus). Arten er også kendt 

fra Tyskland, hvor den bl.a. blev fundet på den 
europæiske Cortinarius-kongres i Ehingen i 
2010 (Tor Erik Brandrud, pers. medd.), Frank-
rig og Østrig. I Norge er arten rødlistet i katego-
rien VU og angivet fra 25 lokaliteter (Kålås m.fl. 
(red) 2006 og http://www.artsportalen.artsdata-
banken.no), men om de norske fund tilhører 
samme (genetiske) art er tvivlsomt og uafkla-
ret. Arten kendes på den afrundede knold, den 
grålige „sølv-skinnende“ hat, dybt blå-violette 
farver på unge lameller og de store ellipsoidiske 
sporer. Den mest oplagte forvekslingsmulighed 
synes i Danmark at være Stribet Slørhat (C. foe-
tens), som har lignende farver, men skarprandet 
knold og væsentlig mindre sporer.

Materiale: S-Sjæll.: Vejlø skov ved Næstved, under 
Fagus, 9.10.2011, Villy Skødt Stjernegaard og Thomas 
Stjernegaard Jeppesen (TSJ2011-004) (C).

Thomas Stjernegaard Jeppesen

Sølvskinnende Slørhat (Cortinarius argenteolilacinus), Vejlø Skov, 9.10.2011 (TSJ2011-004). Endnu en ny Knold-
slørhat for Danmark. Foto Thomas Stjernegaard Jeppesen.
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Rødægget Rødblad (Entoloma callirho-
don Hauskn. & Noordel.)
Denne utroligt smukke rødblad blev fundet 
på en af David Boertmanns og i nyere tid ikke 
mindst Annegrete Eriksens favoritlokaliteter – 
en meget smuk ådal med tilhørende overdrev og 
yppig løvskov ved Frederikshavn. Jeg var i nogle 
år med et hold studenter på lokaliteten og fik i 
den forbindelse forevist nogle hotspots af An-
negrete. Et af dem gav diverse fine rødblade og 
kratvokshatte m.v., men prisen tog en nærmest 
chokerende pink Rødblad, der ikke tidligere 
var blevet fundet her til lands. Bestemmelsen 
til Rødægget  Rødblad blev behørigt bekræftet 
af Jan, der jo sammen med Thomas Brandt-Pe-
dersen var ekspert i blåhattene (Entoloma un-
derslægt Leptonia), hvor arten hører hjemme. 
Noordeloos (2004) kendte kun arten fra den 
østrigske typelokalitet, men den er siden fundet 
på et par lokaliteter i Norge (Kålås m.fl. 2006), 
hvor den som her i Danmark er rødlistet (DK: 
CR – kritisk truet). Arten minder mest om Rosa 
Rødblad (E. roseum) og Violetrandet Rødblad 
(E. catalaunicum), begge kendt fra Danmark, 
men uhyre sjældne med henholdsvis tre og en 
kendt lokalitet. Begge arter har dog ikke den 
savtakkede røde lamelæg der karakteriserer 

Rødægget Rødblad. Siden fundet fra Åsted er 
den dukket op på en tråd i Fugle & Natur, og 
bestemmelsen bekræftet af Jan. Finderen hed-
der Agnete Juul, der venligst har tilsendt os de 
originale billeder.

Beskrivelse af Åsted-fundet (ét eksemplar): 
Set fra oven slående lyserød (K&W ca. 9C4), hat 
25 mm bred, tydeligt nedtrykt i midten, hvor den 
er mørkere, med stribet rand og ret indvokset 
radiært fibret. Lameller bredt tilhæftede, me-
get blegt lyserøde med mørkere rosa, savtakket 
æg (ca. 9C4).  Stok 80 x 3 mm, cylindrisk, meget 
bleg, tonet i gulligt-lyserødt, svagt længdefibret, 
basis hvid. Lugt muggen-aromatisk. Smag ikke 
testet.

Mikroskopisk er det de lange cheilocystider 
med farvet indhold der er fremtrædende. De 
sidder i bundter som hos Savbladet Rødblad (E. 
serrulatum).

Materiale: N-Jyll.: Åsted Ådal ved Ravnshøj, i ret 
dybt græs på skrånende mindre overdrevsparti, gan-
ske nær et mycelium af Tyndbladet Vokshat og Sav-
bladet Rødblad, 22.8.2006, TL-12666 (C); Ø-Jyll.: SØ 
for Odderholm, Dalgård, forholdsvis artsrigt overdrev 
på sandet bund, 6.9.2009, A. Juul (fotodokumenteret; 
materiale ikke bevaret).

Thomas Læssøe 

Skær Rødblad (Entoloma ianthinum 
(Romagn. & J. Favre) Zerov) 
- et smukt fund fra Vestsjælland
Endnu et iøjnefaldende rødblad blev konstate-
ret som ny for Danmark i 2010, men denne gang 
fra det naturskønne område vest for Fårevejle 
med det sigende navn Bjergene. Helt præcist 
findes arten på en nordvendt bakke lige øst for 
Rævebjerg. Her har RE gennem flere år kendt 
en lille lyserød Leptonia, som også har været til-
sendt Jan, men uden en endelig artsbestemmelse. 
Arten synes trofast at dukke op år efter år inden 
for samme kvadratmeter ved foden af en tjørne-
busk. Lokaliteten er gammelt surgræsland, men 
med ret moderat pH og en jordbund med et vist 
lerindhold. Fundet fra 2010 blev også undersøgt 
af Jan, der nu bestemte svampen til Skær Rød-
blad. Det først tilsendte materiale fra Rævebjerg 
blev omtalt i Vesterholt (2002) under hans gen-
nemgang af Skær Rødblad som på daværende 
tidspunkt kun var kendt fra de franske og ita-
lienske alper og fra et nyere svensk fund, gjort 
af Jan og Jacob Heilmann-Clausen i forbindelse 
med Borgsjömötet i 1997. Jan mente det danske 
materiale afveg ved at have en steril lamelæg. 
Ludwig (2007) nævner desuden fund fra Østrig 
foruden yderligere et svensk fund. Ludwig be-
skriver artens forekomst som i lyse skove og tør-
vemoser, hvilket ikke helt passer på det danske 
fund. Arten sammenlignes med Rosalilla Rød-
blad (E. queletii) der har cheilocystider. I hvert 
fald det seneste fund fra Bjergene viser meget 
lyserøde farver sammenlignet med fundene af-
bildet i Vesterholt (2002) og Noordeloos (2004), 
men svarer vældig godt til tavlen hos Ludwig.

Noter om svampen: En lille lyserød Leptonia 
med gennemskinneligt stribet hat uden spor af 
violette farver. Cheilocystider fraværende (men 
materiale fra samme plet fra et tidligere år havde 
iflg. Vesterholt (2004) en steril lamelæg). Finde-
ren har foreslået det danske navn Skær Rødblad 
som signalerer svampens smukke, men sarte far-
ve. Det blev siden godkendt i Navneudvalget.

Materiale: V-Sjæll.: Fårevejle, Bjergene, på over-
drev sammen med andre overdrevssvampe (Hygrocy-
be, Camarophyllopsis mv.), 1.10.2010, R. Ejrnæs Atlas 
RE2010-123299 (C).

Rasmus Ejrnæs & Thomas Læssøe

Tak
Vi takker Torbjørn Borgen for formidling af 
kontakt til Agnete Juul og for oplysninger ved-
rørende den østjyske lokalitet for Rødægget 
Rødblad.
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Lejlighedssange er beregnet til at blive sunget 
ved festlige lejligheder. Det blev denne så ikke. 
Lejligheden kom desværre ej. Ideen til sangen 
opstod, da blandt andre Margot Nielsen og Mar-
tin Vestergaard sad på sidstnævntes græsplæne 
i Sydsjælland 24.5.2010 og klimprede kendte 
og hjemmelavede sange på guitaren. Idéer kan 
man jo altid få, og en idé til en lejlighedssang 
kan komme på et splitsekund. Man kan så vælge 
at besvære sig med at skrive den ned eller ej. Jeg 
valgte at gøre det den følgende dag. Genren lej-
lighedssange skrives i den venlige satires stil, og 
sådan skal denne sang også opfattes. Sangen går 
på melodien fra Bob Dylans Stuck inside of Mo-

bile with the Memphis Blues Again (fra Blonde 
on Blonde, 1966). Nok ikke en melodi, der er 
skrevet særlig mange lejlighedssange på, men 
idéen var så oplagt. Den beskriver Jan Vester-
holts mykologiske liv, som jeg har fulgt gennem 
de sidste 25 år, centreret omkring hans mange-
årige beskæftigelse med slægten Tåreblad (He-
beloma); jeg har hist og her taget mig nogle fri-
heder i kronologien. Thomas Læssøe foreslog, at 
jeg sendte teksten til Jan, hvilket jeg gjorde, og 
han svarede fra sin sygeseng med en smiley fra 
sin iPhone. Det er med sorg, at jeg til denne lej-
lighed har måttet ændre i formuleringen af det 
sidste vers. 

Hebeloma Blues
– en usunget lejlighedssang til ære for Jan Vesterholt

Erik Rald
Da jeg var ung, jeg tro’de, jeg sku’ bli’

til nog’t med faget geografi.
Så var det heldigvis desværre li’,

jeg fandt min første svamp og gik i krig
med Moser, Kühner og Romagnesi.
Det gik så godt, li’ indtil jeg faldt i,

de tåreblade var der noget mærk’ligt i,
og jeg sank ned i dyb melankoli.

Åh, Gud, jeg tro’de, jeg ku’ se en hurtig end’,
men jeg fik en heftig omgang
Hebeloma blues ud’n end’.

Så flytted’ jeg til Fred’riksberg,
da faldt mit øje på, i Haven dèr,
en tåreblad, der virkede lidt sær,

på hatten var en an’lse mørk’re skær.
Det var en sommerdag, jeg fik den kær,

jeg sagde, du skal aestivale vær’.
Det navn den stadig bær’

til min og videnskabens ær’.

Åh, Gud, jeg tro’de, det var end’n
på mit nye anfald af den samme

Hebeloma blues igen.

Så flytted’ jeg til Hedensted,
og børn og kone flytted’ med.

Men det var der ikk’ så meget ved,
så pilemosen blev mit foretrukne sted,

for tåreblad’ne dér blev bare ved og ved, 
jeg blev ikke færdig, selvom jeg sled.

Jeg beslutted’, de sku’ ha’ nog’t nyt at hed’,
så jeg ku’ notere findested’rne ned.

Åh, Gud, jeg tro’de, det var end’n,
og jeg sku’ aldrig mere få den samme

Hebeloma blues igen.

Fastibile, den blev mit smertensbarn,
den sad fast i nom’klaturens garn.

Sordidum jeg kunne ikke kend’,
lacteum og crassipes de fik en end’.
Sødtduftende, Parfume - var det én?

de bytted’ navn fra to til én igen.
Stadig bedre blev min vid’n,

jeg skifted’ mening hele tid’n.

Åh, Gud, jeg tro’de, det var end’n,
sku’ jeg altid sidde med den samme

Hebeloma blues igen?

Jeg vidste, det var sandt, at højt mod nord
find’s der sted’r, hvor tåreblade bor,

mod syd var artsdiversiteten stor.
Jeg tog derhen, og tro mig på mit ord,

mine arter var slet ikke nye mer’,
det er den slags ting, der sker,

når holotyperne jeg kan studér’,
men så fandt jeg bare nogle fler’.

Åh, Gud, jeg tro’de, det var end’n,
og jeg sku’ aldrig mere få den samme

Hebeloma blues igen.

Så flytted’ jeg til Vejle by,
et gudsforladt sted under sky.

Jeg tro’de aldrig, jeg ku’ find’ en ny,
men tåreblade finder ikke på at kny,
og trods benzinos, cadmium og bly,

fandt jeg én på kirkegårdens ly.
Jeg kaldte den vejlense til ære for min by,
og Vejle fik sit internationale svampery.

Åh, Gud, jeg tro’de, det var end’n,
og jeg sku’ aldrig mere få den samme

Hebeloma blues igen.

Min bog blev trykt, og alt var vel forvar’t,
en studie i lysebrunt med art på art,

end’lig efter tred’ve år fra start
var alle tåreblade blevet klar’t, 
det dér DNA, det er nu smart,

og Henry Beker betalte mig så rart.
Hvad der før var dunkelt var nu klart,

og pensionen forestod så snart.

Åh, Gud, jeg tro’de, det var end’n,
og jeg sku’ aldrig mere få den samme

Hebeloma blues igen.

Men det var blot en stakket frist.
Jeg flyttede til Randers by her hist,
fik nye børn ved nye kones gnist.

Jeg sidder her og føler mig lidt trist.
For er det nu fuldstændig vist,

at crustuliniforme er bevist?
Jeg tror, at alle tåreblad’ vil mist’

all’ de navne, som vi tro’de på til sidst.

Nu ved jeg, det får aldrig end’,
og så må andre sidde med den samme

Hebeloma blues igen.

Hebeloma Blues
– en tårevædet klagesang

Erik Rald, Viborggade 15, st. tv.,2100 København Ø; erikrald@gmail.com

Hebeloma Blues - an unsung occasional song in honour of Jan Vesterholt. 
The song is based on Bob Dylan’s Stuck inside of Mobile with the Memphis Blues Again and narrates Jan Ve-
sterholt’s life-long struggle with the systematics of the difficult genus Hebeloma. 
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Thomas Brandt døde den 25. januar 2011 efter 
længere tids kamp med en kræftsygdom. Thomas 
var uddannet læge og havde i en årrække egen 
praksis i Langå. Det var i denne tid han kaste-
de sig over nogle af de vanskeligere grupper af 
organismer i den danske natur, dels mosser og 
mælkebøtter, dels svampe. Det var især slægten 
Rødblad (Entoloma) der faldt i hans smag, og op 
gennem 80’erne var han Danmarks førende in-
den for denne slægt. Det blev bl.a. -  i samarbejde 
med Jan Vesterholt - til en stor artikel i Svampe 
21 om Rødblad-underslægten Blåhat (Leptonia).

I slutningen af 80’erne lagde Thomas sit liv 
om. I frustration over ikke at kunne kurere sine 
patienter med traditionel, vestlig lægevidenskab 
dykkede han ned i alternativ medicin og lærte sig 
meditation, afspænding, akupunktur, NLP, vene-
pumpemassage og healing. Han fortsatte nu sin 
praksis i Langå med denne mere holistiske til-
gang til helbredelse og blev gennem kombinatio-
nen af den vestlige videnskabelige tankegang og 
de alternative teknikker en meget inspirerende 
og kompetent helbreder. Samtidig med sin „om-
vendelse“ opgav Thomas delvis den analytiske 
tilgang til naturen. Naturen skulle ikke længere 

i samme grad måles og vejes, den skulle opleves. 
Nu var det vigtigere at sidde under et træ og op-
leve fuglesangen og træernes aura end at måle 20 
sporer under mikroskopet. Det afholdt dog ikke 
Thomas fra stadig at bryde ud i jubel med sit ka-
rakteristiske „nææhhhhhh . . .“ når han fandt et 
særlig smukt eksemplar af en keglehat i sin græs-
plæne, og man skulle i reglen også om i haven 
og nyde sommerfuglen Det Hvide C på hans fo-
dertallerken med rådne bananer, når man kom 
på besøg. I de sene år af hans liv var det særlig 
mælkebøtterne - værdsat for deres umådelige 
livskraft - der havde hans dybe interesse. Det var 
således umuligt af reservere tid i hans praksis de 
to forårsuger hvor mælkebøtterne blomstrer - da 
skulle livskraften fotograferes, scannes og be-
skrives. Mange af disse iagttagelser og billeder 
havnede på Fugle og Natur, hvor Thomas var 
særdeles aktiv.

Thomas var et menneske, der som et prisme 
brød verden til nye farver - man vendte aldrig 
uændret hjem fra et besøg hos ham. Selv på det 
allersidste fastholdt han at der forude venter den 
mest forunderlige og spændende fase af livet. Fra 
netop hans mund klang dette troværdigt.

Thomas Brandt 1938 - 2011
Jens H. Petersen

Jens H. Petersen, Nøruplundvej 2, Tirstrup, 8400 Ebeltoft; jens.h.petersen@biology.au.dk

Obituary: Thomas Brandt, 1938 – 2011         

Foto Hans Øllgaard.

Generalforsamling 26. februar 2011

1. Valg af dirigent
Formanden Flemming Rune bød velkommen til ge-
neralforsamlingen og foreslog Christian Lange som 
dirigent. Der var ingen andre kandidater, og Christian 
Lange udtrykte, at det altid var spændende at blive 
valgt. Dirigenten havde selv deltaget i udsendelsen 
af indkaldelsen 3 uger før generalforsamlingen. Efter 
lovene skal indkaldelsen være poststemplet 14 dage 
inden generalforsamlingen. Da der ikke var nogen 
indvendinger mod indkaldelsen, erklærede han gene-
ralforsamlingen for lovligt indkaldt. Herefter gav han 
ordet til formanden.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløb-
ne år samt planer for det kommende år
Året 2010 begyndte som isvinter, og et skovbillede fra 
12. januar demonstrerede, at alt var dækket af sne. Iføl-
ge indberetningerne til Svampeatlas startede sæsonen 
i virkeligheden længe inden sneen forsvandt. Forman-
den viste et flot billede af en Geastrum corollinum fra 
en tur til Öland 17. april. Den traditionelle tur til Bose-
rup havde 16 deltagere, og der blev fundet otte mork-
ler. Vårmusseronerne kom senere, men til gengæld var 
der masser af dem. Juni og juli var tørre måneder, men 
i august blev det atter fugtigt og grønt. Formanden il-
lustrerede dette med et billede af oversvømmelserne 
på Lyngbyvej 16. august. Dette startede en formidabel 
svampesæson, der blev illustreret med kantareller 25. 
august, de sjældne Sølvskinnende Rørhat fra 24. august 
og Rustrød Ege-Rørhat fra 13. september. En over-
skrift i BT fra 26. august „Skovlede giftige svampe ind“ 
mindede om, at væksten af giftige svampe også frem-
medes. Formanden oplyste, at han havde rejst landet 
rundt i sit nye job som tv-vært i serien „Danmark – kyst 
til kyst“ og dermed havde haft rig lejlighed til at få et 
landsoverblik over svampefloret.
I årets løb havde der været afholdt 60 ekskursioner 
på Sjælland (heraf 14 hekseringsekskursioner og tre 
kursusarrangementer), 16 i Østjylland (heraf fire kur-
susekskursioner), 14 i Nordjylland, 11 i Vestjylland, syv 
på Fyn og 12 på Bornholm. I alt 120 ekskursioner som 
bragte det samlede antal foreningsekskursioner siden 
1905 op på 3373. Der havde været afholdt 50 kursus-
aftener, udstillinger, foredrag og åbent hus-arrange-
menter. Svampe var udkommet med to numre i 2010 
på tilsammen 122 sider med 133 farvefotos. Herudover 
var der udsendt to programmer med i alt 68 sider. For-
manden takkede redaktionen mange gange. Program-
merne og Svampe udsendes på to årlige sendemøder, 
hvor mange medlemmer møder op og hjælper med det 
praktiske arbejde. I årets løb havde familien Hirshals 
arrangeret en række børnesvampeture, og de har lovet 
at fortsætte succesen i 2011.
Der var afholdt diplomprøve i København, hvor Lis-
beth Brendstrup, Virum, og Lis Gottlieb, Vanløse, be-
stod. Foreningen ønsker til lykke. Hermed har forenin-

gen i alt uddelt 180 diplomer siden 1982.
Fra foreningens fonde blev der i 2010 uddelt 15.000 kr. 
Fra Flora Agaricina Danica Fonden fik Tobias Frøslev 
og Thomas Stjernegaard Jeppesen 5.000 kr. til deltagel-
se i det 15. Borgsjö-seminar i Sverige. Fra M. P. Chri-
stiansen og Hustrus Legat fik Lotte Wilson 5.000 kr. til 
deltagelse i 14th Fungi and Fibre Symposium i Gysinge 
i Sverige. Fra Knud Hauerslevs Legat fik Kirsten Niel-
sen 5.000 kr. til anskaffelse af et mikroskop og svampe-
litteratur. I de kommende år vil der forhåbentlig kunne 
udbetales større beløb, når der kommer gang i udbeta-
lingerne fra den nyetablerede svampefond, dannet af 
overskuddet fra Svampetryk. Foreningsbestyrelsen har 
besluttet at indsætte Anne Storgaard i fondsbestyrel-
sen i stedet for Jørgen Albertsen, der har ønsket at ud-
træde. Fondsbestyrelsen består herefter af Anne Stor-
gaard, Jens H. Petersen og Flemming Rune.
Medlemstallet nåede i 2010 op på 1988, heraf 1783 dan-
ske og 205 udenlandske medlemmer, hvilket er en stig-
ning på 37 i forhold til sidste år. Formanden var tilfreds 
med, at det havde været muligt at holde medlemstallet 
så højt og svagt stigende i disse år, hvor grønne forenin-
ger ellers klager over vigende tilslutning.
Foreningen har fire æresmedlemmer: Poul Printz, der 
var bestyrelsesmedlem i 22 år, Hjørdis Hall Andersen, 
der var formand i 11 år, Jørgen Albertsen, der var for-
mand i 10 år og Jørgen Mundt, der har været trofast 
medlem siden 1936. Bestyrelsen har besluttet at ud-
nævne Poul Erik Brandt til æresmedlem på grund af 
hans og Ellas store, uselviske arbejde med foreningens 
forlag og bogsalg i næsten 25 år. Bestyrelsen har lige-
ledes besluttet at udnævne Jan Vesterholt til æresmed-
lem på grund af hans store arbejde for mykologien og 
for foreningen, bl.a. som redaktør af Svampe i 23 år, 
som bestyrelsesmedlem i 21 år og som formand i to år. 
Formanden ønskede til sidst et godt svampeår for for-
eningen i 2011.
Dirigenten takkede formanden, og forsamlingen god-
kendte beretningen.

3. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregn-
skab
Det detaillerede regnskab for året 2010 blev fremlagt 
af foreningens kasserer Anne S. Storgaard. De samle-
de indtægter var 279.994 kr., hvoraf kontingentet ud-
gjorde 253.100 kr., som er en lille fremgang i forhold til 
2009 på grund af det stigende medlemstal. Foreningen 
takker for et tilskud fra Friluftsrådet på 10.000 kr. De 
samlede udgifter var 249.445 kr., hvoraf trykkeudgif-
terne udgjorde 88.223 kr. Det samlede årsresultat er ef-
ter afskrivninger et overskud på 14.817 kr. Bestyrelsen 
har derfor besluttet at undlade at søge tilskud fra Fri-
luftsrådet for 2011. Foreningens aktiver er 549.270 kr., 
hvoraf foreningens formue er 546.240 kr. De fleste frie 
midler er anbragt på en højrentekonto, men afkastet er 
væsentlig højere på obligationsbeholdningerne.
Forsamlingen godkendte driftsregnskabet.
Afkastet fra foreningens fonde har været følgende: Flo-
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ra Agaricina Danica Fonden: 12.997 kr. M.P. Christian-
sen og Hustrus Legat: 5.121 kr. Knud Hauerslevs Fond: 
4.111 kr. Svampefonden: 10.339 kr. Afkastet har været 
stigende i forhold til 2009.
Fondenes regnskaber blev godkendt.

4. Beretning om Svampetryks virksomhed samt frem-
læggelse af årsregnskab 
Poul Erik Brandt fremlagde regnskabet for Svampe-
tryk. Han oplyste, at det egentlige varesalg til udlandet 
var på 229.789 kr. og til Danmark ca. 88.711 kr. Årets 
resultat var på ca. 59.441 kr., hvoraf FNE’s andel var 
– 64.266 kr. på grund af en anskaffelse og et honorar. 
Aktiverne var 1.207.817 kr., som er stigende i forhold 
til 2009. Poul Erik Brandt håbede at overførslen af en 
andel af formuen til Svampefonden kunne effektueres 
snarest muligt. Han takkede Henny Lohse for megen 
hjælp med bogsalget.
Svampetryks regnskab blev godkendt. 

5. Fastsættelse af kontingent for 2011.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 130 
kr. for danske medlemmer og 150 kr. for udenlandske 
medlemmer blev godkendt af forsamlingen. 

6. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til bindende afstem-
ning.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Steen A. Elborne, Preben Graae Sørensen, 
Erik Rald og Thomas Læssøe. Alle havde erklæret sig 
villige til genvalg.
Da der ikke indkom andre forslag, erklærede dirigen-
ten de afgående bestyrelsesmedlemmer for genvalgt.
Bestyrelsen består herefter af Steen A. Elborne, Jacob 
Heilmann-Clausen, Henny Tang Lohse, Thomas Læs-
søe, Benny T. Olsen, Erik Rald, Flemming Rune, Anne 
Storgaard og Preben Graae Sørensen. 

8. Valg af suppleanter
1. suppleanten Morten Christensen ønskede ikke at 
genopstille. 2. suppleanten Jacob Heilmann Clausen 
indtrådte i bestyrelsen 8. januar 2011 i stedet for Jan 
Vesterholt, der havde ønsket at udtræde. Som nye sup-
pleanter foreslog bestyrelsen Margot Nielsen og Jørn 
Gry. Da der ikke indkom andre forslag, erklærede di-
rigenten dem som valgt, og forsamlingen godkendte, at 
bestyrelsen afgør suppleantrækkefølgen i forbindelse 
med den samlede konstituering. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Som revisor foreslog bestyrelsen genvalg af Birgit Ja-
cobsen. Revisorsuppleanten Jørgen Vingborg ønskede 
ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Lisbeth Brendstrup 
som ny revisorsuppleant. Da der ikke fremkom andre 
forslag, erklærede dirigenten bestyrelsens forslag for 
godkendt.

10. Eventuelt
Susanne Thorbek takkede på Farvegruppens vegne for 
hjælpen fra foreningens medlemmer med indsamling 
af farvesvampe, bl.a. til „14th Fungi and Fibre Sympo-
sium“ i Gysinge i Sverige. Disse symposier har været 
afholdt i mange lande, og næste symposium foregår i 
Spanien i 2012. Disse symposier består bl.a. af work-
shops, og som noget nyt havde man lavet forsøg med 
farvning af fiskeskind.
I 2010 var svampefarvningens grundlægger Miriam 
Rice og en af initiativtagerne blandt de aktive danske 
svampefarvere Ida Howalt afgået ved døden. Kontakt-
oplysninger om svampefarveaktiviteterne kan findes 
via foreningens hjemmeside.
Jørn Gry oplyste, at det var hensigten at arrangere en 
fortsættelse af turen til Kindrogan i Skotland. Målet 
ville blive Tjekkiet eller Finland. Han meddelte også, at 
fødevarestyrelsen havde besluttet ikke at genoptrykke 
folderen om svampeforgiftninger. Man vil derimod bi-
drage til fremstilling af en opdateret brochure, der læg-
ges på hjemmesiden. Svampeforeningen er indstillet på 
at finansiere trykningen. 
Christian Lange oplyste, at der havde været stor akti-
vitet på Giftlinien. En enkelt dag havde han fået fem 
opkald fra Giftcentralen. 
Ole Terney meddelte, at han ville organisere en aktivi-
tet „Besøg Hareskoven“ sidste søndag i hver måned. 
Nærmere oplysninger kan findes på http://uglesiden.
wikispaces.com/hareskoven. 
Karen Nisbeth oplyste, at der vil blive arrangeret en 
svampelejr 7.-9. oktober 2011, med billig indkvartering 
på produktionshøjskolen i Almindingen.
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for 
vel overstået.

 Christian Lange  Preben Graae Sørensen
 Dirigent   Referent

Bestyrelsen i Jacob Heilmann-Clausens have. Flem-
ming Rune (formand), Anne Storgaard (kasserer), 
Margot Nielsen (2. suppleant), Preben Graae Søren-
sen (sekretær), Thomas Læssøe, Jørn Gry (1. supple-
ant), Benny T. Olsen, Jacob Heilmann-Clausen, Erik 
Rald, Henny Tang Lohse og Steen A. Elborne (næst-
formand). Foto Morten Christensen.
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