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Vi har en række artikler og bøger til nedsatte priser 

enten fordi vi kun har få eksemplarer tilbage og ikke mere skal sælge pågældende vare eller fordi bøgerne 
under transporten har fået lettere trykskader.  

 
Diverse  

  

 

  

 

T-shirts til børn med Foreningens logo. 

T-shirtsen er perlegrå med bordeauxrødt tryk.  

Fås i størrelserne: børn: 2–3 år, 8-10 år, 12-14 år  

Pris: 30 kr. ekskl. forsendelse.  

 

 

 

Dansksprogede bøger 
 
 

  

Forfatter 

 

 

Titel 

 
 

 

Christensen, 

Morten & 

Heilmann-

Clausen,Jacob 

 

Ridderhatte (2013).  

„Ridderhatte“ er fjerde bind i serien „Nordeuropas svampe“ (Fungi of 

Northern Europe). Det indeholder bestemmelsesnøgler, beskrivelser, 

fotografier, tegninger og udbredelseskort over 67 ridderhattearter fra 

Nordeuropa.  

Bogen er et resultat af over 20 års feltarbejde i kombination med type- og 

DNA-studier.  

Pris: medlemmer 90 kr. ekskl. forsendelse.   

 

 

Heilmann-

Clausen, 

Jacob; 

Frøslev, Tobias 

Guldberg; 

Læssøe, 

Thomas og 

Petersen, 

Jens.H 

 

Danmarks Svampeatlas (2019) 

Et storstilet projekt om  kortlægning af Danmarks svampe. Projektet 

engagerede i perioden 2009-2013 mange hundrede aktive svampe-samlere 

og afdækker udbredelsesmønstre, værtsvalg og sæson for over 2750 arter. 

Pris: 50 kr ekskl. forsendelse 

 

  

Hørnell, Anja 

Lav; Jeppesen, 

Simon og  

Ulrik Søchting 

 

Laver i Tisvilde Hegn. (2004)  

Laver er normalt en del af svamperiget som mange svampeinteresserede 

går udenom. Det er der ingen grund til. Med denne bog kan man lære de 

mest almindelige laver i Tisvilde Hegn og andre plantager på sandet bund.54 

arter er illustrerede med smukke farvefotos. 

Pris: 30 kr. ekskl. forsendelse.  

 

 

Fremmedsprogede Bøger 
 

  

Ingvert, Claes 

 

Ädellövskogens gömda svampar (2018) 

Der er mange rigtig flotte billeder. Bogen har fokus på århundredgammel 

kontinuitet og behovet for at beskytte de sjældne lokaliteter med sjældne 

svampe. Specielt fremhæver han Jægersborg Dyrehave. Se mere 

http://ingvert.com/ 

Pris: 200 kr ekskl. forsendelse 

 



  

Roberts, P. J. 

 

Rhizoctonia-forming Fungi: A Taxonomic Guide. (1999) 

En verdensomspændende  taxonomisk guide til teleomorpher af rhizoctonia-

dannende svampe, en økonomisk vigtig gruppe, som omfatter nogle vigtige 

plantepatogener (Rhizoctonia solani) og de fleste af de kendte svampe med 

orkide-endomykorrhiza. De dækkede taxa inkluderer Thanatephorus, 

Ceratobasidium, Waitea, Oliveonia, og Tulasnella. Beskrivelser og (i de fleste 

tilfælde) originale illustrationer er gengivet for hver rhizoctonia-dannende art 

sammen med en omfattende introduktion og bibliografi. 

Pris: 200 kr. ekskl. forsendelse.  

  

Ryvarden, L. 

&  

Høiland, K. 

 

 

Er det liv, er det sopp! 

Champignonsuppe, plagsom fodsvamp, rød fluesvamp, det er stikord som 

mange forbinder med svamp. Mange aner ikke at de er omgivet af svamp fra 

vugge til grav, fra morgen til aften. 

Bogen beskriver hvordan svampene har erobret verden og indgår i alle 

livsmiljøer, fra skov og fjeld til menneskets egen komplekse krop samt 

svampenes enestående tilpasningsevne. 

Pris: 150 kr. ekskl. forsendelse. 

 

 Vesterholt, J. Constribution to the knowledge of species of Entoloma subgenus 

Leptonia. (2002).  

Funi non Delineati XXI.  

Pris: 50 kr. ekskl. Forsendelse. 

  

Wedén, 

Christina 

 

Tryffel : mat för gudar, gutar och svin. 

Det er en letlæst bog om trøfler i Sverige, primært sommertrøflen. Den er på 

144 sider med beskrivelser, hvordan trøfler dyrkes og findes, og hvordan de 

anvendes.  

Pris: 150 kr. ekskl. Forsendelse 

 

  



Bogserier 
 

AMB 
 

  
  

 

 

 
Sarnari, M. 

 
Monografia Illustrata del Genere Russula in Europa.  Bind 2 (2005) 
2. del af dette pragtværk. 
 
  
Pris: 400 kr. ekskl. forsendelse. 
 

Flora Agaricina Neerlandica 
 

  
Bas, C.; 
Kuyper, Th. W.; 
Noordeloos, M. 
E.  
& Velinga, E. C. 

 

Vol. 4 Flora Agaricina Neerlandica. 

Stor hollandsk svampeflora planlagt til at omfatte 10 bind, hvoraf 7 bind er 

udkommet. Med engelsk tekst og sorthvide stregtegninger. De første tre bind 

er anmeldt i Svampe 20, 22 og 38.  

Bind 1-6 er udsolgt fra forlaget  

  men svampetryk har 1 eksemplar tilbage af bind 4 !!  

Pris: 300 kr. ekskl. forsendelse. 
 

Fungi Europaei 

 

 
Munõz,Jose 
Antonio 

 

Bind 2. : Boletus. (2005)  

Tekst på italiensk, 952 sider, 428 farvefotos, 92 tavler  

Pris: 300 kr ekskl. forsendelse 

  

  

 

 Riva, A. Bind 3.: Tricholoma. (2003) 

Genoptryk af Tricholoma fra 1988. 

824 sider, 80 tavler + 90 farvefotos. 

  

Pris 300 kr. ekskl. forsendelse. 

  

Pilze der Schweiz / Fungi of Switzerland 

 

 
  

 

Breitenbach, 

J. & Kränzlin, 

F.   

 

Band 1. Ascomyceten. (1984) 

Lettere skader på 2 hjørner 

Bogen omhandler sæksporesvampene og satte ved sin udgivelse ny standard 

for farveillustrationer. 390 arter er afbildet med fremragende farvefotos og 

ledsaget af tekst med tegninger af mikroskopiske karakterer. Engelskj 

udgave. 

  

Pris: 200 kr. ekskl. forsendelse.  

 

 

Band 2. Heterobasidiomycetes, Aphyllophorales, Gastromycetes 

(1986)  

Dette bind behandler koralsvampe, poresvampe, barksvampe, bævresvampe 

og bugsvampe. 528 arter beskrevet og afbildet. Engelsk udgave.  

 

Pris: 600 kr. ekskl. forsendelse. 

  

 


