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Svampe udgør en af de 
mest artsrige grupper af 
organismer både globalt 
og i den danske natur. 
Svampe forekommer 
alle steder, også de mest 
utænkelige. Der findes 
ik ke en fyldestgørende 
oversigt over antallet af 
danske arter, men på ba-
sis af de over 5000 arter, 
der p.t. er medtaget i de to 
eksisterende større databaser, 
skønnes det totale antal at ligge 
omkring 8000. Af disse danner ca. 4500 
synlige frugtlegemer, dvs. strukturer på over 1 
mm, der har til formål at sprede sporerne. Rundt 
regnet 3000 er egentlige „storsvampe”, der laver 
frugtlegemer på over 10 mm. I denne oversigt 
opfattes svampe som medlemmer af svamperi-
get (Fungi), men med udeladelse af de arter, der 
lever i symbiose med alger og cyanobakterier, 
dvs. laver.

Bortset fra ganske få ar-
ter, der lever på træer og 
dødt ved, og som for ny-
lig (fra 2007) er medta-
get i NOVANA-over-
vågningen af danske 
skovtyper (Rune m.fl. 
2007), foretages der in-

gen systematisk national 
eller regional overvågning 

af svampenes danske fore-
komst. Det er således karak-

teristisk i forbindelse med ud-
redningsrapporter, at der hen vises 

til det dårligt undersøg te svampeliv. Kun 
på få lokaliteter, typisk bynære, har der været 
registreret svampe nogenlunde regelmæssigt – 
men uorganiseret og på frivillig basis.
 Der er stort set intet gjort fra national side i 
forhold til at forøge den samlede viden om svam-
pene, og det danske miljøministerium modarbej-
dede i 2003 aktivt og succesfuldt, at svampearter 
kom med i Bern-konventionen og dermed blev 
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A report on the conservation status of the Danish funga (excluding lichens)
It is concluded that the funga is under pressure from drainage, shortage of dead wood, shortage of ancient trees 
and lack of management of seminatural grasslands. Atmospheric nitrogen deposition continues to be a serious 
problem. About half of the known Danish species have been through a red list assessment and 24 % of the treated  
macrofungi qualified for a threat category whilst 15 % are listed as Data Deficient. The report recommends that 
1) refugia for dead wood dependent species are surveyed and mostly set aside as untouched areas, that 2) areas 
are set aside where small populations of strongly threatened species are found, that 3) drainage and tilling should 
be banned in Natura 2000 areas, that 4) hotspots for soil inhabiting woodland fungi are identified and owners 
given economic compensation in order to conserve these areas, that 5) all hollow trees and veteran trees should 
be legally protected, that 6) a serious effort should be made to properly manage the remaining seminatural grass-
lands and finally that 7) mycologists should be involved when restoration projects etc. are planned.

Vignet: Purpur-Køllesvamp (Clavaria zollingeri). Foto Jan Vesterholt.

Hvordan går det med Danmarks svampe?
Thomas Læssøe, Jacob Heilmann-Clausen, Jan Vesterholt & Jens H. Petersen
Tidligere i år trykt i: Meltofte, Hans (red). Danmarks natur 2010 - om tabet af biologisk mangfoldig-
hed. Det Grønne Kontaktudvalg med økonomisk støtte fra Aage V. Jensens Fonde.
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på over 15 kg N/ha/år (Vesterholt m.fl. 2000). Det 
er derfor overordentlig vigtigt, at der tages yder-
ligere hånd om især landbrugets kvælstoftab til 
atmosfæren.
 Det er karakteristisk, at de tilbageværende 
forekomster af følsomme svampearter skal fin-
des dybt inde i større plantager eller nær kyster-
ne, hvor depositionen er mindre. I Holland er der 
sket en vis fremgang efter en katastrofal tilbage-
gang for mange ektomykorrhizasvampe, hvilket 
forklares med formindsket kvælstofbelastning. 
Situationen i Holland har været langt værre end i 
Danmark med endnu højere nedfaldsværdier, og 
selv svampe, som i Danmark ansås og anses for 
almindelige, var i visse tilfælde opfattet som for-
svundne eller stærkt truede i Holland. Der findes 
en bedre dataserie i Holland, og det har derfor 
været muligt at dokumentere tilbagegangen på 
en større gruppe af svampearter, mens dette er 
langt vanskeligere i Danmark.

Tilgroning af lysåbne naturtyper
De danske overdrev huser en lang række spek-
takulære svampearter, ikke mindst blandt Voks-
hattene, og disse har været brugt i forbindelse 
med værdisætning af overdrev, både herhjemme 
og siden internationalt (Rald 1985, Newton m.fl. 
2002, Boertmann & Vesterholt 2003). Gennem 
forrige århundrede skete der en massiv nedgang 
i denne naturtype grundet forandringer i land-
brugsdriften. Den ovenfor omtalte kvælstofde-
position, der stammer fra det intensive svine-
brug, har også bevirket en uønsket gødskning 
af de tilbageværende overdrev, men det er især 
manglende afgræsning, der er problemet.
 Vesterholt & Levesen (2006) gjorde status 
for 188 overdrev og enge med forekomst af 
sjældne arter i det daværende Vejle Amt og kon-
staterede en massiv tilbagegang for de lysåbne 
naturtyper. Kun 43 % af de 188 arealer var af-
græssede, og på 44 % af arealerne var der akut 

opført på diverse lister i forbindelse med EU’s 
naturbeskyttelsesdirektiver, som i dag har stor 
indflydelse på den nationale naturforvaltning. 
De eneste positive statslige tiltag er medfinan-
siering af en rapport vedrørende forvaltning af 
dødt ved i relation til svampe- og mosdiversitet 
(Heilmann-Clausen & Aude 2006) og tilsvaren-
de for forvaltning af ellesumpe, hvor vedboende 
svampe var en del af datagrundlaget (Aude m.fl. 
2006).

Rødbasen – et privat initiativ
Et af de vigtigste forvaltningsmæssige tiltag 
ved  rørende de danske svampe er en database 
grundlagt af Jan Vesterholt (1992a). Basen – i 
daglig tale kaldt rødbasen – indeholder data 
vedrørende uddøde, truede og potentielt truede 
svampearter. Databasen har ikke været vedlige-
holdt de seneste år, men er nu under konverte-
ring, således at de mange data kan blive tilgæn-
gelige i et helt nyt tiltag: Danmarks svampeatlas 
(se www.svampeatlas.dk).
 Rødbasen har dannet grundlag for rødlis-
tebehandlingen af danske svampearter, dvs. 
i Knudsen & Vesterholt (1990) med 903 rød-
listede arter, Vesterholt m.fl. (1998a, 1998b) 
med 878 rødlistede og 106 gullistede arter, og 
www.DMU.dk/Dyr_planter/redlistFrame. I den 
seneste version af rødlisten er 2718 arter af stor-
svampe behandlet. Af disse er 649 arter (24 %) 
i en af trusselskategorierne, mens yderligere 413 
arter (15 %) er listet som DD (data deficient), 
hvilket vil sige, at der ikke er tilstrækkelige op-
lysninger til at afgøre, hvilken kategori de bør 
opføres i, men at der er begrundet mistanke om, 
at arterne kan være truede i den danske natur.
 Endnu mangler omkring halvdelen af de 
kendte danske svampearter at blive rødlistevur-
deret, herunder mere end 1500 arter med frugt-
legemer. Der er ingen tvivl om, at de fleste arter 
med den nuværende praksis vil blive kategorise-
ret som ikke truede, men en mere reel videnska-
belig vinkel ville være at bruge kategorien „ikke 
tilstrækkeligt datagrundlag.“ Det er i øvrigt helt 
efter dansk tradition, at rødlistearbejdet i prin-
cippet finansieres af den enkelte ekspert eller 
dennes arbejdsplads.

Aktuelle trusler mod danske svampe
En nylig EU-rapport (Senn-Irlet m.fl. 2007) op-
summerede de vigtigste trusler mod storsvampe 
i Europa som:

• Kvælstofdeposition
• Tilbagegang for overdrev og andre lysåbne naturtyper
• Tilbagegang for og mangel på gamle naturskove
• Tilbagegang og mangel på dødt ved
• Tilbagegang og mangel på gamle træer
• Fragmentering af habitater

Disse faktorer har alle betydning, også i Dan-
mark, men dertil kan lægges en række mere spe-
cifikke trusler – hvoraf en del omtales ne den for.

Kvælstofdeposition
Den danske natur udsættes for en stærkt forhøjet 
kvælstofbelastning via luftbåren deposition. Et 
pilotstudie vedrørende effekten af denne belast-
ning og forekomsten af ektomykorrhizasvampe 
på mager bund konkluderer, at flere arter af især 
pigsvampe i Frynsesvampefamilien er forsvundet 
eller næsten forsvundet i områder med et nedfald 

Orange Korkpigsvamp (Hydnellum aurantiacum) til-
hører en gruppe af kvælstoffølsomme svampe og er 
opført som „kritisk truet“ på den danske rødliste. Foto 
Jens H. Petersen.

Skarlagen-Vokshat (Hygrocybe punicea) er en stor og prangende overdrevssvanp der er opført med trusselska-
tegorien „truet“ i den danske rødliste. Foto Jan Vesterholt.
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behov for en genoptagelse af driften. Det blev 
også konstateret, at kun 26 % af de biologisk 
mest værdifulde overdrev og enge lå inden for 
et Natura 2000-område, det vil sige at det store 
flertal af arealerne gik en meget usikker fremtid 
i møde.
 Vejle Amt blev vurderet som repræsentativt 
for landet som helhed, og som en logisk konse-
kvens blev en lang række overdrevssvampe, der 
ellers var blevet fundet på mange nye steder 
grundet en omhyggelig registrering, igen opført 
i rødlistens forskellige trusselskategorier.

Manglende beskyttelse af gammel løvskov
Skove udgør uden sammenligning de mest arts-
rige svampebiotoper, og i Danmark er det ble-
vet anslået, at 70-90 % af alle storsvampe er 
skovlevende (Møller 1997). De skovlevende 
svampe har vidt forskellige økologiske stra-
tegier, og det er karakteristisk, at mange arter 
er habitatspecialister, som kun findes på gan-
ske bestemte levesteder. En del svampearter er 
således knyttet snævert til ældre skov af hjem-
mehørende træarter. Det gælder for mange ved-
boende svampe (se næste afsnit), men også for 

mange jordboende arter. Samlet set er det et 
stort problem for disse svampe, at der mangler 
en generel beskyttelse af naturskov i Danmark. 
Skove med rødder tilbage i de løvskove der 
overlevede skovminimummet omkring år 1800, 
kan frit konverteres til nåleskov, og eksisterende 
dræn kan vedligeholdes, hvilket langsomt men 
sikkert udhuler naturværdierne, ikke mindst i 
skove uden for habitatområderne.
 For mange sjældne jordboende svampe – 
både mykorrhizasvampe og nedbrydere – gæl-
der, at flere eller mange arter ofte forekommer 
sammen inden for ganske små arealer – dvs. 
hotspots (jf. Vesterholt 1992b). Den økologiske 
baggrund for disse hotspots er dårligt forstået, 
men der er ofte tale om arealer med gammel 
løvskov, hvor en kombination af naturlige for-
styrrelser (erosion, græsning), stærkt solindfald 
og en mineralrig, vældpræget, leret eller kalk-
holdig undergrund skaber specielle jordbunds-
forhold, som giver de nødvendige levevilkår for 
arter, der ikke trives i en normal skovbund.
 Mange hotspots findes på skrænter i gammel 
naturskov, gerne sydvendte skrænter nær havet 
eller ned mod søer og vandløb. Hotspots for 

Overdrev ved Knudshoved – en habitatstype der er i tilbagegang bl.a. på grund af kvælstofgødskning og mang-
lende afgræsning. Foto Jens H. Petersen.

Ekskursion til Knagerne ved Silkeborg, en lokalitet hvor det faldne træ har fået lov at ligge. Foto Jens H. Petersen.

Pindsvinepigsvamp (Hericium erinaceus) forekommer på store stammer, gerne af bøg, og er en art der er rød-
listet som „kritisk truet“. Den er i de allerseneste år fundet på nogle nye lokaliteter og det er muligt at arten så 
småt er ved at komme tilbage. Foto Jens H. Petersen.
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jordboende svampe kan ødelægges fuldstændig 
ved afdrivning eller konvertering til nåleskov el-
ler anden uhensigtsmæssig skovdrift, og en del 
kendte værdifulde områder er gået tabt på den-
ne måde. Andre arealer er i dag til dels beskyt-
tede, da de indgår i habitatområder, eller fordi 
en personlig kontakt med skovejere har sikret 
en hensigtsmæssig forvaltning.

Mangel på dødt ved og gamle træer
Dødt ved, herunder døde eller svampeangreb-
ne dele af levende træer, tilbyder levesteder for 
mere end 1000 svampearter i Danmark, hvoraf 
en betydelig del regnes som truede. Mængden 
af liggende dødt ved i de danske skove nåede 
bunden omkring vedtagelsen af den nationale 
naturskovsstrategi i 1992.Ved skovtællingen i 
2000 blev det opgjort, at ca. 6500 ha skov (heraf 
betydelige arealer med ungskov, skovmose mv.) 
var udlagt som urørt skov (Larsen & Johansen 
2002). Det lyder af noget, men det er værd at be-
mærke, at den samme skovtælling opgjorde are-
alet af hjælpearealer, dvs. skovveje, oplagsplad-
ser mv. til 13.000 ha, dvs. præcis det dobbelte.
Mængden af dødt ved i de danske skove er frem-
deles meget begrænset. Skovtællingen i 2006 
(Nord-Larsen m.fl. 2006) opgjorde således den 
gennemsnitlige mængde af dødt ved med en 
diameter på min. 4 cm for stående ved og min. 
10 cm for liggende ved til 4,7 m3/ha, mens det 
potentielle naturlige niveau for danske skove er 
opgjort til mellem 74 og 168 m3/ha. Så når are-
alet med urørt skov svarer til ca. 1,3 % af det 
samlede skovareal, svarer mængden af dødt ved 
i de danske skove kun til mellem 0,3 og 0,6 % af 
det naturlige niveau. Dette niveau er betydelig 
lavere end i svenske og tyske skove (Nord-Lar-
sen m.fl. 2006) og er utilstrækkeligt til på læn-
gere sigt at sikre bestande af truede vedboende 
svampearter herhjemme.
 Lokalt har naturskovsstrategien dog medført, 
at mængden af dødt ved er øget betydeligt, og 
for enkelte vedboende svampearter er der spo-
ret et muligt positivt respons på denne udvik-
ling. Fx synes Løv-Tjæreporesvamp nu under 
spredning i Midt- og Nordsjælland (upubl. data).
 For gamle levende træer, der tilbyder særlige 
levesteder for vedboende arter (de såkaldte ve-
terantræer), er situationen tilsvarende ringe – 
eller sandsynligvis endnu ringere – ikke mindst 

fordi det tager flere hundrede år for et løvtræ 
at opnå veterankarakteristika. Nuværende ve-
terantræer har typisk rødder i de flersidigt ud-
nyttede skove fra før udskiftningen, mens frem-
tidens veterantræer i væsentligt omfang skal 
rekrutteres fra moderne, forstligt prægede be-
voksninger, hvor tyndinger og hugst bevidst har 
fjernet træer med hulheder, begyndende svam-
peangreb mv.
 I mange byer, parker, alléer og dyrehaver fin-
des der gamle træer, der typisk er ældre end træ-
er i det konventionelle skovbrug. Sådanne træer 
huser tit en spændende og truet funga og fauna, 
men udgør pga. af deres placering og eventuel-
le råd ved basis eller i rødderne en fare for of-
fentligheden. I en del tilfælde vil fældning være 
uomgængelig, men i andre tilfælde vil hensynet 
til både de truede organismer og offentligheden 
kunne klares ved en nænsom kronebeskæring af 
de pågældende træer.

Naturpleje med indbyggede konflikter
Naturpleje kan i visse tilfælde være skadelig for 
truede svampe, ikke mindst hvis det fx overses, 
at det krat, der påtænkes ryddet af hensyn til lys-
krævende planter, huser sådanne svampe. Dette 
er en reel konflikt, der nøje bør vurderes, før der 
skrides til handling. Mange fine svampeskove og 
-krat ryddes i disse år for at skabe åbne naturty-
per. Det kan meget vel være den bedste løsning, 
men ofte har svampeforekomsterne slet ikke 
været med i overvejelserne. Som hovedregel 
kan man sige, at det er kontinuiteten, man skal 
beskytte. Det vil sige at det kan være gavnligt at 
fjerne begyndende opvækst på et gammelt over-
drev, men det kan føre til store tab af naturvær-
di, hvis man rydder gamle krat med det formål 
at udvide et lysåbent areal.

Moshøst måske problematisk
I de senere år har der udviklet sig en hel mos-
industri i både private og offentligt ejede plan-
tager. Hele moslaget skrælles af og eksporteres 
i kasser. Denne praksis har den uønskede side-
effekt, at skovbunden yderligere tørrer ud, og 
påvirker derfor formodentlig svampefloret i ne-
gativ retning. Positivt kan moshøsten medvirke 
til at fjerne kvælstof fra skovbunden og dermed 
muligvis modvirke negative effekter af kvæl-
stofdeposition. Der er „helt efter bogen“ ingen 

Veterantræer med Grov Lakporesvamp (Ganoderma adspersum) samt Erik Rald, Henning Knudsen og Thomas 
Læssøe i Hestekastanie-allé ved Fuglsang Slot på Lolland (1988). Foto Jens H. Petersen.

Samme allé ti år senere. Alléen er uændret (dog nu også med Silkehåret Posesvamp (Volvariella bombycina)) 
mens mykologerne er skiftet ud med en yngre generation (Morten Christensen og Christian Lange). Foto Jens 
H. Petersen.
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(gen-)indførelse af landsdækkende græsnings-
ordninger, der kan gøre det rentabelt for den 
enkelte landmand at fastholde eller genoptage 
græsning af værdifulde overdrev.
• Ved iværksættelse af større projekter om na-
turpleje og naturgenopretning af naturarealer 
på land bør svampeeksperter naturligt inddra-
ges, som minimum hvor større rydninger af krat 
og skov indgår som en del af planerne. Tilsva-
rende bør svampeeksperter inddrages i forbin-
delse med VVM-udredninger, der berører skov- 
og kratklædte områder.
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danske data til brug for en seriøs analyse af pro-
blemet, men et mindre studie udført i Baltikum 
på produktionen af kantareller viste en tydelig 
negativ effekt (Stankeviciene & Kasparavicius 
2003). I vore nabolande er der også påvist en 
nedgang i andre organismers diversitet i forbin-
delse med moshøst. Rune (2007) har lavet en 
rapport om den danske høsts omfang og mos-
sets evne til genvækst, men har ikke bidraget 
med data vedrørende effekten på fungaen.

Manglende viden og lovgivning
I 2009 så vi det første eksempel på en fredning 
primært begrundet i forekomsten af rødlistede 
svampe (Vesterholt 2010). Det drejer sig om 
en enestående selvgroet, aspedomineret skov 
i Himmerland. På trods af skovens åbenlyse 
kvaliteter er sådanne naturtyper ikke beskyttet 
i den gældende danske lovgivning, og i mange 
tilfælde er det da også gået galt, fx i forbindelse 
med urbaniseringen af Amager Fælled, hvor der 
var en veldokumenteret forekomst af også in-
ternationalt set sjældne svampe.
 Manglende konkret viden om sjældne svam-
pe og deres voksesteder er en væsentlig trussel 
for svampene i Danmark. Danmark bør derfor 
øjeblikkelig starte et initiativ i stil med det, som 
svenskerne har haft kørende i årevis, og som 
for nylig er kopieret af nordmændene, nemlig 
en national artsdatabank, som seriøst og pro-
fessionelt kan indsamle viden om danske arter 
og deres levesteder. Samtidig bør det offentlige 
selvsagt udarbejde handlingsplaner for grupper 
af truede svampearter, der har en væsentlig til-
knytning til danske naturtyper, og som mangler 
beskyttelse under nuværende initiativer.
 I perioden 2009-2013 foretager frivillige og 
fondsstøttede medarbejdere en storstilet ind-
samling af data til et svampeatlas, som vil kunne 

bidrage væsentligt i denne forbindelse. Dette 
projekt finansieres af rent private midler fra 
Aage V. Jensens Naturfond, en fond der må si-
ges at påtage sig et enestående stort ansvar for 
bevarelse og registrering af den danske biodi-
versitet.  På trods af manglende viden om mange 
specifikke forhold er der gode muligheder for 
handling til beskyttelse af svampe nu og her:

• Refugier for følsomme trætilknyttede svampe 
bør kortlægges på landsplan, og de vigtigste bør 
udpeges og derefter i stort omfang udlægges 
som urørt skov (og ikke umiddelbart efter en 
fældekampagne, som det er set på visse offent-
lige arealer udpeget til udlægning).
• Der bør tages særligt hensyn til stærkt truede 
arter, og hvis deres forekomstområde bedøm-
mes for lille til at kunne bevare arten på længere 
sigt, bør der udlægges urørt skov, der udvider 
området. 
• Dræning og mekanisk jordbehandling bør 
stoppes i Natura 2000-skovene, og mængden af 
gamle træer og dødt ved bør forøges (se i øvrigt 
Bruun m.fl. 2009)
• Hotspots for sjældne jordboende skovsvampe 
bør kortlægges og følges op af handlingsplaner 
med økonomisk støtte til skovejere, der lider 
driftstab. Vesterholts (1992c) kortlægning af en 
del værdifulde habitater for en gruppe sjældne 
jordboende svampe vest for Storebælt kan bru-
ges som udgangspunkt for en mere omfattende 
kortlægningsindsats.
• Hule træer og andre veterantræer i landskabet 
bør fredes over en kam, eller der bør kræves dis-
pensation til fældning.
• Der bør iværksættes omfattende plejeforan-
staltninger for overdrevene. Alle endnu eksiste-
rende overdrev med naturværdi bør bevares, og 
genoptagning af græsning skal sikres bl.a. ved 

Jernhatten på Djursland er et eksempel på et poten-
tielt værdifuldt kystkrat hvor der foretages rydninger 
for at fremme lyskrævende plantesamfund. Det er vig-
tigt at huske kratsvampene i plejeplanerne for sådan-
ne habitater. Foto Jens H. Petersen
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Aurora-Rørhat (Boletus bubalinus) er en relativt 
lille rørhat, der af statur ligner Dugget Rørhat en 
del. Den har en 2-8 cm bred, hvælvet til nedtrykt, 
okkerbrun, træbrun til ferskenfarvet hat med en 
dugget overflade som ung. Rørmundingerne er 
grove og gule, men farves hurtigt blå ved berøring. 
Stokken er op til 7 x 1,5 cm stor, cylindrisk til køl-
leformet, oftest med en bleggul bundfarve, men 
oftest delvis eller helt dækket af abrikosorange 
til koralrøde længdefibre. Kødet bliver efter gen-
nemskæring sart rosa i hattens øvre del og lyseblåt 
ned imod rørene. Der er (formodentlig) aldrig 
orange korn i stokbasis. Aurora-Rørhat vokser 
tilsyneladende mest på lysåbne habitater med Eg, 
Birk og Lind, fx i parker og på kirkegårde. Den 
sætter overvejende frugtlegemer i juli og august.
 De oplagte forvekslingsmuligheder er dels den 
sent forekommende Dugget Rørhat (Boletus prui-
natus) som har hvidligt til bleggult hatkød med en 
super-smal rød zone lige under hathuden men ik-
ke rosa/lyseblåt farvespil, dels Fersken-Rørhat (B. 
communis) der ligeledes mangler hatkødets farve-
spil og som i reglen har små, orange korn i stok-

basis. Navnet Aurora-Rørhat hentyder i øvrigt til 
kødets farvespil. Auroraen er nemlig morgenrøden: 
den sarte, lyserøde morgenhimmel over det blå hav.
 Hvis du vil lære arten at kende, så prøv føl-
gende: Find en ældre kirkegård med Birk, Eg el-
ler Lind i en fugtig periode tidligt på sæsonen (det 
er formodentlig en fordel med en lokalitet på fed 
bund). Søg efter rørhatte, der ligner Rødspruk-
ken/Dugget Rørhat, og hvor hatten ikke sprækker 
synderligt op, men til gængæld er dugget hos unge 
eksemplarer. Check om stokken er påfaldende 
abrikosorange, og om kødet i hatten får det sarte 
rosa og lyseblå farvespil, og du har lært en ny rør-
hat at kende! Fra svampesæsonen 2009 var Auro-
ra-Rørhat medtaget i Atlasnøglen til rørhatte 
hvilket medførte at der blev indrapporteret ikke 
mindre end 12 fund af denne for Danmark „nye“ 
art fra Østjylland og på Øerne – så vanskeligere er 
det heller ikke . . .

Svampebestemmelse kan være svær. De fleste, der 
har prøvet at få en bestemmelse af en Slørhat el-
ler en Skørhat godkendt i atlasprojektet, ved det. 
Men hos en slægt af svampe, som altid fremhæves 
som begyndersvampene par excellence, er proble-
met særlig frustrerende. Det drejer sig naturligvis 
om slægten Rørhat (Boletus – inkl. Xerocomus 
hvis man tror på den slægt). Og her drejer det sig 
ikke så meget om de store rørhatte (hvor de dan-
ske arter længe har kunnet bestemmes med en 
god nøgle), men derimod om arterne omkring Fil-
tet, Blodrød og Rødsprukken Rørhat.
 Vor fornemmelse for denne gruppes arter har 
udviklet sig dramatisk over det seneste århund-
rede.
 • I Ferdinandsen og Winges Mykologisk Eks-
kursionsflora fra 1943 medtages én art: Filtet 
Rørhat.
 • I Morten Langes Illustreret Svampeflora 
(1961) medtages to arter: Rødsprukken Rørhat og 
Filtet Rørhat (illustrationen forestiller i øvrigt et 
meget typisk eksemplar af Hvidsprukken Rørhat).
 • Henning Knudsen udgav i 1974, 1975 og 1977 
i Meddelelser fra Foreningen til Svampekundska-
bens Fremme forskellige nøgler til danske rørhat-
te som omfattede syv arter i gruppen: B. lanatus, B. 
spadiceus, Blodrød Rørhat, Dugget Rørhat, Filtet 
Rørhat, Hvidsprukken Rørhat & Rødsprukken 
Rørhat (hvoraf B. lanatus og B. spadiceus siden er 
synonymiseret med Vaske skinds-Rørhat og Filtet 
Rørhat).
 • I Petersen og Vesterholts Danske storsvampe 
(1989) er også medtaget syv danske arter i grup-
pen: Filtet, Hvidsprukken, Blodrød, Abrikos, Rød-
sprukken, Dugget Rørhat samt B. leonis (der si-
denhen tilsyneladende er forsvundet fra vores 
bevidsthed).
 På trods af denne tilsyneladende eksplosion i 
artsantal vedblev artsbestemmelse af disse svam-
pe med at være en usikker øvelse og gav en ud-
præget følelse af at vi endnu ikke havde det rigtige 
tag på kompleksets arter.
 I løbet af 1990’erne og ind i det nye årtusinde 
startede en række nye forsøg på at forstå disse 
svampe, dels med traditionelle studier (der førte 
til bogen Xerocomus af Heidi Ladurner & Giam-

paolo Simonini (2003)), dels ved hjælp af mole-
kylære teknikker (der førte til en række artikler 
af Andy Taylor). Atlasprojektets nøgle til Bo le-
tus bygger på disse udredninger og indeholder 
ud over arterne fra Danske storsvampe også de 
danske arter Vaskeskinds-Rørhat, Sump-Rørhat, 
Aurora-Rørhat og Finsprukken Rørhat. Således 
er gruppen på 70 år vokset fra én art til ti!
 Nu er problemerne jo ikke nødvendigvis ovre 
fordi den oprindelige art er splittet i atomer. Vi har 
en del gange set at dette kan føre til en situation 
hvor man kun kan bestemme de nye arter nogen-
lunde sikkert med enten molekylære teknikker el-
ler en helt urealistisk stor ekspertviden. Så galt er 
det heldigvis ikke gået i dette artskompleks. Her 
har det vist sig at man med en god nøgle, gode il-
lustrationer samt lidt sporemålinger stort set kan 
løse problemerne. Og som så ofte før udkrystal-
liserer der sig over nogle svampesæsoner et antal 
relativt veldefinerede arter af ursuppen. Aurora-
Rørhat er en af disse.

Sæsonens art af Jens H. Petersen

Aurora-Rørhat (Boletus bubalinus), Nordre Kirkegård, 
Århus, 29.8.2008 (JHP-08.082). Th. det lyse røde og blå 
hatkød, Vennelystparken, Århus, 3.8.2009 (JHP-09.202). 
Alle fotos Jens H. Petersen.

Vestre Kirkegård, Århus, 15.8.2005 (JHP-05.147).
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resvampene og sammenligne den med de virke-
lige forhold (J.L. Stolze-Rybczynski m.fl.: PLoS 
ONE 4 (1): e416310.1371/journal.pone.0004163, 
2009; M.W.F. Fischer & N.P. Money: Fungal Bio-
logy 114 (1):57-63, januar 2010).

- at verdens største svampesamling befinder sig i 
Kew Gardens i London. I november 2009 fik den 
i forvejen enorme samling på mere end 800.000 
tørrede indsamlinger tilført yderligere 400.000 
indsamlinger, da Commonwealth Agricultural 
Bureau International (CABI) i Egham, det tid-
ligere International Mycological Institute (IMI), 
overførte sine indsamlinger til Kew, i alt 4.500 kas-
ser. Herved opnåede man en samling, der omfat-
ter mellem 50.000 og 70.000 arter, hvilket menes 
at være nær ved halvdelen af alle beskrevne svam-
pearter i verden. Til sammenligning rummer US 
National Fungus Collection i Maryland, USA, ca. 
1,1 million indsamlinger, og New York Botanical 
Gardens svampesamling omfatter godt 600.000 
indsamlinger. (www.telegraph.co.uk, 23. novem-
ber 2009; http://thelynxiblog.com/2009/08/13/
kew-gardens-herbarium-library-art-and-archive/; 
http://www.ars.usda.gov/is/np/systematics/usfun-
gu.htm, juni 2010; http://sciweb.nybg.org/Science2/
Mycology.asp, juni 2010).

- at to tredjedele af USA’s 364 millioner tons sto-
re produktion af dyrkede champignon bliver la-
vet i Pennsylvania, og størstedelen heraf i et lille 
område på størrelse med Møn, Chester County. 
62 champignondyrkere i Chester producerer 
svampe til hele USA for næsten 2 milliarder kr. 
(312 millioner $), og arealet af dyrkningsbænke-
ne i Chester er opgjort til over 1 kvadratkilome-
ter. Den lille by Kenneth Square er blevet udråbt 
til „the mushroom capital of the world”, for her 
påbegyndte lokale kvækere svampedyrkningen 
helt tilbage i 1880’erne. Siden har bølger af irske, 
italienske og spanske indvandrere udvidet pro-
duktionen, og i dag har mange familier ernæret 
sig ved svampedyrkning i både tre og fire gene-
rationer. Hvert år holdes en stor svampefestival i 
byen, således den 11.-12. september 2010. Det var 
også i Kenneth Square, at champignondyrkere i 
1955 grundlagde the American Mushroom In-
stitute, der ved målrettet forskning og udvikling 
har sikret egnen det store forspring i amerikansk 
svampedyrkning. I de senere år har man eksperi-
menteret med andre arter som shiitake og østers-
hatte, men de udgør stadig ikke meget mere end 
5 % af den amerikanske svampeproduktion rent 
økonomisk – kun lidt mere end værdien af de 
økologisk dyrkede champignoner i USA (B.E. 
Mowday: Chester County Mushroom Farming, 
Arcadia Publ., 128 s., april 2008; www.american-
mushroom.org/nass.htm, august 2009).

- at der i Sverige er uddannet omkring 400 svam-
pekonsulenter i årene 1988-2009. De første 10 
år var det Statens Skola för Vuxna i Härnösand, 
der stod for uddannelsen, og herefter har det 
været Umeå Universitet. Svampekonsulenterne 
hjælper med til at arrangere kurser, uddannel-
ser, studiedage, foredrag, udstillinger og meget 
andet i hele Sverige, og de informerer om bl.a. 
spisesvampe og deres forvekslingsmuligheder, 
svampeforgiftninger, kommerciel svampehånd-
tering, svampefarvning, svampedyrkning og ak-
tuel forskning. Det er typisk skoler, virksomhe-
der, biblioteker, naturforvaltninger, medier og 
turisterhvervet, der giver arbejde til svampekon-
sulenterne, og de har siden 1990 været organi-
seret i Svampkonsulenternas Riksförbund (256 
medlemmer i 2010). På organisationens hjem-
meside kan man finde en mængde oplysninger 
om svampeaktiviteter i Sverige og kontaktinfor-
mationer til svampekonsulenter overalt i landet. 
Fire gange årligt udgives medlemstidsskriftet 
Sporaden (www.svampkonsulent.se, juni 2010; 
Sporaden nr.1-2010, marts 2010).

- at svampemåltider fra tid til anden har ændret 
historiens gang. I 1740 spiste den 55-årige tyske 
kejser Karl VI en svamperet, som gav ham vold-
somt mavekneb. Den indeholdt bl.a. Grøn Flue-
svamp, og efter ti pinefulde dage døde kejseren. 

Hans død startede den otte år lange østrigske ar-
vefølgekrig, fordi han ikke nåede at få en mand-
lig arving, inden han døde af svampene. Adskil-
lige andre regenter i Europa ville ikke acceptere 
kvindelig arvefølge, så de gjorde pludselig krav på 
alle mulige dele af det tyske storrige, og det kom 
til at koste titusinder af menneskeliv. Voltaire ud-
talte i den forbindelse: „Denne svamperet kom til 
at forandre Europas skæbne“ (H. Graebner: Der 
Tintling 15 (1): 22-25, februar 2010).

- at hatsvampes lameller oftest er udviklet som 
noget nær en ideel forøgelse af arealet af hattens 
underside for at få produceret så mange sporer 
som muligt. Forskerne Fischer & Money har 
matematisk beregnet, hvordan lamel-besætnin-
gen på undersiden af en hatsvamp skal være for 
at øge overfladen mest, og de har undersøgt til 
sammenligning, hvordan virkeligheden forhol-
der sig. Hvis man antager, at lamelafstanden er 
optimal helt inde ved stokken, er det indlysende, 
at der vil blive spildt en masse plads til de stadig 
større lamelmellemrum udefter mod hatranden, 
medmindre der udvikles et passende antal hal-
ve og kvarte lameller (lamellulae) til at udfylde 
pladsen. Fischer & Money har regnet sig frem 
til, at det optimale ville være, hvis der kun blev 
udviklet lamellulae i hvert andet mellemrum, 
men det har ingen svampe endnu fundet ud af. 
Til gengæld rammer hatsvampene overraskende 
præcist det næstbedste, nemlig et sæt ekstra la-
mellulae i hvert mellemrum hver gang afstanden 
til stokken fordobles. Det første sæt påbegyndes 
som regel i en afstand af 2x stokkens radius fra 
stokoverfladen, og det næste sæt påbegyndes 4x 
stokkens radius fra stokoverfladen. Hvor lamel-
ler kan forøge hatundersidens overflade 20x, er 
små porer (0,2 mm) hos en poresvamp imidler-
tid i stand til at forøge overfladen med op til 45x. 
Et andet studium af Stolze-Rybczynski m.fl. vi-
ser dog, at hatsvampenes sporer afskydes over 
en afstand på 0,1 til 0,6 mm alt efter sporestør-
relsen, så der skal være plads nok, og det sæt-
ter sin begrænsning for, hvor tæt lamellerne kan 
sidde. Nu vil Fischer & Money gå i gang med 
at regne på den optimale porestørrelse hos po-

Vidste du . . . af Flemming Rune

Den årlige Mushroom Festival i Kenneth Square, 
Pennsylvania, USA, havde i 2009 over 100.000 besø-
gende. Programmet omfattede bl.a. gartneribesøg og 
dyrkningsdemonstrationer. Foto: The Mushroom Fest-
wival. 

Skematisk lamelmorfologi. A: hovedlameller med 
stort pladsspild, B: tilføjelse af 2. ordens lamellulae, C: 
tilføjelse af 3. ordens lamellulae, D: gaffeldelte lamel-
ler med stort pladsspild. Tegning: Fischer & Money. 
 

Kejser Karl VI (1685-1740) kort før han spiste sine sid-
ste svampe. Maleri af Johann Gottfried Auerbach. 
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ved at trykke på skiverne som på en svamp og 
slippe. Nogle bruger rødvin som marinade. Jeg 
vil klart foretrække en tør hvidvin eller endnu 
bedre bare citronsaft, som giver en fin smag til 
skiverne ved paneringen.
 Dyp de marinerede skiver i æg og rasp og 
steg dem gyldenbrune på en pande. Ønsker 
man en tykkere panering kan man lave en 
tyndtflydende dej af mel, æg og mælk. Husk salt 
og peber. Lad være at stege dem for hårdt, men 
tag dem af inden de er helt gennemstegte. El-
lers risikerer man blot at få en sej, papagtig sag 
at bide i, og det er ikke umagen værd. Drys med 
ristede pinjekerner, som giver et glimrende løft 
til smagen, og arranger med tomater og grønt, 
f.eks. grønærter og haricots verts. Servér med 
løse ris kogt med en spiseskefuld olie og lidt 
hakkede løg.

Kæmpe-Støvbold (Calvatia gigantea) er måske 
den lettest genkendelige af alle spisesvampe, 
man kan finde i naturen. Beskrivelsen er enkel: 
en stor, hvid kugle med blød, vaskeskindsagtig 
overflade fæstnet til voksestedet med en myce-
liestreng. Oftest plukkes de, når de er på stør-
relse med en fodbold, men lades de i fred, kan 
de under ideelle forhold blive enorme. I New 
York State skal en Kæmpe-Støvbold i 1877 have 
nået en diameter på 137-163 cm, hvilket svarer 
til en omkreds på over 4 meter. Højden var dog 
kun 24 cm.
 De vokser gerne i hekseringe på enge og 
gamle græsmarker, og i løbet af få år kan ringe-
ne opnå en betragtelig størrelse, da diameteren 
gerne forøges med et par meter om året. Pro-
duktionen af frugtlegemer kan være umådelig 

stor. I en heksering med en diameter på 11-13 
meter mellem Albertslund og Taastrup lykkedes 
det således i 1972 at samle 45 støvbolde med en 
samlet vægt på 138 kg (se Svampe 2). En interes-
sant iagttagelse var, at der hvert år skulle være 
faldet 150 mm nedbør fra begyndelsen af april, 
førend frugtlegemerne begyndte at dukke op.
 Ved modenhed opløses det kridhvide, spi-
selige svampekød i milliarder af brune sporer. 
Heldigvis spirer kun et forsvindende antal af 
dem, for et kvikt hovede regnede engang ud, at 
hvis alle sporer fra én velvoksen Kæmpe-Støv-
bold hver dannede et mycelium med bare nogle 
få frugtlegemer, så ville hele jordkloden kunne 
dækkes med et knæhøjt lag af støvbolde.
 Kæmpe-Støvboldens smag er ikke særlig 
kraftig, måske lidt af smeltet ost eller som tofu, 
den japanske hytteost lavet af soyabønnemælk. 
Det betyder, at man skal være forsigtig med at 
krydre for meget, hvis man vil give sig selv en 
chance for at smage svampen, uanset om man 
stuver, steger eller bruger den i suppe. Mange 
opfatter den som en fyldsvamp, men jeg synes 
nu den kan fungere fint i selvstændige retter.
 Den klassiske metode at tilberede Kæmpe-
Støvbold på er at skære den i skiver, som kryd-
res og paneres, og det vil jeg også foreslå at gøre. 
I min lille bog Svampe-kalas (1986) præsente-
rede jeg en opskrift med Kæmpe-Støvbold, som 
jeg kaldte „Jydebøffer”, og den har jeg kun fået 
positive reaktioner på – også fra vennerne i ho-
vedlandet. Her vil jeg uddybe den lidt med min 
egne erfaringer:
 Først skal frugtlegemets seje overhud skræl-
les af, og ikke mindst skal man fjerne den ret 
tykke og seje bund. Man er ikke i tvivl om, hvil-
ken del af svampen, der kan spises: det bløde, 
hvide svampekød, som let skæres ud i tykke ski-
ver. Lav ikke skiverne for tynde, ikke under 15 
mm, da de svinder meget ind ved paneringen og 
ender med kun at være få millimeter tykke. Før 
tilberedning er svampekødet meget luftfyldt, og 
det er muligt at få det til at suge en forbavsende 
mængde væske op fra en fladbundet tallerken 

Svampegastronomi af Flemming Rune

Jydebøffer.

Thomas med Kæmpe-Støvbolde på græsmark, Bogø 8. 
august 2009. Fotos: Flemming Rune.

Jydebøffer (til 4 pers.)

1 Kæmpe-Støvbold ca. 20 cm i di-
ameter
saft af 3 citroner, evt. færdigpresset
2 æg
evt. 200 g mel og 2 dl mælk til pane-
ringsdej
200 g rasp
50 g pinjekerner
3 tomater
grønærter og haricots verts
1 lille løg
løse ris
salt og peber
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også virke pudsigt at holde workshoppen i april, 
når de fleste stjernebolde sætter frugtlegemer 
om efteråret, men stjerneboldes frugtlegemer 
overlever på imponerende vis vinterens sne og 
kulde, og netop om foråret, inden græsset be-
gynder at vokse, er de lette at finde.

De nordiske stjernebolde
Der kendes i dag 21-22 arter stjernebolde fra de 
nordiske lande. En enkelt art er rent underjor-
disk, men alle de øvrige er karakteriseret ved den 
stjerneformede opsplitning af de unge, mere el-
ler mindre kugleformede frugtlegemers yderlag. 
Ved modenhed hæver yderlagets flige frugtlege-
mernes midtstillede sporebeholder op over jor-
den. Alle nordiske arter forekommer i Sverige 
undtagen Smardas Stjernebold (Geastrum smar-
dae), der kun kendes fra Botanisk Have i Køben-
havn, hvor den satte en snes frugtlegemer under 
en eksotisk, løvfældende busk i 1960 og 1961.
 Igangværende molekylærbiologiske undersø-
gelser (DNA-sekvensering) udført i samarbejde 
mellem Mikael Jeppson og Ellen Larsson på 
Göteborgs Universitet tyder på, at alle stjerne-
boldene i Norden bør henføres til den samme 
slægt, Geastrum. Den hidtidige artsinddeling 
ser ud til at holde forbavsende godt, men Vortet 
Stjernebold (Geastrum berkeleyi) skal muligvis 
opdeles i to. Vi afventer med spænding publi-
ceringen af de nye undersøgelsesresultater i de 
kommende år.
 En række tydelige og indiskutable forskelle 
i frugtlegemernes udseende kan bruges til at 
skelne mellem arterne makroskopisk: 1) ruller 
yderlagets stjerneflige sig sammen ved tørke 
(hygroskopi)? 2) er sporebeholderen stilket og 
med fortykket basis? 3) er sporebeholderen ru 
eller glat? 4) er sporebeholderens munding vel-
afgrænset, og er den furet eller frynset? Med dis-
se karakterer kan man adskille næsten alle arter, 
men da vi befinder os i småtingsafdelingen, kræ-
ver det en kraftig lup at undgå fejl.
 De fleste arter er ret sjældne eller meget 
sjældne, hvilket gør dem attraktive for sjælden-
heds-entusiaster at finde, men da frugtlegemer-
ne er særdeles bestandige og godt kan overleve 
en vinter på jorden, kan man finde dem i en læn-
gere sæson end de fleste andre svampegrupper. 
Mange herbarier bugner derfor af stjernebold-
indsamlinger. Da Henry Dissing og Morten 

Lange i 1961 lavede den første samlede gen-
nemgang af de danske stjernebolde, lå der 242 
stjernebold-fund i Botanisk Museums herba-
rium i København, men i dag er indsamlingen 
accelereret. Alene det første år med Danmarks 
Svampeatlas (2009) blev der gjort 72 nye stjer-
nebold-fund i Danmark, men nogle af arterne 
ses kun yderst sjældent.

Ölands stjernebolde
Öland er et sandt mekka for stjernebolde. Man-
ge af arterne trives på ugødsket kalkbund i et 
steppeklima, akkurat som det man finder på 
denne halvkontinentale Østersølokalitet, og de 
seneste års studier har fået mykologerne til at 
spærre øjnene yderligere op. Arter, der kun ken-
des fra få fund i resten af Norden, danner her 
ofte frugtlegemer i hobetal på flere forskellige 
voksesteder.
 Den diminutive Geastrum pseudolimbatum, 
som indtil 1994 kun var kendt i Norden fra en 
enkelt lokalitet ved bredden af Vänern, kan nu 
ses på 6-8 voksesteder på Öland, og også i Skå-
ne er den blevet fundet. I resten af Europa er 
den meget sjælden. Den er hygroskopisk og har 
stilket sporebeholder med frynset munding. Un-
der workshoppen besøgte vi et voksested ved 
Rönnerum midt på øen: en gammel, ugødsket 
græsningsmark med flere hundrede eksempla-
rer af G. pseudolimbatum mellem lige så mange 
Dværg-Stjernebold (G. schmidelii). Den gamle 
markägare dukkede meget belejligt op på sin 

Öland er kendt som en aldeles fremragende 
svampelokalitet med sin varierede og usædvan-
lige natur: græsningsskove, hasselkrat, tilgroede 
løvenge, nåleskove på flyvesand og ikke mindst 
store kalkstenssletter, de såkaldte ’alvar’. Øen 
er over 140 km lang, men blot 10-15 km bred, 
og den ligger i regnlæ i Østersøen ud for Sveri-
ges østkyst, så den modtager mindre regn end 
resten af Sverige, men til gengæld mere sol. Ind-
til midten af 1990’erne var den svampemæssigt 
ret upåagtet (se Svampe 32), men siden har den 
været mål for talrige undersøgelser og ekskur-
sioner, ofte med opsigtsvækkende resultater.
 I midten af april 2010 afholdt Sveriges Mykolo-
giska Förening en tredages „Geastrum-workshop“ 

på Öland med det formål at se nærmere på stjerne-
bold-slægten, der er rigt repræsenteret netop dér. 
Vi var næsten 25 mykologer og stjernebold-entu-
siaster fra Sverige, Danmark, Norge og Finland, 
som deltog. Bugsvampe-eksperten Mikael Jeppson 
førte an sammen med Tommy Knutsson, der bor 
på øen og har ledet flere inventeringsprojekter.
 Nogle vil måske synes, at det virker underligt 
at holde en hel workshop om en enkelt svam-
peslægt med bare en snes svenske arter – tilmed 
arter, som man relativt let kan kende fra hinan-
den. Men stjerneboldes værdi som indikatorar-
ter for usædvanlige naturforhold og deres fasci-
nerende og elegante struktur gør dem attraktive 
at eftersøge og at lære bedre at kende. Det kan 

Stjernebold-workshop på Öland
Flemming Rune

Flemming Rune, Skovhegnet 5, 3400 Hillerød.

A Geastrum workshop on Öland, Sweden 
A three-days workshop on earthstars, the genus Geastrum, was arranged by the Swedish Mycological Society 
on the island Öland in the Baltic Sea, with participants from Sweden, Denmark, Norway and Finland. Half of 
the about 20 Nordic species of Geastrum were collected during the workshop due to a wide range of habitats on 
the island. Öland probably provides more sites for the rare Geastrum pseudolimbatum (6-8 sites) than anywhere 
else, and the island must range as one of the top localities for Geastrum in Europe.

Deltagerne på Sveriges Mykologiska Förenings stjernebold-workshop 2010, her samlet i grønsværsklitten ved 
Bjärbybadet ved Ölands østkyst, en fin lokalitet for Dværg-Stjernebold (Geastrum schmidelii) og Liden Stjerne-
bold (Geastrum minimum). Alle fotos Flemming Rune.

Mikael Jeppson (t.v.) og Johan Nitare, to af Sveriges 
bedste stjernebold-kendere ved Steppe-Stjernebold 
(Geastrum corollinum) på Borgholms Slotsalvar.
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sene aftentimer – jeg havde selv medbragt en 
kasse af mine egne indsamlinger fra Danmark. 
Smukkest var nok den spektakulære Stejl Stjer-
nebold (Geastrum fornicatum), der ikke er fun-
det i Danmark siden 1973, og den særprægede, 
store Geastrum coliforme, som i Norden indtil 
nu kun er fundet to steder i Sverige, bl.a. på Lilla 
Karlsö nær Gotlands vestkyst. Den vokser gerne 
på sandet jord over kalksten og har talrige pore-
mundinger i sporebeholderen, der hviler på op 
til over ti stilke.
 På Öland er det muligt inden for korte afstan-
de at indsamle og studere alle de stjernebold-
arter, der har eksisterende danske voksesteder. 
I Skåne kan man næsten gøre det samme, så det 
er nyttigt at rejse lidt østpå, hvis man vil forsøge 
at danne sig et bedre overblik over de danske 
stjernebold-arters økologiske krav. Med de sene-
ste års mange nye danske fund af stjernebolde 
er der ydermere basis for, at vi kan få et mere 
varieret og detaljeret syn på denne fascineren-
de svampeslægts forekomst i Danmark og dens 
værdi som indikator for særlige vækstmiljøer.

cykel og fortalte om markens drift så langt til-
bage, han kunne huske.
 Et besøg på Borgholms Slotsalvar nær ind-
kørslen til det kongelige sommerslot Solliden 
gav workshoppens deltagere mulighed for at 
stifte bekendtskab med hele 6 Geastrum-arter 
inden for et få hektar stort område. På en lille 
skråning voksede den hygroskopiske Steppe-
Stjernebold (G. corollinum) med helt sammen-
rullede flige, der på få minutter efter påførsel af 
vand folder sig ud og hæver sporebeholderen op 
over jordoverfladen. Herved knækker frugtlege-
met af myceliet, der har holdt det fast i jorden, 
og når frugtlegemet atter tørrer ud og ruller sig 
sammen, kan det trille over terrænet og på den 
måde spredes.
 Mindre end hundrede meter væk stod re-
sterne af vor største stjernebold, den mærkelige 
Håret Stjernebold (G. melanocephalum), hvor 
sporebeholderens ydervæg bliver siddende på 
de stjerneformede flige af yderlaget, og sporebe-
holderens indhold af sporer og tråde står tilbage 
som en lådden kugle. Hele frugtlegemet kan i 
ekstreme tilfælde blive 30 cm bredt. Midt i en 

fritstående enebærbusk voksede endvidere den 
sjældne Mørk Stjernebold (G. coronatum), der 
udvikles under jorden og først ved modenhed 
løfter sig op, så sporebeholderen bliver synlig. 
På workshoppens tur rundt på øen passerede vi 
flere voksesteder for Sækformet Stjernebold (G. 
saccatum), der har smukt beigefarvet yderside 
af de stjerneformede flige og sporebeholderen 
nedsænket mellem disse. Der går flere år imel-
lem, at disse arter findes i Danmark.

En frugtbar workshop
Workshoppen havde hovedlejr i Haga Park ved 
Store Frö lidt syd for Färjestaden, og aftenerne 
blev med oplæg af Mikael Jeppson brugt til at 
diskutere artsudbredelser, voksestedskrav, livs-
strategier, trusler, fremgang og tilbagegang for 
enkeltarter, fredninger, litteratur og morfologi 
af stjernebolde. Det lykkedes på workshoppen 
at finde halvdelen af Nordens stjernebold-arter 
på voksestedet, og det var befordrende for for-
ståelsen.
 Der var mulighed for at studere sammenlig-
nende materiale af andre stjernebold-arter i de 

Geastrum pseudolimbatum på kalkrig græsningsmark ved Rönnerum på midt-Öland. Steppe-Stjernebold (Geastrum corollinum) på Borgholms Slotsalvar. Alle eksemplarer var helt sammenrullede 
indtil fem minutter før fotograferingen, hvor det øverste frugtlegeme blev dyppet i vand og begyndte at folde sig 
ud. Efter nogle timer rullede det sig sammen igen.

Dværg-Stjernebold (Geastrum schmidelii) med sin ka-
rakteristiske furede munding på sporebeholderen.
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nu kan vi konstatere at Spiselig Stenmorkel er 
på plads – om end i mindre omfang end tidligere. 
Problemet er at den ikke umiddelbart er spiselig 
– derimod giftig (nyt navn kunne ønskes).
  Den efterfølgende – i øvrigt også traditionel-
le – tur til Vestvolden, den gamle vold der skulle 
beskytte København mod de slemme angribere, 
gav ifølge Benny T. Olsen et kik på 4 frl. af Kegle-
Morkel + en masse små frl. af Hætte-Morkel. Vi 
er her d. 2. maj tydeligvis lidt tidligt ude. Gene-
relt set tror jeg at den hårde vinter og det kølige 
forår har gjort sit til at forsinke sæsonen. Men nu 
er Kegle-Morklen da også på plads.
  Næste jagt efter Spiselig Morkel på den tradi-
tionelle tur til Boserup skov ved Roskilde gav iflg. 
overleveringerne desværre kun 8-9 frl. af denne 
for vort land så eftertragtede spise. Men vi må jo 
konstatere at denne herlige morkel også er kom-

met på det danske svampekort i indeværende år.
  Svend Olsen havde i Vestskoven – den ligger 
ret vest for Albertslund i Københavns vestegn 
– spottet en forrygende stor mængde af Kæm-
pe-Stenmorkel, vi talte om det et par gange, og 
vi fik overtalt Svend til en lille eksklusiv tur. 12. 
maj mødtes Benny, Svend og vi på P-pladsen i 
sjask øsende regnvejr – kors hvor det regnede! 
Men det plejer jo ikke at hindre svampetosser i at 
drage frygtløst ud i naturen. Svend viste os Kæm-
pe-Stenmorkler, og jeg siger jer – de var kæmpe 
store: 30-35 cm høje, 15-20 cm brede – se Bennys 
billeder – mine blev desværre lettere rystede. En 
fantastisk oplevelse – jeg har aldrig set dem før – 
og i den størrelse – gid de kunne spises! Kæmpe-
Stenmorklerne er nu uomtvisteligt at placere på 
det danske svampekort i 2010.
  For at vende tilbage til Vestvolden, så blev jeg 

Vi håber jo hvert forår at vi får spottet nogle spi-
selige morkler i starten af maj. De seneste år har 
dog været noget morkel-mangelfulde. Den alle-
stedsværende elmesyge har jo gjort sit for at få 
fjernet mulighederne for morkler. Men hvad så 
med det indeværende, våde og kolde år – blev det 
til noget, eller var det en vattet omgang som alle 
de andre år? Jeg synes at jeg har været „igennem“ 
så mange iagttagelser i år, så jeg gerne vil indvie 
jer alle i mine oplevelser.
  Vi på Sjælland startede med Anne Storgaards 
traditionelle tur til Tisvilde Hegn d. 18/4. Langs 
Lars Anders’ linie – et langt, lige brandbælte fra 
NØ til SV gennem hegnet, fandt vi i 2008 mere 
end 50 frugtlegemer af Spiselig Stenmorkel, i 
2009 var der på samme sted kun tre frl. og i dette 
år ingen! Men i stedet på samme sted fandt vi ét 
stk. Udbredt Stenmorkel – ret unikt – se billede. 
Der hvor vi ellers normalt finder den, er i som-
merhusområdet nær Tibirke, men her var den på 
andet år forsvundet. Men vi fik da den første mor-
kel registreret.
  Jeg syntes nu at det var lidt mærkeligt med de 
manglende stenmorkler, så fruen og jeg tog en tur 

til Lars Anders’ linie ca. 14 dage senere – mest for 
at se hvordan den Udbredte Stenmorkel havde 
forandret sig, men også for at se om der ikke var 
sket noget. Og det var der – den udbredte var som 
forventet blevet en del mere rynket, men stadig 
et flot skue. Blot 10 meter vest for fundet stod der 
nu den fineste Spiselig Stenmorkel – se billede, 
desværre kun ét frl. – men det har da også ret. Så 

Var året 2010 et godt morkel-år?
En uvidenskabelig oplevelsestur skrevet af Jørgen Vingborg

Jørgen Vingborg, jhv@city.dk

Was the year 2010 a good Morchella-year?

Spiselig Stenmorkel (Gyromitra 
esculenta).
Foto Jørgen Vingborg.

Udbredt Stenmorkel (Gyromitra ancilis).
Foto Jørgen Vingborg.

Hætte-Morkel (Morchella semi-
libera). Foto Jørgen Vingborg.
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Det blev til en god idé – flot solskinsdag – ca. 7 
km. vandring på ca. 4 timer – resultat: 200 frl. af 
Hætte-Morkel – se venligst billede – de ligger alle 
i to sigter. I alt 1320 gram. Mange af dem var ret 
befængt med flåter, og de raslede ud af sigterne og 
lå og kravlede rundt på bordet. (Husk at få dem 
væk efter enhver skovtur). Vi kom desværre til at 
plukke 3 frl. af Glat Klokkemorkel – fy, fy skam-
me iflg. Bjørn – men det var lidt for sent. Se nu fik 
vi i den grad sat Hætte-Morkel op på kortet – det 
var ret godt. Glat Klokkemorkel kom også med – 
fint nok om end i mindre målestok. Hætte-Morkel 
har da vist taget teten i år hvad angår mængder.
  Men vi er jo langtfra færdige, hvad med Klor-
Bægermorkel ? Jo, den blev jo en af mine ynd-
linge for et par år siden – jeg kunne jo ikke finde 
Spiselig Morkel nogen steder! Et ganske rart sted 
ved Arresøs sydlige bred er der et skønt naturom-
råde med Nattergal, masser af søfugle og en her-
lig nordvendt jordskråning med anemoner, Hyld, 
Elm + +. Her fandt vi én Hætte-Morkel i 2007, 
én Spiselig Morkel i 2008, ret mange Klor-Bæger-
morkel i 2009, og i 2010 var der bare ingenting. 
Jamen hvad er der galt? Vi besøgte stedet ca. hver 
10. dag over to måneder, både i år og de foregå-
ende to år. Jeg ved ikke hvad der sker, men måtte 

ud og lede efter nye mulige områder.
  Tæt på Esrum Kloster og Møllegård løber Es-
rum Å – vi er nu ret tæt på nordspidsen af Esrum 
sø – en af de store i Nordsjælland. Gribskov når 
næsten helt op til klosteret. Her er der et lille om-
råde, tæt bevokset med anemoner, sort muldjord, 
fugtigt, delvis i skygge af en masse unge elmetræ-
er. Her er der Klor-Bægermorkler i store mæng-
der – se billede. Jeg var der tre gange i løbet af 
maj 2010 – og hvilke indsamlinger, 750 gram i alt. 
De var store i omkreds, lugtede kraftigt af klor, 
meget tynde i kødet, og de smager dejligt efter en 
tur på panden – når man nu ikke kan finde Spise-
lig Morkel!

Var året 2010 så et godt morkel-år?
Ja det var et rigtig flot morkel-år – bedre kan det 
næsten ikke opleves. Håber ovenstående giver in-
spiration i det kommende forår til at lede efter 
„de eftertragtede“ og de giftige!

Redaktionel note: se på www.svampeatlas.dk hvor 
mange steder der blev rapporteret morkler m.v. i 
2010 (og 2009). Der er jo nok en del flere hemme-
ligholdte fund.

jo lidt nysgerrig! En af svampevennerne – Bjørn 
W. Pedersen, turleder på en masse ture – fortalte 
at han havde fundet over 100 frl. af Hætte-Morkel 
i starten af maj. En uges tid senere fortalte Svend 
at han havde fundet flere end 300 frl. sammen 
med Bjørn, også i starten/midten af maj. Se, nu 

syntes jeg jo der skulle ske noget – disse oplysnin-
ger kunne ikke bare overhøres. Nu er det sådan 
at fruen har fødselsdag i den sidste halvdel af maj 
– og jeg havde ikke lige fået købt den gave jeg 
egentlig gerne ville; men så fik jeg idéen: Inviter 
hende på tur til Vestvolden for at plukke morkler. 

Voksested for Kæmpe-Stenmorkel. Foto Benny T. Olsen.

Klor-Bægermorkel (Disciotis venosa). Foto Jørgen Vingborg.

Kæmpe-Stenmorkel (Gyromitra gigas) som ung.
Foto Svend Olsen.

Kæmpe-Stenmorkel, udvokset.
Foto Benny T. Olsen.
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Hvorfor se på barksvampe?
De fleste svampesamlere går forbi barksvampe-
ne uden at værdige dem mange blikke. De kan 
jo ikke spises, de ligner alle sammen hinanden 
og kan kun bestemmes med mikroskop. Mens 
det ganske rigtigt er mærkeligt at spise bark-
svampe, hvis man er et menneske, er det ikke 
korrekt at barksvampe nødvendigvis kræver mi-
kroskop for at kunne få et navn på. Der er fak-
tisk mange arter der kan kendes i felten ud fra 
farve, lugt og overfladestruktur. Når det er sagt, 
må det dog tilføjes at man kommer meget læn-
gere med et mikroskop. Her åbner sig en me-
get varieret verden, hvor mange arter faktisk er 
meget lette at genkende, og barksvampe er først 
og fremmest en svampegruppe for svampesam-
lere der bruger mikroskop. Artiklen her er da 
også ment som en introduktion til gruppen for 
gamle og nye mikroskopbrugere der endnu ikke 
har haft mod til at kaste sig over den „hvide ma-
ling“ ude fra skoven. Samtidig giver artiklen dog 
eksempler på arter der kan kendes uden mikro-
skop, og fortæller mere om hvad barksvampene 
er for organismer.
 Barksvampe er kendetegnet ved deres tynde 
frugtlegemer, der ofte vokser på dødt ved. De 
mangler en stok og vokser helt tiltrykt til deres 
voksested. Derfor kaldes de også for resupinate, 
dvs. rygsiddende svampe. De har så at sige ryg-
gen op mod det substrat de vokser på, typisk 
ved. Hos nogle barksvampe forlænges frugtle-
gemet ud i den tomme luft som en hyldeformet 
hat. Sådanne frugtlegemer kaldes halvresupina-
te og ses fx typisk hos mange lædersvampe. 
 Set fra svampesamlerens perspektiv er noget 
af det gode ved barksvampene at deres frugtle-
gemer kan findes hele året, så længe det ikke er 

streng frost og snedække. Det betyder ikke at al-
le barksvampe er fremme hele året. Mange arter 
har ligesom andre svampe en klar sæson, og der 
er mange flere arter at finde i efteråret og milde 
vinterperioder end i foråret. Det kan man være 
ligeglad med som begynder i barksvampeverde-
nen, hvor det måske næsten kan være en fordel 
at diversiteten ikke er alt for overvældende.
 I alt kender man, med den her brugte brede 
definition, ca. 450 arter af barksvampe i Dan-
mark, men næsten hvert år findes flere nye arter 
for landet (Heilmann-Clausen m.fl. 2006, Vester-
holt m.fl. 2010), så det reelle artsantal er uden 
tvivl en del højere. Barksvampene forekommer 
især på dødt ved i skov eller andre steder hvor 
der vokser træer, men de findes i næsten alle na-
turtyper, sågar på drivtømmer i havet. Selvom 
langt de fleste arter er vedboende, findes der 
også arter på stængler af højstauder, på grene af 
halvbuske, i førnelaget eller direkte på jorden, 
hvor det sporebærende lag så vender opad mod 
normalt nedad.

Udforskning af barksvampe
Danmark har en ganske stolt tradition når det 
gælder udforskning af barksvampene. De store 
koryfæer, Holmskjold, J.E. og Morten Lange, 
Emil Rostrup og F.H. Møller interesserede sig 
ganske vist ikke meget for gruppen, selvom Ro-
strup faktisk nybeskrev enkelte arter af bark-
svampe og var den der sidst samlede den sagn-
omspundne Indigoskorpe (Terana caerulea) i 
Danmark. Til gengæld fik barksvampene nogle 
meget trofaste og ihærdige tilhængere i løbet 
af det 20. århundrede. Her er der særlig grund 
til at fremhæve A. Skovsted, M.P. Christiansen 
og Knud Hauerslev. Førstnævnte forfattede to 

Jacob Heilmann-Clausen, Biologisk Institut, Universitetsparken 15, 2100 København Ø; jheilmann-clausen@bio.ku.dk

Introduction to corticioid fungi
The paper gives an introduction to corticioid fungi aimed at amateur mycologists who wish to work with this 
fascinating group of fungi. Systematic, morphological and ecological features are introduced and discussed in 
the hope that more recorders within the Danish basidiomycote atlas project will report and hopefully correctly 
identify corticioid fungi.

Introduktion til barksvampe
Jacob Heilmann-Clausen

Hvad er en barksvamp?

Barksvampene udgør en svampegruppe uden håndfaste grænser. I Svamperiget (Petersen 
1995) blev gruppen defineret som en taksonomisk enhed, nemlig som familien Corticiaceae til-
hørende ordenen Corticiales. Resupinate bævresvampe, tømmersvampe, frynsesvampe og flere 
andre grupper er ifølge denne definition ikke barksvampe, men blot resupinate svampe. Petersen 
(1995) angiver dog at også Barksvampeordenen efter al sandsynlighed er kunstig, og at en frem-
tidig systematik vil indebære en sammenlægning med poresvampene. Denne forudsigelse har 
vist sig at holde stik og mere til. Barksvampeordenen er nu splittet i atomer, og kun en ganske 
lille gruppe af slægter, heriblandt Corticium og Barksprænger (Vuilleminia) er bibeholdt i ordenen 
i den seneste fylogenetiske behandling af gruppen (Larsson 2007). 

I denne artikel defineres barksvampene følgelig som en rent morfologisk svampegruppe, som 
omfatter alle svampe der er kendetegnet ved resupinate eller halvresupinate frugtlegemer med 
et glat, året, vortet, pigget eller tandet sporebærende lag. I overensstemmelse med denne defini-
tion er også resupinate bævre svampe og sæksvampe medtaget i gruppen. Det skyldes at det er 
umuligt i felten at afgøre om den svamp man har samlet, har kløvede eller normale basidier, eller 
endda sække. Rent morfologisk er afgræsningen mod poresvampene ikke skarp, og flere slægter 
af typiske barksvampe omfatter arter med udpræget poreformet sporebærende lag. Det gælder 
bl.a. i slægterne Tandsvamp (Hyphodontia) og Skønpig (Steccherinum) hvor flere arter er udpræ-
get porede. I modsætning til de egentlige poresvampe mangler disse arter dog et differentieret 
kødlag over porelaget og består altså i praksis kun af et få mm tykt poreformet sporebærende lag.

Håret Lædersvamp (Stereum hirsutum) 
er en såkaldt halvresupinat barksvamp: 
Den har både bredt tilvoksede (resupi-
nate) flader og udragende hatte.

Året sporebærende lag. Vortet sporebærende lag. Pigget sporebærende lag.
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afhandlinger om henholdsvis Frynsehinder og 
Lædersvampe (Skovsted 1950, 1956); M. P. Chri-
stiansen trumfede med en omfattende mono-
grafi om de danske resupinate svampe i to bind 
(Christiansen 1959-1960). Dette værk nybeskri-
ver talrige arter og står stadig som en milepæl i 
udforskningen af barksvampe, ikke bare i Dan-
mark, men i hele verden. Knud Hauerslev ka-
stede særligt sin kærlighed på gruppen af resu-
pinate barksvampe med unormale, ofte kløvede 
basidier, de såkaldte resupinate bævresvampe, 
som stadig udgør en af de vanskeligste og dår-
ligst forståede grupper af basidiesvampe med 
frugtlegemer. Han beskrev gennem et langt liv 
og mange videnskabelige artikler 45 nye arter af 
barksvampe – næsten alle baseret på dansk  ma-
teriale (se også Knudsen 2001 og Rune 2005). 
 Mod slutningen af det 20 århundrede tog 
svenske og til dels norske mykologer teten i 
Nordeuropa, i hvert fald hvad angår udforsk-
ning af barksvampe med normale, ukløvede 
basidier. I årene fra 1973-1988 udkom et uhyre 
grundigt og velillustreret otte-binds værk om 
Nordeuropas barksvampe (Eriksson m.fl. 1973-
1988), som stadig står som et af de ypperligste 
bestemmelsesværker for basidiesvampe der no-
gen sinde er udgivet. Særlig stregtegningerne af 
mikroskopiske karakterer er uovertrufne (se 
anmeldelse i Svampe 18). Denne milepæl af en 
bogserie er for længst udsolgt fra forlaget, men 
gennem de seneste 15 år har rygtet villet vide at 
en ny, opdateret udgave var lige på trapperne. 
Vi venter stadig. Svenske forskere spiller sta-
dig en meget væsentlig rolle for udforskningen 
af barksvampe og har ikke mindst spillet en 
rolle for udforskningen af barksvampenes me-
re overordnede systematik, som har vist sig at 
være ganske fascinerende. Man har længe vidst 
at barksvampene udgjorde en rodebunke af 
ikke nærmere beslægtede svampe, idet forskel-
lige mikroskopiske kendetegn længe har vist 
dette. Ruslædersvampene (Hymenochaete) har 
fx tykvæggede brune hår (såkaldte setae), som 
også findes hos Ildporesvampe (Phellinus s.l.) 
og Spejlporesvampe (Inonotus s.l.), der længe 
har været samlet i Børstesvampeordenen (Hy-
menochaetales). Frynsehinderne har brune, pig-
gede sporer ligesom bl.a. Kødpigsvampe og 
Frynsesvampe, der alle samles i Frynsesvam-
peordenen (Thelephorales). Endelig udviser 

Hussvamp (Serpula) og Tømmersvamp (Coni-
ophora) mange mikroskopiske ligheder med 
Rørhatte og Netbladhatte og har derfor længe 
været henført til Rørhatteordenen (Boletales). 
Molekylære studier har dog overtrumfet alle 
forestillinger om barksvampenes diversitet. Et 
nyligt studie (Larsson 2007) tyder på at de re-
supinate barksvampe med normale basidier 
fordeler sig på mindst 16 forskellige overord-
nede grupper (”ordner”), som omfatter mere 
end 40 under ord nede clades (”familier”), her-
under Vokshatte-, Fjerkølle-, Orangekanta rel-, 
Koral pig svampe- og Skørhattefamilien (Hygro-
phoraceae, Pterulaceae, Hy gro phoropsidaceae, 
Hericiaceae og Russulaceae). Hertil skal lægges 
mindst fem ordner af resupinate bævresvampe 
(Matheny m.fl. 2007), samt en eller flere ordener 
af resupinate sæksvampe – ja, sådan nogle findes 
også. Barksvampene udgør således ikke en så-
kaldt monofylogenetisk enhed, men er derimod 
en samlebetegnelse for svampe med en meget 
simpel frugtlegemetype der findes i mange for-
skellige udviklingsgrene inden for svamperiget 
(se også boks).

Økologi
Barksvampenes økologi er næsten lige så vari-
eret som deres systematiske tilhørsforhold. En-
kelte arter, fx i slægten Piloderma (Førnehinde), 
er gammelkendte ektomykorrhiza-svampe, og 
det har længe været en almindelig formodning, 
at det samme var tilfældet for Frynsehinderne 
(Tomentella m.fl.). Studier af DNA fra mykor-
rhizarodspidser hos forskellige træarter har be-
kræftet at dette bestemt er tilfældet, samtidig 
med at det er blevet påvist, at evnen til at danne 
ektomykorrhiza findes hos endnu flere grupper 
af barksvampe på tværs af adskillige systemati-
ske grupper med både kløvede og almindelige 
basidier. Resupinate bævresvampe, især i slæg-
terne Ceratobasidium, Tulasnella og Sebacina 
(Bævrehinde) der har kløvede eller på anden 
måde mærkværdige basidier, er i øvrigt blandt 
de vigtigste svampe der danner såkaldt orkidé-
mykorrhiza. Orkide-frø er så små at de kun kan 
spire hvis en passende svamp lokkes til at vokse 
ind i frøet, hvorefter hyfen henfalder og giver 
næring til den spirende plante. Mange orkideer, 
ikke mindst arter der mangler bladgrønt, fx vo-
res hjemlige Rederod, er således afhængige af 

Håret Kalkskind (Hyphoderma setigerum) fra bind 3, side 526 i John Eriksson m.fl.s pragtværk om Nordeuropas 
barksvampe (Eriksson m.fl. 1973-1988). a: snit gennem frugtlegeme, b: cystider, c: basidie, d-e: sporer.
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svampe gennem hele deres tilværelse (Dupont 
1998). Et mindre antal barksvampe lever som 
parasitter på alger, svampe eller laver, og en-
kelte arter regnes endda som lavdannere, der af 
og til eller permanent dyrker alger i deres væv 
for at få et ekstra tilskud af kulhydrater (Lawrey 
m.fl. 2008), se billedet af den tropiske art Dic-
tyonaema glabratum (= pavonium) i Svampe 58 
side 17. Andre arter laver fælder, der gør dem 
i stand til at fange smådyr, fx nematoder, som 
derefter nedbrydes af svampen (Liou & Tzean 
1992). For langt de fleste arters vedkommende 
regner man dog med, at det at nedbryde døde 
plantedele er den vigtigste kilde til næring, men 
for disse arter kan alger, bakterier og smådyr 
ikke desto mindre give et vigtigt næringsbidrag. 
 En del barksvampe har interaktioner med 
andre svampe. Nogle er såkaldte selektive suc-
cessorer som stort set kun findes på ved der alle-
rede er nedbrudt af andre svampe (se Heilmann-
Clausen & Christensen 2000). Det gælder fx 
Corticium quercicola der findes på tynde ege-
grene hvor Ege-Sprækkeskive (Colpoma quer-
cinum) har været på spil (Vesterholt 1995), mens 
Sur Kroneskorpe (Sistotrema sernanderi) ifølge 
mine egne observationer næsten altid findes på 
ved der allerede er kraftigt hvidmuldet som føl-
ge af at Tøndersvamp (Fomes fomentarius) har 
været i gang. I andre tilfælde er barksvampene 
værter for andre svampe. Der findes således en 
hel række svampe, både inden for sæk- og basi-
diesvampe, der udelukkende findes i og på bark-
svampefrugtlegemer. Thomas Læssøe har her i 
bladet behandlet en række kernesvampe der er 
knyttet til frugtlegemer af barksvampe, se fx ar-
tiklen om Helminthosphaeria i Svampe 52 (Læs-
søe & Nielsen 2005). Andre arter, ikke blot ker-
nesvampe, er illustreret eller udnøglet i Nordic 
Macromycetes bd. 1 & 3, i Ellis og Ellis (1988) 
og Helfer (1991). Også blandt bævresvampene 
(Tremella) findes der flere arter tilknyttet bark-
svampe. Den mest iøjnefaldende af disse arter 
er Gul Bævresvamp (T. mesenterica) som pa-
rasiterer myceliet af forskellige arter i slægten 
Voksskind (Peniophora). Frugtlegemerne dan-
nes dog ofte langt fra værtens frugtlegemer, men 
andre arter i slægten danner deres frugtlegemer 
direkte på frugtlegemer af deres værter. Meget 
iøjnefaldende eksempler er Fyrre-Bævresvamp 
(T. encephala), der parasiterer Blødende Læ-

dersvamp (Stereum sanguinolentum), samt T. 
simplex, der parasiterer Orange Skiveskorpe 
(Aleurodiscus amorphus). Andre snyltende 
bævresvampe danner meget uanseelige frugt-
legemer eller gennemvokser diffust værtens hy-
menium og danner her grupper af basidier. En 
lignende strategi ses meget udpræget hos bark-
svampeslægten Tulasnella, hvor adskillige arter 
er almindelige i hymeniet af andre barksvampe 
med et løst, spindelvævsagtigt til grynet spore-
bærende lag. 

At samle barksvampe
Noget af det gode ved barksvampe er at de kan 
samles og bestemmes næsten hele året, også 
når der stort set ikke er hatsvampe at finde. De 
kræver kun et minimum af udstyr ved indsam-
ling. En skarp, tykbladet kniv der ikke giver ef-
ter når man skal skære i hårdt ved, er et must, 
og en god beskæresaks er en rigtig god ide, hvis 
man vil samle arter på tyndere grene. Også en 
god lup kan anbefales, så man allerede i felten 
kan få en bedre ide om det nu er den samme art 
man bliver ved med at samle igen og igen. Man 
behøver til gengæld ikke at have kurven med, 
men kan putte sine indsamlinger direkte i pla-
stik- eller papirsposer eller gamle isdåser. Man 
bør undgå at blande alt for mange indsamlinger 
sammen, da det så kan blive en meget forvir-
rende oplevelse når man kommer hjem og skal 
se nærmere på høsten. Man bør så vidt muligt 
notere værtsplanten for hver indsamling samt 
voksestedets type, herunder om materialet har 
haft tæt jordkontakt, har ligget løst i skovbun-
den, eller om der er tale om fastsiddende dele af 
levende eller stående døde træer. I kraft af de-
res meget bredspektrede økologi kan man finde 
barksvampe i næsten alle habitattyper. Skove 
med et vist urørt præg og store mængder af dødt 
ved er særlig gode jagtmarker, men en gammel 
have eller en hvilken som helst skov med bare 
et minimum af dødt ved kan holde en begynder 
beskæftiget i en rum tid. Skove med et fugtigt 
mikroklima er særlig gode at samle i, da en del 
arter er følsomme over for udtørring. Af samme 
grund er det mest udbytterigt at samle bark-
svampe i perioder med stabilt fugtigt vejr, mens 
der ikke er meget at komme efter under perio-
der med forårs- og sommertørke. I den ret tørre 
sommer i 2009 viste det sig at pilesumpe huser 

De fleste barksvampe er nedbrydere, men arten Gul Førnehinde (Piloderma fallax) danner ektomykorrhiza 
med fyrretræer. De gule „strenge“ er fyrrerødder omviklet med gule mykorrhiza-kapper. Foto Jens H. Peteren.

Stiv Ruslædersvamp (Hymenochaete rubiginosa) er en halvresupinat barksvamp der nedbryder dødt egeved. 
Foto Jens H. Petersen.
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som tidligere nævnt være særdeles forskelligt 
udformet, men også randen af frugtlegemet kan 
give vigtige feltkarakterer. Hos nogle arter er 
randen veldefineret og skarp, andre tynder grad-
vist ud eller har markante hyfetråde i randen. 
For begynderen kan det godt værre forvirrende 
at forholde sig til hvordan det sporebærende lag 
er udformet. Det skyldes at der ofte er glidende 
overgange mellem fx tandede og porede typer 
af sporebærende lag, gerne koblet til frugtlege-
mets alder. Mange arter starter således ud med 
at være glatte, men bliver efterhånden tydeligt 
vortede eller endda piggede.
 De fleste barksvampe er næsten lugtløse, men 
en række arter skiller sig ud ved at have en stærk 
lugt. Det gælder fx Glat Naftalinskind (Cerocor-
ticium confluens) og Naftalinskorpe, der har en 
stærk kemisk lugt som gammeldags mølkugler 
eller naftalin. Navr-Skiveskorpe (Dendrothele 
acerina) lugter af svømmehal, mens Frugt-Kalk-
skind (Gloeohypochnicium analogum), Æble-
pig (Sarcodontia crocea) og Sur Kroneskorpe 
(Sistotrema sernanderi) har en stærk, vammel, 
syrligsød lugt som minder mest om en ikke helt 
vellykket citronfromage. Hos enkelte arter, fx 
Bitterskorpe (Gloiothele lactescens), der faktisk 
er relativt nært beslægtet med mælkehattene, 
findes hos friske eksemplarer en klar til let hvid-
lig, bitter mælkesaft, der kommer frem når man 
beskadiger det sporebærende lag. 

Mikrokarakterer
Selv om en del barksvampe kan bestemmes i 
felten med en smule erfaring, skal man have et 
mikroskop før man for alvor kan arbejde med 
gruppen. En stereolup er også et nyttigt hjæl-
pemiddel. Visse mikrokarakterer er fint synlige 
under en stereolup, men først og fremmest er 
stereoluppen en hjælp når man skal lave gode 
præparater. Disse er nu ofte meget nemme at 
lave selv uden stereolup. For arter med rimag-
tige, matte, vattede, trådede, grynede, hudag-
tige eller bløde, voksagtige frugtlegemer er det 
således ofte fuldt tilstrækkeligt at fiske en lille 
stump hymenium fri med en nål eller et barber-
blad. Hymenie-stumpen, som ikke bør være me-
get større end omridset af et birkes eller til nød 
et sesamfrø, placeres nu i en væskedråbe (vand 
eller ved tørret materiale en svag opløsning af 
salmiakspiritus) og bankes derefter forsigtigt 

flad under et dækglas, fx ved hjælp af en blyant. 
Mere hårdt voksagtige eller læderagtige bark-
svampe skal derimod snittes vinkelret på hyme-
nieoverfladen. Her er kunsten at lave et tilstræk-
keligt tyndt snit, så man kan se hyfestrukturen 
ordentligt i mikroskopet. Det kræver lidt tålmo-
dighed og et skarpt barberblad. Hvis dækglasset 
ikke slutter tæt om snittet lagt i en væskedråbe, 
men ligger og vipper omkring snittet, selv efter 
at dette er blevet banket på med en blyant, kan 
man ligeså godt opgive og lave et nyt snit. 
 Barksvampenes store systematiske diversitet 
giver sig udslag i en stor mikromorfologisk va-
riation, og det kan være en meget fascinerende 
oplevelse at sidde med en bunke kedelige, hvide 
barksvampe der i mikroskopet åbenbarer en 
uventet formmæssig variation. De vigtigste mi-
kroskopiske karakterer knytter sig til udform-
ningen og størrelsen af sporer, cystider og basi-
dier og til den mere overordnede hyfestruktur. 
Sporerne er hos de fleste barksvampe farveløse 
og glatte, men der findes også arter med farvede 
(typisk brunlige) og/eller piggede, vortede, rib-
bede eller på anden måde ornamenterede spo-
rer. Hos mange af de resupinate bævresvampe 
er sporerne repeterende, dvs. at de modne spo-
rer kan danne sterigmer hvorfra en ny spore 
dannes. Det betyder at en spore, der er landet 
et sted der ikke indbyder til spiring med en hyfe, 
kan danne en ny afskydelig spore der kan igen 
kan spredes med vinden og måske lande et mere 
velegnet sted. Selve sporefaconen varierer bety-
deligt og overgår klart variationen i sporefor-
mer hos hatsvampene. Blandt de mere specielle 
typer kan nævnes ormeformede, pølseformede 
og skovsnegleformede sporer. Ud over spo-
rernes størrelse, form, ornament og farve spil-
ler sporevæggens tykkelse og farvereaktioner 
med diverse kemikalier en vigtig rolle ved arts-
bestemmelsen. To kemiske reagenser er her et 
must, nemlig en jod-reagens (Melzer eller Lugol 
(jod-jodkalium)) og bomuldsblåt (i mælkesyre). 
Førstnævnte anvendes til at påvise om sporer-
ne er amyloide eller har et amyloidt ornament, 
mens bomuldsblåt bl.a. anvendes til at påvise 
cyanofile, ofte tykvæggede sporer. Desværre 
er disse reagenser ikke tilgængelige i håndkøb, 
men man kan ved en venlig forespørgsel hos 
forfatteren få hjælp til fremskaffelse. 
 Cystider i hymeniet findes hos mange bark-

en uhyre artsrig barksvampefunga med mange 
specielle arter, så selv i en tør periode er der no-
get at finde, hvis man går efter naturligt fugtige 
naturtyper.
 Barksvampe er generelt ikke særlig kræsne 
med hensyn til hvilke typer af ved de vokser på. 
Mange arter vokser lige gerne på ved af løv- og 
nåletræer, hvilket ellers er usædvanligt blandt 
vedboende svampe. Tilsvarende er mange arter 
meget bredspektrede med hensyn til veddets 
nedbrydningsstadium og forekommer lige ger-
ne på ret hårdt eller meget råddent ved. Andre 
arter kan findes både på døde bregner, træag-
tige urtestængler og dødt ved. Til gengæld er der 
betydelig forskel på hvilke fugtighedsforhold og 
miljøer de forskellige arter er tilpasset. Nogle 
arter findes således kun på undersiden af faldne 
stammer med god jordkontakt eller på pinde 
der næsten er begravet i skovbundens lag af dø-
de blade og andre plantedele. Dette gælder ikke 
mindst de arter der danner mykorrhiza, som of-
te kan findes som frugtlegemer direkte på jor-
den eller sågar på sten. Andre arter er omvendt 
tilknyttet døde grene der stadig sidder fast på 
levende træer. Det er et klimatisk meget omskif-
teligt miljø, hvor stærk udtørring veksler med 
opfugtning i våde perioder. At overleve her som 
svamp kræver særlige tilpasninger til de meget 
fluktuerende fugtighedsforhold. Nogle har hvi-
lesporer der gør dem i stand til at overleve som-
mertørken hvorefter de, når efterårsregnen sæt-
ter ind, spirer frem og danner nye hyfer og, hvis 
fugten varer ved, frugtlegemer. Andre arter har 
mere permanente frugtlegemer, men danner 
kun basidier og sporer i fugtigt vejr. Barksvam-
pe på tilhæftede grene skal derfor helst samles i 
fugtige perioder. Arter af Barksprænger (Vuil-
leminia) og Voksskind (Peniophora) er gode ek-
sempler. 

At se på barksvampe
Selv om barksvampe har ry for at være vanske-
lige at bestemme, er der faktisk en del arter der 
kan bestemmes i felten uden brug af mikroskop. 
Det gælder især en række arter med meget livli-
ge farver, et specielt udformet sporebærende lag 
eller en meget karakteristisk lugt. Barksvampe-
nes feltkarakterer adskiller sig således ikke me-
get fra de feltkarakterer der er værdifulde ved 
bestemmelse af hatsvampe. Dog spiller spore-

farve en ret underordnet rolle, og forekomst af 
slør og velum er karakterer der ikke giver me-
ning. Et af de vigtigste karaktersæt knytter sig 
til frugtlegemets tykkelse og konsistens. Læder-
svampene (Stereum m.fl.) er fx velkendte for de-
res læderseje og ret tykke frugtlegemer, og især 
Rynket Lædersvamp (Stereum rugosum) kan 
danne mangeårige frugtlegemer med mange 
vækstlag. Det samme ses hos andre barksvampe, 
fx Naftalinskorpe (Scytinostroma portentosum), 
hvor det ikke er usædvanligt at finde frugtlege-
mer med en alder på op til 10 år. De fleste bark-
svampes frugtlegemer er dog enårige og tynde. 
De allertyndeste arter består faktisk kun af et 
tyndt hyfevæv der vokser hen over substratet, 
og kan være praktisk taget umulige at se med 
det blotte øje. Det gælder ikke mindst nogle af 
de resupinate bævresvampe, hvoraf nogle lettest 
findes ved simpelt hen at lægge egnet råddent 
træ til sporefældning over et objektglas, beskyt-
tet af et plastikbæger. Hvis der næste morgen 
ligger basidiesporer, kan man så begynde at le-
de efter hyfer og basidier. Slægten Serendipita 
er videnskabeligt navngivet på denne baggrund, 
idet serendipity på engelsk betegner et tilfældigt 
fund gjort når man egentlig leder efter noget 
andet. Serendipity kommer igen fra det persi-
ske ord for Sri Lanka, Serendip, som gennem 
et folkeeventyr har fundet vej ind i det engel-
ske sprog (http://en.wikipedia.org/wiki/Serendi-
pity), så der er her tale om en svampeslægt med 
en noget usædvanlig etymologi. Andre arter er 
lidt tykkere og kan ses som et tyndt, dugget, rim-
agtigt eller trådet lag der ofte er næsten usyn-
ligt efter tørring. De tykkere arter kan adskilles 
i arter med voksagtige, gerne hygrofane frugt-
legemer og arter med matte, hudagtige til gry-
nede eller vattede frugtlegemer. Det kan måske 
lyde underligt at barksvampe kan være hygro-
fane, men der er faktisk mange arter der er det, 
og som skifter udseende og farve alt efter om 
de er våde eller tørre. Et velkendt eksempel er 
Laksefarvet Voksskind, der som gennemvåd har 
en tydelig orange tone, men som i tør tilstand er 
næsten rent lyserød. Blandt de hud- til vatagtige 
arter er nogle arter kendetegnet ved at frugtle-
gemet sidder meget dårligt hæftet til underlaget. 
De kan derfor med en nål tages af i flager, lidt 
ligesom de yderste flager af solskoldet hud.
 Det sporebærende lag (hymenoforet) kan 
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man især som grøn barksvampesamler ofte vil 
føle sig på meget tynd is. Efter at have fået et 
godt bud på mulige slægter i MycoKey kan man 
finde gode slægtsnøgler til alle barksvampe med 
basidier i bind 3 af Nordic Macromycetes, der 
dog desværre er udsolgt (nøglerne bliver i 2011 
tilgængelige som del af en ny udgave af Myco-
Key). I forbindelse med Danmarks Svampeat-
las vil Jan Vesterholt og overtegnede udarbej-
de dansksprogede bestemmelsesnøgler til alle 
barksvampe med basidier, og de første nøgler 
har allerede ligget klar til brug i et års tid.
 Vil man have fotografiske illustrationer af 
barksvampene, er bind 2 af Pilze der Schweiz en 
god bog, som man især i begyndelsen ofte vil ha-
ve meget nytte af at kunne bladre rundt i. Langt 
flere arter findes dog illustreret i MycoKey, lige-
som der på Danmarks Svampeatlas efterhånden 
ligger mange gode fotos af barksvampe lagt op 
af brugerne. Jeg var så uforsigtig på Svampeda-
gen 2010 at antyde at indsamling af barksvampe 
var vejen frem, hvis man gerne ville vinde visse 
atlaskonkurrencer. Det har vi godt kunnet mær-
ke på den mængde af materiale vi får indsendt 

til validering. Det er vi naturligvis glade for, men 
for at vi ikke helt skal drukne, vil jeg kraftigt op-
fordre til flere selvstudier derhjemme foran mi-
kroskopet, så I selv får sat navn på de arter der 
faktisk er nemme at bestemme. Som en hjælp 
gennemgår jeg nedenfor en række af de store 
grupper af barksvampe, som forhåbentlig kan 
hjælpe med at give et overblik, der kan hjælpe 
i bestemmelsesarbejdet – se også Tabel 1, der i 
kort form opsummerer vigtige karakterer for de 
behandlede grupper. Det skal her tilføjes at der 
findes mange almindelige barksvampe som ikke 
tilhører nogen af de nedenfor omtalte grupper. 
Nogle af disse er faktisk nemme at kende, og det 
er planen at behandle nogle af disse i en kom-
mende artikel her i Svampe. 

De store grupper

Slægten Voksskind (Peniophora) omfatter en 
række markant farvede barksvampe der især 
findes på ved og bark på nylig døde grene, ger-
ne endnu fastsiddende på modertræet. De fle-

svampe. De udviser en fantastisk morfologisk 
variation og er uhyre vigtige ved artsbestem-
melsen. De kan være tyk- eller tyndvæggede, 
nøgne eller beklædt med forskellige typer af 
krystaller, og er særdeles forskellige i form og 
størrelse. Nogle ligner tandlægebor, andre mor-
genstjerner eller termometre. Også basidierne 
(idet vi springer let og elegant hen over de få 
barksvampe der er sæksvampe) er ganske for-
skelligartede hos barksvampene. De resupinate 
bævresvampe har som nævnt basidier der er 
kløvede på den ene eller anden led, men også 
blandt barksvampe med normale, ukløvede ba-
sidier findes en stor variation. Nogle er enormt 
smalle og lange, andre korte og tykke, og antal-
let af sterigmer varierer fra to til otte.
 Også selve hyfesystemet kan være særdeles 
forskelligartet at se på i mikroskopet. Arter der 
er læderagtigt seje eller voksagtige at se på ma-
kroskopisk, har ofte et meget tæt hyfevæv, hvor 
de enkelte hyfer kan være svære at erkende i 

mikroskopet. De vattede, trådede, grynede og 
hudagtige arter har derimod typisk hyfer der 
er meget nemme at se i mikroskopet, således at 
man nemt kan studere hyfernes greningsmøn-
stre, tilstedeværelsen af øskner, forekomst af 
tykvæggede hyfer eller andre særlige strukturer 
som ofte er vigtige når man skal bestemme sin 
barksvamp. 

At bestemme barksvampe 
Som nævnt ovenfor, er det store nordiske stan-
dardværk til barksvampe (Eriksson m.fl. 1973-
1988) udsolgt fra forlaget for længst, og selv 
som brugt er det næsten uopdriveligt. I stedet 
må man ty til andre værker. Til bestemmelse 
på slægtsniveau fungerer MycoKey (se anmel-
delse i Svampe 57 og www.mycokey.com) alde-
les glimrende, og det er en stor lettelse at kunne 
indføje karakterer i den rækkefølge man kan få 
overblik over dem, frem for at kæmpe sig frem 
i en traditionel dikotom, analytisk nøgle, hvor 

Dette arbejde er beskyttet af en Creative Commons licens (klik for mere info):

– Digital bestemmelsesnøgle fra projekt „Danmarks svampeatlas“

Jacob Heilmann-Clausen, 01/02/10. Lædersvamp (Amylosterum, Chondrosterum, Laxitextum, Porostereum, Stereopsis, Stereum og Xylobolus)

Lædersvamp (Amylosterum, Chondrosterum, Laxitextum, Porostereum, Stereopsis, Stereum og Xylobolus)
                       

 Hymenochaete, Pseudochaete              Aleurodiscus   Byssomerulius corium    Cylidrobasidium laeve             
 Thelephora                             Eichleriella deglubens                         

  Stereopsis    Cotylidia        
1                                                                                                3                                                        5

                                            blødende lædersvamp (Stereum sanguinolentum)                                                                                            4
                                                                                   tynd lædersvamp (Stereum gausapatum)                                                                    rynket lædersvamp (Stereum rugosum)
                           

Et opslag fra MycoKeys nøgle til 
slægter samt et kik på Atlasnøglen 
til arterne af Lædersvamp.

Laksefarvet Voksskind (Peniophora incarnata) er let kendelig på de relativt tykke, smukt rosa til laksefarvede 
frugtlegemer. Den vokser på fastsiddende ved og bark af mange slags løvtræer og buske. Den kan forveksles med 
to nærtstående arter: P. hydnoidea (dannes under bark og har tænder) og P. erikssonii som er specifikt tilknyttet 
henholdsvis Avnbøg og El. Begge arter findes i Danmark, men regnes som sjældne. En tredje forvekslingsmulig-
hed er Tulasnella violea, som er meget tyndere, nærmest rimagtig og uden et egentlig sammenhængende hyme-
nium. Foto Jens H. Petersen.
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ste arter er enten grålige til violetbrune eller 
rosa til laksefarvede, og flere er tydeligt hygro-
fane og voksagtige i fugtigt vejr for at tørre ud 
til nærmest malingagtige pletter. I mikroskopet 
ses ganske store, pølsekrumme sporer og flere 
forskellige markante typer af cystider og sterile 
hyfer, både med og uden krystaller. Hyfestruk-
turen er dog meget tæt, så det kan være svært at 
få hoved og hale på karaktererne. Især de ke-
delige, grå arter kan derfor være vanskelige at 
bestemme mikroskopisk, men det er en hjælp at 
en del af slægtens arter er snævert knyttet til be-
stemte træarter. I kombination med diverse felt-
karakterer betyder det, at en hel del arter kan 
bestemmes i felten. 

Slægten Åresvamp (Phlebia) omfatter en ræk-
ke meget forskelligt udseende barksvampe som 
findes på ret friskt eller halvråddent dødt ved. 
Alle arter er dog voksagtige, og mange arter er 
ret tykke og tydeligt farvede (orange, gule, gråli-
ge eller brunlige) med et glat, foldet, tandet eller 
pigget sporebærende lag. De fleste almindelige 
åresvampe kan med lidt træning artsbestemmes 
i felten ud fra farver og det sporebærende lags 
udformning. I mikroskopet er de ganske små, 
ovale til svagt pølsekrumme sporer karakteristi-
ske. Ofte findes cystider, men de er generelt små 
og hos en del arter ikke særlig differentierede og 
kan derfor være svære at erkende. Hyfestruktu-
ren er tæt, og de enkelte hyfer er ret smalle, så 
det kan være ret svært at se om der findes øsk-
ner. Det er således ikke en slægt det er særlig 
morsomt at mikroskopere hvis man er begynder 
i faget. De piggede arter blev tidligere henført 
til deres egen slægt Mycoacia som på dansk be-
tegnes Vokspig. Molekylære studier har dog vist 
at de piggede arter slægtskabsmæssigt danner 
en indgruppe i slægten Phlebia, hvorfor der ikke 
er gode argumenter for at opretholde Mycoacia 
som selvstændig slægt. Omvendt skal nogle af 
de mere glatte arter i slægten overføres til an-
dre slægter for at opretholde Åresvamp som en 
naturlig slægt.

Slægten Kalkskind (Hyphoderma i bred forstand) 
omfatter en stor gruppe af hvidlige eller svagt 
farvede barksvampe, der især ses på nedfaldent 
og ofte ret råddent dødt ved. Frugtlegemerne er 
for det meste matte og generelt ret tynde. I mi-

kroskopet er de ganske store, langstrakte sporer 
karakteristiske sammen med en ret løs hyfestruk-
tur, der gør det nemt at erkende de enkelte hy-
fer. De fleste arter har store, karakteristiske og 
ganske forskelligt udformede cystider, som gør 
gruppen ganske tilfredsstillende at studere i mi-
kroskopet. Til gengæld indeholder slægten kun få 
arter der med sikkerhed kan bestemmes i felten. 
Molekylære studier har vist at slægten er kun-
stig og indeholder arter fra to forskellige orde-
ner af basidiesvampe – Poresvampeordenen og 
Ruslædersvampeordenen. Dette er taget ad no-
tam i den seneste svenske rødliste (Gärdenfors 
2010) hvor Kalkskind-arterne er splittet op på 
slægterne Hyphoderma og Peniophorella. Den 
sidstnævnte står i Ruslædersvampeordenen og er 
karakteriseret ved at have specielle sterile celler i 
hymeniet, de såkaldte echninocyster som formo-
dentlig bruges til at fange rundorme med, som 
svampen siden hen fordøjer.

Slægten Tandsvamp (Hyphodontia i bred forstand) 
vokser ligesom Kalkskind-arterne mest på nedfal-
dent og ofte ret råddent dødt ved. Frugtlegemer-
ne er matte til let voksagtige og ofte cremefarve-
de til gullige. Nogle arter er dog rent hvide. Det 
sporebærende lag er meget forskelligartet udfor-
met, fra helt glat over vortet til pigget, tandet eller 
poreformet. I mikroskopet er de ret små, ovale el-
ler langstrakte sporer karakteristiske i kombina-
tion med en ret løs hyfestruktur, hvor de enkelte 
hyfer er ret smalle, typisk noget tykvæggede og 
ofte med krystaller. Mange arter har karakteristi-
ske cystider der kan være særdeles forskelligar-
tet udformet. Det er generelt en tilfredsstillende 
gruppe at arbejde med i mikroskopet, hvor kom-
binationen af det sporebærende lags udformning, 
sporeform og forekomst af bestemte cystidetyper 
ofte gør artsbestemmelsen til en leg. I foråret og 
i perioder med tørt vejr på andre årstider finder 
man dog ofte frugtlegemer uden eller med me-
get sparsomme sporer, som selvsagt kan være en 
frustrerende oplevelse. Molekylære studier har 
vist at slægten er kunstig, og at bestemte cystide-
typer er karakteristiske for bestemte slægter der 
traditionelt har været opfattet samlet. I den sene-
ste svenske rødliste (Gärdenfors 2010) er de nye 
molekylære studier taget til efterretning, og tand-
svampene er splittet op på slægterne Hyphodon-
tia, Kneiffiella og Xylodon. 

Svovl-Åresvamp (Phlebia subochracea) er med sine lysende gule farver en af de flotteste barksvampe i den 
danske funga. Den findes på undersiden af dødt ved af løvtræer, især El og Pil, og næsten altid i vandhuller eller 
moser der tørrer ud om sommeren. Den er ret sjældent samlet, men er formodentlig noget overset på grund af 
sit specielle voksested. Der findes flere andre barksvampe med gule farver, men Svovl-Åresvamp kendes på de 
ret tykke, voksagtige frugtlegemer, som er glatte til vortede, og på voksestedet. Andre gule barksvampe er enten 
piggede eller spindelvævsagtigt trådede til hudagtige og matte. Foto Jens H. Petersen.

Dunet Kalkskind (Hyphoderma puberum), er en af vores mest almindelige barksvampe, som kan findes på alle 
typer af dødt ved, især af løvtræer. Den er uhyre nem at kende i mikroskopet på grund af de talrige, meget vel-
udviklede, piggede cystider. Med en god lup kan de tydeligt ses som fine hår, og frugtlegemet har i øvrigt ofte et 
lidt voksagtigt udseende, som ellers er atypisk for slægten. Foto Jens H. Petersen.
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Vathinderne (Trechispora) er barksvampe som 
ofte findes på meget råddent ved i skovbunden, 
endda direkte på jorden. Frugtlegemerne er 
hvide til okkergule og matte, typisk noget vat-, 
spind-, eller hudagtige. Hos mange arter findes 
mycelietråde i randen eller under frugtlegemet. 
Det sporebærende lag kan være ganske forskel-
ligartet udformet, fra helt glat over vortet til pig-
get eller regelmæssigt poreformet. I mikrosko-
pet er slægten kendetegnet ved at have meget 
små, ofte piggede sporer og en løs hyfestruktur, 
hvor de enkelte hyfer typisk er besat med ka-
rakteristisk udformede krystaller. Cystider fin-
des ikke, men en del hyfer kan have karakteri-
stiske opsvulmninger ved septa. Vathinderne er 
generelt nogenlunde nemme at artsbestemme, 
men kræver et godt mikroskop så man tydeligt 
kan se sporestørrelse, sporeornament og kry-
stalformer. 

Kroneskorperne (Sistotrema m.fl.) omfatter 
en række arter med en ret forskelligartet øko-
logi. Nogle arter har vist sig at danne ektomy-

korrhiza, mens andre er nedbrydere. En række 
almindelige arter er tilknyttet nylig nedfaldne 
døde grene hvor de ses som tynde, lidt grynede 
og matte hvidlige hinder. Andre arter har porer 
eller pigge eller er ligefrem stilkede som hos 
Stilket Kroneskorpe (S. confluens), der er en ret 
sjælden mykorrhizasvamp i skove på kalkholdig 
jordbund. I mikroskopet er slægten karakteri-
stisk ved at have kandelaberformede basidier, 
der er opsvulmede i den nedre del, mens den 
øvre del er slank og ofte cylindrisk. Sterigmerne 
er ofte overtallige (typisk 6 eller 8 per basidie) 
og indadkrummede, hvilket giver basidiens top 
en vis lighed med en kongekrone, deraf det dan-
ske slægtsnavn. Der findes dog også arter med 
kun to eller fire sterigmer per basidie. Sporerne 
er ret variable, men er hos de fleste arter små el-
ler meget små og ovale til bønneformede. Flere 
arter har oliefyldte, såkaldte gloeocystider, og 
hos de fleste arter er også de almindelige hyfer 
delvis oliefyldte. Artsbestemmelsen er ofte ret 
vanskelig, især fordi der ofte findes en mængde 
løse krystaller i hymeniet samt en rigelig fore-

Hvid Tandsvamp (Hyphodontia paradoxa) er en af de almindeligste barksvampe på dødt bøgeved. Den danner 
meget uregelmæssigt tandede frugtlegemer. Der er flere lignende arter, og en sikker bestemmelse kræver mikro-
skopi. Foto Jens H. Petersen.

Støvende Vathinde (Trechispora stevensonii) hører til de piggede vathinder, men er i de fleste tilfælde nemt gen-
kendelig på sin pudeformede, let støvende anamorf, der ofte findes i kanten af det egentlige frugtlegeme. Den er 
almindelig, især på råddent ved af løvtræer. Foto Jens H. Petersen.

Fintandet Tandsvamp (Hyphodontia nespori) vokser lige gerne på løv- og nåletræ og er en af de mere almin-
delige piggede Tandsvampearter i Danmark. Den er karakteriseret ved at have ret fine, regelmæssige og spidse 
pigge, men kan kun kendes sikkert ved hjælp af mikroskopiske karakterer. Foto Jens H. Petersen.
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komst af alger, der kan gøre det ret vanskeligt 
at studere de essentielle mikroskopiske karak-
terer. Moderne fylogenetiske undersøgelser har 
vist at slægten ikke er naturlig. 

Spindhinderne (Botryobasidium) er blandt de 
mest almindelige barksvampe på nedfaldent, 
ofte ret råddent dødt ved. Frugtlegemerne er 
tynde til middeltykke, hvidlige til gullige, spin-
delvævsagtige til grynede og matte. Hos en del 
findes karakteristiske anamorfer, der ofte er 
mere iøjefaldende og nemmere at kende end de 
sexuelle stadier. I mikroskopet er de brede og 
lidt tykvæggede hyfer, som ofte er vinkelret gre-
nede, karakteristiske. Basidierne er brede og ret 
korte med overtallige sterigmer, og sporerne er 
ofte karakteristisk mandel-, ten- eller citronfor-
mede med et tydeligt asymmetrisk omrids, hvor 
sporen er bredest nær apiculus. Det er karakte-
ristisk at der ofte er ret få veludviklede, modne 
basidier i det enkelte præparat, så det kan godt 
kræve lidt tålmodighed at finde basidier og spo-
rer. Cystider mangler hos alle kendte danske ar-
ter. Har man godt materiale, er spindhinderne 

generelt nemme at bestemme, og flere arter kan 
bestemmes i felten på grund af deres karakteri-
stiske anamorfer.

Barkhinderne (Athelia m.fl.) kendes på deres 
tynde, glatte og hudagtige frugtlegemer der kan 
pilles af substratet i løse flager. De findes på en 
lang række forskellige substrater, inklusive ur-
testængler, bregner, laver på levende bark samt 
dødt ved. I mikroskopet er de kendetegnet ved 
en meget løs hyfestruktur, kølleformede basidi-
er og sporer som ofte er sammenklistret i grup-
per af fire. Cystider findes kun hos nogle få arter. 
De fleste arter er nemme at kende i mikrosko-
pet på baggrund af sporestørrelse og -form samt 
forekomst af øskner.

Arter af Randtråd (Phanerochaete m.fl.) findes 
typisk på ved i skovbunden. Frugtlegemerne er 
ret tykke og glatte, ofte gullige eller teglfarvede, 
og flere arter har, som det danske slægtsnavn an-
tyder, markante myceliestrenge enten i frugtle-
gemets rand eller i tilknytning til det ved hvorpå 
frugtlegemerne findes. Disse arter er jagende 

Sur Kroneskorpe (Sistotrema sernanderi) ligner med sine hvide og glatte frugtlegemer mange andre barksvampe. 
Den er dog faktisk nem at kende i felten på grund af en stærk, lidt vammel syrligtsød lugt, der mest minder om 
en ikke helt vellykket citronfromage. Lugten bliver først rigtig markant når man har rørt ved eller skrabet lidt 
i frugtlegemet, hvorefter man så har glæden af at lugten sidder fast på fingrene i lang tid. Også voksestedet er 
karakteristisk, idet arten meget ofte findes på ved nedbrudt af Tøndersvamp (Fomes fomentarius), især ret rådne 
stammedele som nylig er faldet ned fra gamle bøgeruiner. Foto Jacob Heilmann-Clausen.

Gylden Spindhinde (Botryobasidium aureum) hører til de barksvampe der både danner kønnede og ukønnede 
sporer. Hos Gylden Spindhinde er anamorfen umiskendelig. Den ligner nærmest et svampedyr i slægten Hår-
bold (Trichia), men de enkelte gule puder er mere faste og mere uregelmæssige i formen end det ses hos lignende 
svampedyr. De egentlige frugtlegemer vokser i tilknytning til anamorfen og er ganske tynde, hvide og spindagti-
ge og ses især i våde sommer- og efterårsperioder. Anamorfen kan derimod findes hele året. Arten er almindelig 
på undersiden af råddent ved med god jordkontakt, gerne store stykker. Foto Jens H. Petersen.

Almindelig Barkhinde (Athelia epiphylla) er en af Danmarks mest almindelige barksvampe, som især i det sene 
efterår kan være meget talrig. Den findes på al slags råddent ved, døde poresvampe mv. som en tynd, hvid, no-
gen gange lidt rynket hinde, der nemt kan trækkes af substratet i løse flager. Sikker artsbestemmelse kræver 
mikroskopisk undersøgelse, da der findes flere lignende arter som kun med sikkerhed kan kendes på fordeling 
af øskenceller, sporeform og antallet af sterigmer på basidierne. Foto Jan Vesterholt.
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nedbrydere (se Heilmann-Clausen & Christen-
sen 2000) der gennemvokser skovbunden på 
jagt efter nedfaldne grene og andet dødt ved. 
I mikroskopet er slægten kendetegnet ved en 
relativt løs hyfestruktur, manglende øskner og 
ret små, ovale til cylindriske sporer. Næsten alle 
arter har cystider, som hos en del arter er tæt 
besat med krystaller. Flere arter kan bestemmes 
i felten med lidt træning, mens andre kræver mi-
kroskopisk undersøgelse. 

Tømmersvampe, Åresvampe og Hussvampe(Co-
niophora, Leucogyrophana og Serpula m.fl.) er 
barksvampe der står i Rørhatteordenen, og som 
mikroskopisk er kendetegnet ved at have gule 
til brune, ovale sporer. Alle arter danner brun-
muld og har frugtlegemer med orange, gullige, 
oliven eller brune farver. Det sporebærende lag 
er mere eller mindre glat hos Tømmersvampe-
ne, mens Åresvampe og Hussvampe er rynkede 
til årede eller næsten piggede. Gruppens arter 
er generelt nemme at bestemme, nogle endda i 
felten. 

Slægterne Basidiodendron, Exidiopsis (Bævrehin-
de), Sebacina (Bævretalg), Stypella og Tulasnella 
kommer sjældent på ekskursionslisterne. De be-
tegnes ofte som resupinate bævresvampe og hører 
ligesom Guldgaffel (Calocera), Bævresvamp (Tre-
mella) og Judasøre (Auricularia) til heterobasidio-
myceterne. De seneste fylogenetiske studier (Mon-
calvo m.fl. 2006) har noget overraskende vist at 
slægten Tulasnella efter alt at dømme tilhører en sø-
stergruppe til Kantarelordenen og således ikke kan 
betegnes som resupinate bævresvampe på trods af 
deres besynderlige basidier. Som helhed omfatter 
gruppen i øvrigt meget forskelligartede barksvam-
pe med rim-, voks- eller geleagtige frugtlegemer. 
Mikroskopisk er gruppen kendetegnet ved at have 
kløvede eller på anden måde unormale basidier og/
eller repeterende sporer der danner nye sporer ved 
knopskydning. Gruppen omfatter såvel svært som 
nemt genkendelige arter, hvoraf flere kan kendes 
i felten med lidt erfaring. Økologisk spænder grup-
pen vidt, fra jordboende mykorrhizasvampe over 
nedbrydere af meget råddent ved til arter typisk 
knyttet til nylig døde, endnu fastsiddende grene. 

Gul Tømmersvamp (Coniophora puteana) hører til Rørhatteordenen, og er ligesom mange rørhatte karakteri-
seret ved brune sporer, der farver de modne frugtlegemer grumset olivengule. Arten er almindelig, især sent på 
sæsonen på råddent løv- og nåletræ. Den findes især på stammer med ret store dimensioner, hvor den forårsager 
brunmuld. Den kendes fra lignende arter på de ret tykke, glatte til let vortede frugtlegemer. Foto Jan Vesterholt.

Bævreskorpe (Eichleriella deglubens) er en resupinat bævresvamp med usædvanligt tykke, spredt piggede, nærmest 
lædersvampeagtige frugtlegemer. Meget friske eksemplarer kan endog rødme lidt ved beskadigelse og kan dermed 
overfladisk minde om unge frugtlegemer af Rynket Lædersvamp (Stereum rugosum). Den vokser typisk på endnu fast-
siddende døde grene i kronen af levende træer, især Ask. Man kan lede efter den med kikkert eller ved at undersøge 
nylig nedfalde askegrene i fugtigt vejr. Den blev tidligere regnet som en sjælden svamp i Danmark, men mange nyfund 
gennem de senere år tyder på at arten blot er overset pga. sit særlige voksested. Foto Jens H. Petersen.

Dunet Randtråd (Phanerochaete velutina) er en af de mest almindelige barksvampe på råddent ved, især i løv-
skove på relativt rig bund. Frugtlegemerne findes især på døde grene i skovbunden som svampen erobrer med 
sine hvide myceliestrenge der danner et vidtstrakt netværk i skovbunden. Frugtlegemerne er hvidlige til fløde-
farvede eller ofte lidt rosatonede, og under lup er de tæt dunede af talrige ret store krystalbesatte cystider. Kom-
binationen af myceliestrenge, cystider og frugtlegemernes lidt seje konsistens gør arten umiskendelig, når man 
først har fået lidt erfaring med at se på barksvampe. Foto Jens H. Petersen.
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Slægt Frugtlegemets 
farver

Sporebærende 
lags form

Sporebærende 
lags konsistens

Typiske voksesteder Sporestørrelse 
(danske arter)

Spore- 
overflade

Sporefældning Sporeform Cystider Øskner Hyfestruktur

Voksskind
(Peniophora)

Farvede, mest grå-
violette eller
laksefarvede, evt 
med mørkere rand 

Glat Voks- eller 
malingsagtig

Nyligt døde grene, ofte endnu 
fastsiddende

7-20 x 2-13 µm Glat Hvid Pølsekrum eller ellipsoidisk Til stede hos alle arter, flere 
forskellige typer, nogle med 
krystaller

Til stede hos næ-
sten alle arter

Meget tæt

Åresvamp
(Phlebia)

Oftest farvede, gu-
le, orange, grålige 
eller læderbrune 

Oftest året, 
tandet eller 
pigget

Voksagtig, ofte 
lidt kødet

Faldne, ofte relativt nyligt 
døde grene og stammer

3-8 x 1-3,5 µm Glat Hvid Oval til cylindrisk eller 
pølsekrum

Til stede eller fraværende, 
ofte ret små og uanseelige

Til stede hos næ-
sten alle arter

Tæt

Kalkskind
(Hyphoderma s.l.)

Hvidlige til creme Glat Mat, malings-
agtig

Faldne, ofte relativt rådne 
døde grene og stammer

6-17 x 2-5,5 µm Glat Hvid Oval til cylindrisk eller 
pølsekrum

Til stede hos næsten alle 
arter, men hos nogle ar-
ter sparsomme, store og 
iøjnefaldende, evt med 
krystaller. 

Til stede hos næ-
sten alle arter

Løs

Tandsvamp
(Hyphodontia s.l.)

Hvidlige til 
okkergule

Glat, vortet, 
pigget, tandet 
eller med 
porer

Mat, malingsag-
tig eller grynet

Faldne, ofte relativt rådne 
døde grene og stammer

2,5-8 x 1-4,5 µm Glat Hvid Oval til cylindrisk eller 
pølsekrum

Til stede hos mange arter, 
men hos nogle arter små 
og lidet iøjnefaldende, flere 
forskellige typer, nogle med 
krystaller.  

Til stede hos næ-
sten alle arter

Ret løs

Vathinde
(Trechispora)

Hvidlige Glat, vortet, 
pigget eller 
med porer

Vattet Liggende, ofte råddent dødt 
ved, andre arter på urtestæng-
ler, mos mv.  

3-7 x 2,5-5,5 µm Glat eller 
pigget

Hvid Næsten rund til oval, evt 
kantet

Mangler Til stede Løs

Kroneskorpe
(Sistotrema s.l.)

Hvidlige Glat til vortet, 
en enkelt art 
pigget

Mat, malingsag-
tig eller grynet

Mange typer af dødt ved, også 
på døde poresvampe

4-12 x 1,5-4 µm Glat Hvid Meget variabel, men hos 
slægtens almindelige arter 
oval til cylindrisk eller 
pølsekrum 

Oliefyldte pølseformede 
cystider til stede hos nogle 
arter, men kan være svære 
at finde

Til stede Løs

Spindhinde
(Botryobasidium)

Hvide til okker-
gule

Glat Grynet Liggende, ofte råddent dødt 
ved med god jordkontakt

5-15 x 1,5-5 µm Glat Hvid Lidt krumm ofte tilspidset 
i begge ender, typisk smalt 
citron- eller bananformet  

Mangler Manglende hos 
de fleste arter

Løs

Barkhinde
(Athelia)

Hvidlige Glat Mat, kan pilles 
af i flager

Mange typer af dødt ved, 
nogle arter på urtestængler, 
levende træer med støvlaver 
og alger mv.  

4,5-12 x 2-5,5 µm Glat Hvid Oval til cylindrisk, ofte let 
dråbeformet, enkeltsporer 
ofte sammenklæbede

Mangler Normalt til 
stede, men ofte 
spredte

Løs

Randtråd
(Phanerochaete)

Hvidlige, gullige 
eller teglfarvede

Glat Mat, oftest lidt 
kødet

Liggende dødt ved med god 
jordkontakt

4,5-9 x 2-4 µm Glat Hvid Oval til cylindrisk Til stede hos de fleste arter, 
gerne med krystaller

Mangler Ret tæt

Tømmersvamp
(Coniophora)

Gule til oliven Glat til rynket Mat, oftest lidt 
kødet

Faldne døde grene og stam-
mer, nogle arter på førne

4-21 x 1,5-9 µm Glat Gul til brun Oval, sjældnere pølsekrum 
eller tenformet

Til stede hos enkelte arter Til stede, dog evt 
manglende på 
ældre hyfer 

Ret løs

Resupinate bæv-
resvampe

Meget forskelligt 
farvede, men mest 
hvidlige, gullige, 
rosa, grålige eller 
blålige 

Glat, vortet 
eller pigget

Meget variabel, 
voksagtig, rim-
agtig, mat eller 
næsten usynlig 

Alle typer af dødt ved, gerne i 
ret fugtige biotoper

4-85 x 1,5-10 µm Glat Hvid Meget forskelligartet Til stede hos en del arter, 
men hos nogle arter små og 
lidet iøjnefaldende.

Til stede eller 
manglende

Variabel, ge-
nerelt ret løs

Frynsehinde
(Tomentella m.fl.)

Meget forskel-
ligt farvede, men 
mest med brune 
nuancer

Glat, grynet 
eller pigget

Mat, grynet til 
vattet

Liggende, ofte råddent dødt 
ved med god jordkontakt, evt 
direkte på jord

4-14 x 2,5-12  µm Pigget hos en 
enkelt art glat

Gul til brun, 
sjældnere hvid

Næsten rund til oval, evt 
med lidt kantet omrids

Til stede hos en flere arter, 
men hos nogle arter små og 
lidet iøjnefaldende.

Til stede eller 
manglende

Løs

Oversigt over de gennemgåede svampegruppers karakterer
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16. januar 2010 døde en af vore fineste svampeken-
dere, Leif Døssing, efter et langt liv med svampene 
som hovedinteresse.
 Hans far, Thomas Døssing, stammede fra en 
slægt af hedebønder, hvor kun Thomas og en bror 
fik mulighed for en uddannelse. Han skriver om sit 
hjem: „Jeg har haft den lykke at være opdraget i 
et hjem, hvor der aldrig var mangel, men hvor vi 
var så nær fattigdommen, at vi aldrig glemte, hvor 
frygtelig fattigdommen er“. Han blev bibliotekar, 
og fra 1920 ledede han som biblioteksdirektør ud-
bygningen af Danmarks biblioteksvæsen fra en 
meget beskeden begyndelse frem mod det, vi ken-
der i dag. Med sin baggrund i barndomshjemmet 
og under indtryk af verdenskrisen og fascismens 
opblussen bevægede han sig fra socialdemokrati-
et til kommunismen og herfra under krigen ind i 
modstandsbevægelsen, sekunderet af sine sønner. 

I 1942 blev han sammen med Leif taget af tysker-
ne, men de slap med 40 dages fængsel. Efter løsla-
delsen fortsatte de det illegale arbejde, men i 1944 
blev Thomas Døssing via Sverige sendt til Moskva 
som Frihedsrådets repræsentant. Efter krigen fort-
satte han som Danmarks officielle repræsentant i 
den russiske hovedstad. Hans indsats her er blevet 
meget forskelligt bedømt. Den engelske ambassa-
dør berettede hjem: „Den danske gesandt, Thomas 
Døssing, siger og gør aldrig andet, end hvad han 
finder er rigtigt”. Det er jo et skudsmål, som de fle-
ste af os ville være glade for, men for en diplomat 
– og en politiker – rummer det en lammende kri-
tik. Det var en ond skæbne, der placerede denne 
begavede og velmenende mand på den post i hans 
sidste år.
 Oprigtighed og ærlighed i tanke og tale var også 
Leifs kendemærke, og det var tydeligt, at han delte 

Slægterne Tomentella, Tomentellopsis, Pseudoto-
mentella og Amaurodon (Frynsehinde) er bark-
svampe der danner ektomykorrhiza, og deres 
frugtlegemer findes på ved med tæt jordkontakt 
eller direkte på jord, førne eller sågar på sten. 
Frugtlegemerne er generelt farvede, oftest i 
brune, gråviolette, rødlige, grønlige eller næsten 
sorte nuancer. De er spindelvævsagtige til hud-
agtige, glatte, kornede eller piggede, ofte med 
myceliestrenge i randen. Nogle arter er tofar-
vede således at myceliestrenge og frugtlegemets 
rand er anderledes farvet end selve det spore-
bærende lag. I mikroskopet er de typisk gullige 
til brune, piggede sporer karakteristiske. Arts-
bestemmelse er generelt vanskelig, hvilket ikke 
bliver bedre af at molekylære studier har vist at 
den reelle diversitet i flere grupper langt oversti-
ger antallet af velbeskrevne arter.
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Når man samler Frynsehinder rundt om i de danske løv-
skove, kan man være ret sikker på at tæt på halvdelen 
nøgler ud i artskomplekset omkring Tomentella radiosa, 
som desuden omfatter arterne T. sublilacina og T. ellissii. 
Disse er alle kendetegnet ved ret kedeligt brune, glatte 
frugtlegemer, som typisk har en lidt lysere hvidlig til gul-
lig rand uden markante, tykke hyfetråde. I mikroskopet 
er det karakteristisk at sporerne har et uregelmæssigt, 
afrundet trekantet omrids, og at hyferne lige under basi-
dierne er korte og væggene ofte fortykkede. Molekylære 
studier har noget frustrerende vist, at gruppen indehol-
der adskillige ubeskrevne arter, som næppe kan kendes 
fra hinanden ud fra deres udseende, samt at Fliget Fryn-
sesvamp (Thelephora terrestris) er nært beslægtet med 
gruppens arter. Foto Thomas Læssøe.

Leif Døssing 1919 - 2010
Poul Printz

Poul Printz, Frugtparken 1, 2820 Gentofte; poul.printz@gmail.com

Obituary: Leif Døssing 1919 - 2010
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Henry var en ægte mønsterbryder. Han skulle 
efterfølge faderen i pottemagerværkstedet i 
Hansted ved Horsens, men sideløbende med 
dagarbejde på Den Kgl. Porcelænsfabrik tog 
han studenterkursus om aftenen. Derefter blev 
det til studier på Københavns Universitet. Han 
startede på biologistudiet i 1960, og interessen 
samlede sig snart om svampene.  Han blev hur-
tigt en fast del af Institut for Sporeplanter, der 
blev oprettet 1. april 1959 med professor Mor-
ten Lange som specialist i lamelsvampe og dets 
naturlige midtpunkt, og lektor Lise Hansen som 
specialist i poresvampe og den socialt samlende 
kraft. Med Henry som specialist i sæksvampene 
var der fra starten en treenighed i arbejdsop-
gaver og specialer, som dækkede de fleste stor-

svampe. Da Morten Lange allerede tidligt tillige 
var optaget af en række politiske og administra-
tive opgaver og i 1960 blev folketingsmedlem og 
siden dekan og rektor, blev Henry hurtigt den 
daglige faglige grundpille på trods af, at han 
endnu kun var student.
  Henry skrev sin første videnskabelige arti-
kel i 1960 om forskellen på to gødningsboende 
blækhatte. Der er næppe tvivl om at inspirati-
onen kom fra Morten Lange, der i 1952 udar-
bejdede sin disputats om artsbegrebet inden for 
blækhattene og givetvis har stået med en række 
uafklarede problemer, som inspirerede Henry. 
Det tidlige spor han her kom ind på, blev beva-
ret, selv om han ikke senere skrev artikler om 
blækhattene ud over at være medforfatter til 

sin fars humanistiske og socialistiske samfundssyn; 
men han holdt sig klogelig fra offentlig politik.
 Også Leif blev bibliotekar, og få år efter ud-
dannelsen fik han i 1948 ansættelse ved biblioteket 
i Nykøbing-Falster, og her forblev han i hele sin 
erhvervsaktive periode, til slut som vicestadsbib-
liotekar. Et hovedpunkt i karrieren var organise-
ringen af bibliotekerne i Storstrøms Amt i forbin-
delse med kommunalreformen i 1970. Han fandt 
samarbejdet med kommunalpolitikerne meget be-
rigende og belærende. I øvrigt så han det som sit 
vigtigste hverv at bringe bibliotekets skatte af vi-
den og kultur ud til distriktets beboere, og han var 
kendt for sin utrolige hjælpsomhed over for lånere 
og videnssøgende. I mange år kørte han bogbussen 
rundt til egnens småsteder.
 Leif havde et skrøbeligt helbred fra besættel-
sesårene, og han sørgede derfor for at bevæge sig 
meget i naturen. Det førte naturligt til en voksen-
de naturinteresse, der fra begyndelsen af 1950’er-
ne samlede sig om svampene. I Nykøbing-Falster 
levede dengang en af Danmarks betydeligste 
svampeforskere gennem tiderne, F.H. Møller (se 
SVAMPE 15), og med ham som lærer erhvervede 
Døssing sig hurtigt et imponerende artskendskab. 
Det er karakteristisk for ham, at han først hen-
vendte sig til F.H. Møller, da han havde fundet no-
get så spændende, at han syntes, han kunne være 
det bekendt. I årene indtil Møllers død i 1962 blev 
det til utallige fælles ture i Lollands og Falsters 
skove.
 Jeg traf Leif for første gang ved den mykolo-
giske kongres i Sønderjylland i 1967. Jeg var den-
gang næsten nybegynder i svampestudiet, og han 
var den af deltagerne, som tog sig mest hjælpsomt 
af novicen. Jeg husker, han viste mig et par slør-
hatte fra et fugtigt område: Fjernbladet Slørhat 
(Cortinarius helvelloides) og Smuk Slørhat (Cor-
tinarius pulchellus), men først og fremmest lærte 
han mig at se på en svamp og indprente mig dens 
særlige karakteristika. Han lagde særlig vægt på 
stokkens og hattens overfladestruktur og beklæd-
ning. Jeg måtte også beundre hans tålmodighed og 
indsamlingsteknik. Han fjernede omhyggeligt alle 
strå og pinde omkring et fund, inden han forsigtigt 
løsnede det fra underlaget, og han søgte længe, til 
han om muligt havde en kollektion med frugtlege-
mer på alle udviklingstrin. Så blev de anbragt med 
lidt mos i en æske af passende størrelse, så de kom 
uskadte med hjem til nøjere undersøgelse.

I 1966 blev Leif valgt ind i Svampeforeningens be-
styrelse, og i en lang årrække var det skik, at som-
merens bestyrelsesmøde afholdtes hos familien 
Døssing i Nykøbing Falster. Der blev i gode år tid 
til en ekskursion til et af Leifs foretrukne steder. 
Jeg husker specielt en meget vellykket tur, hvor 
vi mødte Avnbøg-Rørhat (Leccinum pseudosca-
brum) og mange steder den sjældne Smuk Hue-
svamp (Mycena renati), to arter jeg kun har set ved 
den lejlighed.
 Leif Døssings beskedenhed bevirkede des-
værre, at han offentliggjorde alt for lidt om sine 
indgående studier. Det blev til en række småno-
titser i Friesia om sjældne fund og en afhandling 
på 63 sider om svampene i Horreby Lyng på Fal-
ster. Den sidste viser klart hans utrættelige flid og 
omhu. Mange gange gennem en årrække besøgte 
han denne lokalitet og fandt et forbavsende stort 
antal arter, deriblandt første fund i Danmark af 
den dødeligt giftige Puklet Gift-Slørhat (Cortina-
rius rubellus). I SVAMPE 1 skriver han om første 
fund i Danmark af Pragtnavlehat (Haasiella ve-
nustissima) og i SVAMPE 8 om fund af Prægtig 
Mælkehat (Lactarius repraesentaneus). En meget 
omfattende undersøgelse af et ganske lille sandet 
område på Samsø, som han i en årrække i perio-
der besøgte næsten hver dag, illustrerer, hvor me-
get der kan findes, når man virkelig går grundigt til 
værks. Dette udmærkede arbejde med meddelelse 
om en række nyfund for Danmark findes desværre 
kun i manuskript.
 Leif og hans kone Hanne var et sjældent har-
monisk par, som var fælles om mange interesser. 
Hanne var fremtrædende i Nykøbing-Falsters tea-
terliv og gjorde sig stærkt gældende på den lokale 
amatørscene. Især vil hun huskes for en pragtpræ-
station i en kæmperolle som Leonora Christina. 
Tillige malede hun akvareller, herunder flere tu-
sinde glimrende gengivelser af Leifs svampefund.
 I 1999 flyttede Leif og Hanne til Frederikssund 
for at være nærmere familien. Herfra var der også 
100 km kortere til Öland, som Leif elskede at be-
søge om foråret, når tranerne drog forbi.
 Efter Hannes død i 2004 mistede Leif en del af 
sit ellers sprudlende livsmod. Han savnede hende 
bestandig og havde svært ved at holde svampein-
teressen ved lige. Men lige til det sidste kunne han 
dog altid lokkes med på en tur i Færgelunden eller 
i den nyanlagte plantage i Frederikssunds østlige 
udkant.

Henry Dissing 31. marts 1931 - 10. december 2009
Henning Knudsen, Ulrik Søchting & Thomas Læssøe

Henning Knudsen, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, Gothersgade 130, 1123 København K
Ulrik Søchting, Biologisk Institut, Københavns Universitet, Universitetsparken 15, 2100 København Ø
Thomas Læssøe, Biologisk Institut, Universitetsparken 15, 2100 København Ø; thomasl@bio.ku.dk

Obituary: Henry Dissing, 31 March 1931 - 10 December 2009
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blækhattenøglerne i Nordic Macromycetes bd. 
2. Han havde et stort kendskab til de gødnings-
boende arter, som hvert år kom frem på gød-
ningen til kurserne, og han lavede en upublice-
ret nøgle til de danske arter. I 1960-61 samlede 
han svampe på det naturvidenskabelige reservat 
Vorsø (se Svampe 20), og i 1962 tilbragte han 
mange måneder som mykolog på den sidste del 
af Noona Dan ekspeditionen til øgrupper om-
kring New Guinea. I disse år havde han også et 
samarbejde med økologen Peter Milan Petersen 
om brandpletters økologi og i særdeleshed de 
mange bægersvampe, der er knyttet til dem. 

Henry og bugsvampene
Det var formodentlig også Morten, der inspire-
rede Henry til at tage fat på stjerneboldene (Ge-
astrum), og de skrev sammen en oversigt over 
de daværende 15 kendte danske arter (1961), 
som året efter blev forøget med en notits om 
Steppe-Stjernebold (G. corollinum, som G. re-
colligens) ved Frederikssund. Samme år udkom 
deres bearbejdelse af 63 arter af bugsvampe fra 
Congo, hvoraf 10 var nye, heriblandt fire stjer-
nebolde, men også støvbolde og trøfler. En af 
stjerneboldene, G. barbatum, blev siden type 
for en ny slægt, Phialastrum Sunhede. En anden 
ejendommelig „gastromycet“ fra Congo, Lyco-
perdellon sphaerosporum, blev samme år som 
Henry og Morten publicerede den, mistænkt 
for at være det anamorfe stadium (Ostracoder-
ma) af en bægersvamp af slægten Peziza, hvil-
ket siden blev bekræftet. Henry vendte tilbage 
til emnet i en lille artikel med R. Korf (1978) 
om en anden Peziza med et anamorft stadium 
(P. ostracoderma). Bearbejdelsen af de congo-
lesiske bugsvampe indgik senere som et hæfte 
af „Flore Iconographique des champignons du 
Congo“ (1963). 

Henry og bægersvampene
Interessen for bugsvampe bevarede Henry livet 
igennem, men med en lille artikel i serien „Stu-
dies in the Flora of Thailand“ om nogle thai-
landske fund af „Discomycetes and Gasteromy-
cetes“ (1963) skete skiftet i hans hovedinteresse 
fra bugsvampene til bægersvampene, og resten 
af hans videnskabelige publikationer var om 
bægersvampe (Pezizales).
 Han begyndte med en bearbejdelse af den 

store og makroskopisk variable slægt Helvella 
(Foldhat), som for altid vil være knyttet til hans 
navn. Igen var Morten Lange inspirationen. 
Han havde indsamlet grønlandsk materiale på 
en ekspedition i 1946 og påpegede, at de fleste 
indsamlere i arktiske egne samlede lamelsvam-
pe, så der forelå et stort og udyrket forsknings-
felt med bægersvampene. Det førte til en række 
artikler: Om arktiske og subarktiske foldhatte 
med en ny art fra Island (1964), foldhattene i 
Boudiers herbarium i Paris (1966), en ny Fold-
hat fra Sverige i samarbejde med den svenske 
mykolog J.A. Nannfeldt (1966), bemærkninger 
om nogle nordamerikanske foldhatte med Mor-
ten (1967) og ledte frem til Henrys hovedværk 
om de europæiske foldhatte („The Genus Hel-
vella in Europe“, 1966), hvor imponerende 4000 
indsamlinger fra hele Europa blev revideret. 
Henry var nu en så integreret del af instituttet, 
at det nærmest var en formalitet, da han i for-
sommeren 1968 færdiggjorde sin magisterkonfe-
rens og blev fastansat.
 Allerede i det første Helvella-arbejde intro-
ducerede Henry sin arbejdsmåde med de utro-
ligt detaljerede og anatomisk præcise tegninger 
af mikroskopiske snit af frugtlegemerne. Hver 
af dem repræsenterer et stort og omhyggeligt ar-
bejde, som fremkom ved at et sort/hvidt negativ 
blev kastet op på et kvadratmeter-stort stykke 
papir, hvorefter Henry tegnede det af, og resul-
tatet blev fotograferet ned til passende størrelse. 
Det er langt fra så nemt at gøre, som det lyder, 
og hans smukke resultater blev med rette be-
rømte og kom til at pryde en lang række af hans 
senere arbejder. Han var også en af de første 
til at udnytte den nye teknik der fremkom med 
scanning-elektronmikroskopi (SEM) i 1980’er-
ne til at illustrere sporernes overfladeornamen-
tering. Denne karakter har stor betydning hos 
mange af de bægersvampe, han specialiserede 
sig i. Sammen med tegningerne skabte det en ny 
standard for illustration af disse arter og dermed 
et langt bedre grundlag for deres beskrivelse.

Nordlige bægersvampe
Interessen for foldhattene fortsatte med artikler 
om arts- og slægtsafgrænsninger i Foldhatfamili-
en (1972), en ny art fra Papua Ny Guinea (1979) 
og en ny art fra Norge med Sigmund Sivertsen 
(1980). I takt med at der kom styr på foldhatte-

Henry Dissings tegning af foldhatten Hel-
vella solitaria fra „The Genus Helvella in 
Europe“.
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indsamlinger fra Danmark, som støt og roligt 
gjorde Danmark til et af de bedst kendte lande i 
verden, hvad denne svampegruppe angår. Hans 
omfattende viden om gruppen blev udnyttet i 
„Nordic Macromycetes“ bind 1, hvor han var 
ansvarlig for Pezizales og udarbejdede nøglerne 
til de godt 450 kendte arter i Norden, et arbejde, 
som ikke findes magen til. Han var meget kritisk 
med sin tilgang til arterne. Hvis han selv havde 
set en art, havde han ofte en afklaret mening 
om dens status. Det samme gjaldt for de uden-
landske kolleger inden for hans fagområde, der 
ganske håndfast blev rubriceret, og det var ikke 
altid nemt at overtale ham til at undersøge kri-
tiske arter, før han kasserede dem. En af de få 
der havde set på danske bægersvampe før Hen-
ry, var amatørmykologen Alfred Hauerbach fra 
Randers, og en art fundet af ham på en brand-
plet ved Skive beskrev de sammen som Plica-
ria acanthodictya (1974). En af Henrys mange 
specialestuderende, Maren D. Paulsen, arbejde-
de med slægten Prikbæger (Ascobolus) i Dan-
mark, og sammen lavede de en oversigt over 
de 20 danske arter inklusive en ny, A. hansenii, 
opkaldt efter gærforskeren Emil Chr. Hansen 
(1979). De beskrev også en ny art af Børstebæ-
ger (Trichophaeopsis tetraspora) fra kogødning 
på Ulvshale. I otte mindre artikler i Svampe har 
Henry desuden behandlet en række nyfund og 
forskellige slægters forekomst i Danmark, f. eks. 
Stenmorkel (Gyromitra) og Rødbæger (Mela-
stiza).
 I 1980 afholdtes det første internationale 
symposium om arktisk-alpine svampe i Alas-
ka. Det skabte fra dansk side et øget fokus på 
de arktiske svampe, og Henry startede en ræk-
ke indsamlingsture til det sydligste Grønland 
(1981, 1982) med sin kone Inger, i 1983 til den 
kalkrige Ella Ø og Mestersvig i Østgrønland 
med Henrik F. Gøtzsche, i 1984 til Ellesmere 
Island i Canada, i 1985 til Svalbard og i 1987 
til Thule. I symposieberetningerne gav han en 
oversigt over de grønlandske Pezizales med 78 
arter (1982), og tre nye 4-sporede Saccobolus-
arter blev beskrevet på gødning fra det nordlig-
ste Grønland (1987) og siden to Prikbæger-arter 
også på gødning fra Grønland (1989). Mange af 
sine næsten 500 grønlandske indsamlinger nåe-
de han ikke at bearbejde, men arbejdet fortsæt-
tes nu af andre. Fra indsamlingsture til Alperne 

med den schweiziske mykolog Egon Horak be-
skrev han to nye bægersvampe, Helvella pulchra 
og Melastiza tetraspora (1993). 
 
Undervisningen
 Fra midten af tresserne steg antallet af stude-
rende voldsomt som følge af de store årgange 
fra krigsårene. Det betød større arbejdsbyrder, 
men også betydelige stabsudvidelser bl.a. på 
Institut for Sporeplanter. Da Morten Lange i 
hovedsagen tog sig af forelæsningerne og i øv-
rigt passede sine mange administrative opgaver, 
blev det i praksis ofte Henry, Lise Hansen og 
Ulrik Søchting, der organiserede svampeunder-
visningen på de op til 12 parallelhold af biolo-
gistuderende. Dertil kom vejledning af mange 
specialestuderende og studenterinstruktorer. 
Det var ofte et særdeles krævende arbejde, når 
undervisningen stod på i svampesæsonen. Der 
skulle skaffes friske svampe til de mange hold, 
og det var naturligvis ikke ligegyldigt hvilke 
svampe. Der skulle være en række fra de for-

ne, udvidede han sit arbejdsområde til at gælde 
alle bægersvampene, men med forkærlighed for 
de nordiske og arktiske arter. Her fik han en nær 
kollega og forbundsfælle i Sivertsen fra det na-
turhistoriske museum i Trondheim. Han havde 
ved et tilfælde observeret, at det kalkrige sand 
langs nogle af de nordnorske elvbredder var 
hjemsted for en lang række bægersvampe, og i 
1972 tog de på den første af mange indsamlings-
ture til Mo-i-Rana. Nogle af resultaterne udkom 
i fem artikler, de fire under fællestitlen „Oper-
culate Discomycetes from Rana (Norway)“ 
(1975-1983). Heri beskrev de en ny slægt Mose-
bæger (Chalazion) med den nye art Chalazion 
sociabile, med frugtlegemer, der er så små, at de 
kun opdages når større bægersvampe, de vokser 
sammen med, samles ind. Det lykkedes Henry 
under indsamling i Schweiz at opdage endnu en 
art, som han beskrev som C. helveticum (1979). 
To markante arter fra indsamlinger i Rana blev 
udskilt i de nye slægter Rhodoscypha og Rho-
dotarzetta, og en række nye arter beskrevet fra 

forskellige slægter. Opholdet i Norge og samar-
bejdet med Sivertsen og senere også med Trond 
Schumacher fra Oslo affødte også et studie over 
slægten Boudiera inklusive den nye art B. acan-
thospora. Turene til Mo-i-Rana var uden tvivl 
stjernestunder for Henry, omgivet af storslået 
natur, masser af nye og interessante bægersvam-
pe, gode diskussioner og stemningsskabende 
felttraditioner med kogekaffe over bål. 
 I 1970-erne blev han efterhånden etableret 
som verdens førende specialist i Pezizales, og 
en række udenlandske kolleger kom på længere 
studieophold i København. Sammen med Do-
nald Pfister fra Harvard udredte han grænserne 
for nogle rundsporede slægter nær Peziza og ud-
skilte den nye slægt Scabropezia med en ameri-
kansk og en amerikansk-europæisk art. Med Ri-
chard D. Korf udredtes tre andre dårligt kendte 
slægter af Pezizales.
 Også herhjemme var der nye bægersvampe 
at opdage. Henrys største bidrag til vores vi-
den om de danske bægersvampe er hans talrige 

Gro Gulden, Sigmund Sivertsen og Henry Dissing i 
felten i fjeldet nær Mo-i-Rana. Foto Jens H. Petersen.

Henry Dissings scanning elektron mikro-
skopbilleder af sporer af forskellige arter 
af Bægersvampfamilien.
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Gødningssvampene
Interessen for bægersvampene førte til studier af 
de koprofile svampe. Henry var stolt over at væ-
re gået i fodsporene på den berømte gærforsker 
Emil Christian Hansen, som i 1876 skrev en guld-
medaljeafhandling om koprofile svampe. Både til 
undervisning og forskning blev der opstillet utal-
lige skåle med gødning af gnavere, hjorte, køer, 
heste, moskusokser og gæs, som skulle inspiceres 
med jævne mellemrum og ikke mindst sikres van-
ding i weekender og ferier. Det lille lukkede øko-
system, som sådan en skål repræsenterer, er sær-
deles velegnet til at vise forskellige aspekter af 
svampenes liv og mangfoldighed, og det kunne ti-
mes så det passede med øvelsernes sekvens. Flere 
studerende, bl.a. Karin Larsen og Karen Oxenbøl 
skrev fine specialeafhandlinger om successionen 
på gødning. Også for Henrys egen forskning var 
der gevinst i gødningen. Han beskrev en række 
nye bægersvampe på gåselort og moskuslort fra 
Grønland, se ovenfor. 
 
Botanisk Centralinstitut
Med den respekt der stod omkring Henry, var 
det ikke overraskende at han valgtes til central-
institutbestyrer, et embede der koordinerede de 
botaniske institutter og Botanisk Have. Henry 
bestred posten med stor grundighed i en tid 
med betydelige interne konflikter; det affødte 
megen respekt, men var også opslidende, og det 
var med stort ubehag, at han som centralinsti-
tutbestyrer måtte udmønte nedskæringer ved at 
afskedige et par unge medarbejdere i 1985 efter 
„sidst ind først ud”-princippet.
 
Mykologisk Feltkursus
Op imod ét tusind studerende har fra 1965 og 
frem til 2009 deltaget i de Mykologiske Feltkur-
ser på Kristiansminde i Sorø Sønderskov. Indtil 
sin pensionering i 2000 deltog han i næsten alle 
kurser, og mens Morten i hovedsagen tog sig af 
bladhattene, klarede Lise poresvampene, mens 
Henry hovedsagelig tog sig af sæksvampene og 
nogle få yndlingsslægter blandt bladhattene, 
især trævlhattene. Bladhattene blev i det me-
ste af perioden bestemt efter Jakob E. Langes 
„Flora Agaricina Danica”, mens Henry holdt sig 
til Anders Munks „Danish Pyrenomycetes“ og 
Dennis’ „British Ascomycetes”, samt tilgænge-
lig anden faglitteratur. Kurserne forløb meget 

traditionsbundet med rigelig indtagelse af ele-
fantøl i de sene aftentimer, hvor Morten Lange 
kvad fra den danske sangskat. Henry foretrak 
at klunse.
 
De specialestuderende
Allerede i begyndelsen af halvfjerdserne be-
gyndte Henry at vejlede og eksaminere spe-
cialestuderende. Det blev i tidens løb til mange 
glimrende specialerapporter og publikationer. 
Et speciale som havde udgangspunkt i feltarbej-
de, krævede ofte flere sæsoner, og de speciale-
studerende blev derfor opfordret til at begynde 
specialet tidligt og arbejde på det samtidig med 
de ordinære fag for på den måde at få mulighed 
for at få flere feltsæsoner. Det gav i kombination 
med Henrys hjælpsomme facon og Lises sociale 
kompetencer meget liv på instituttet med dis-
kussioner af svampe og fag, og ofte almindelig 
hygge med en øl efter fyraften. Af hans kandi-
dater blev Henning Knudsen ansat på Botanisk 
Museum, og Karen Hansen fulgte mere direkte 
i hans fodspor og arbejder nu med bægersvam-
pe på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. 
Andre har fået spændende job i industrien, i 
gymnasiet og andre steder.

Fritiden
Svampene og de nære kolleger fyldte meget i 
hans liv. Efter sin pensionering i 2000 blev han 
ved med at komme på instituttet og ordne sit 
materiale, og det lykkedes at få alle hans godt 
3000 indsamlinger af Pezizales digitaliseret før 
hans død. Han fik langsomt problemer med sine 
ben, men hans stærke vilje og stædighed fik ham 
alligevel til så ofte omstændighederne tillod det, 
at komme på det institut, som han selv i så høj 
grad var en vigtig del af.
 I sin sparsomme fritid i weekenderne og fe-
rierne gik turen med familien til hans elskede 
sommerhus på Enø. Det var også her han døde 
efter flere års vigende helbred.
 Henry satte en høj faglig standard i en spæn-
dende periode af dansk mykologi. Med sit kom-
promisløse faglige engagement og sin inderlig-
hed i omgangen med kolleger og de mennesker, 
der omgav ham, har han på fornem vis præget 
en hel epoke af dansk mykologi og os som var 
heldige at opleve en del af den.

skellige systematiske hovedgrupper og også 
gerne en økologisk variation. Når sæsonen var 
normal, kunne det honoreres, men det var den 
ikke altid, og nogle gange skulle der bruges rig-
tig megen tid på at støve de sidste vigtige arter 
op, så de studerende fik set, hvad de skulle se. Til 
øvelsesgangen i sæksvampenes forplantningsor-
ganer tog Henry eller undtagelsesvis laboranten 
ud for at finde en frisk brandplet med Askebæ-
ger (Pyronema confluens), og andet kunne ikke 
bruges, uanset hvor meget der skulle ledes, for 
netop hos den art ses disse organer flot og pæ-
dagogisk. Dette var hvert år et pres som Henry 
påtog sig med stor ansvarsbevidsthed, men han 
var siden ked af at den megen undervisning i de 
hektiske år gjorde det umuligt for ham at kom-
me på et længerevarende udlandsophold.
 
Mykologien i ’Sporehuset’
 Oprettelsen af Institut for Sporeplanter blev 
starten på en glansperiode for dansk mykologi. 
Morten, Lise og Henry indgik i et veludviklet 
netværk med periodens førende udenlandske 
mykologer, og Danmark var en naturlig vært for 

den Europæiske Mykologiske Kongres i 1970. 
Det vellykkede værtskab gav også inspiration til 
at starte de nordisk-mykologiske (felt)kongres-
ser i 1972 ved Boller nær Horsens. Efterhånden 
som Morten fik mere travlt i Folketinget og 
senere som rektor, blev Henry svampeafdelin-
gens ankermand og overtog efterhånden også 
ansvaret for den årlige danske svampekongres. 
Her mødtes de professionelle mykologer med 
de bedste amatørmykologer i nogle dages fælles 
svampejagt og gensidig inspiration, og de årlige 
rapporter, ofte omfattende 400-500 arter fra det 
undersøgte område, er vigtige dokumenter om 
svampenes udbredelse i Danmark.
 Lige fra starten lagde Henry mange timer på 
laboratoriet. I slutningen af tresserne, hvor han 
eksperimenterede med frysetørring af svampe-
frugtlegemer, måtte han sove på laboratoriet 
for løbende over nogle døgn at kunne forsyne 
vacuum apparatet med tøris – også om natten. 
Der blev taget vare på mykologien som disci-
plin, og Henry var den, der fik det til at fungere 
fagligt, mens Morten repræsenterede udadtil. 
Det blev givetvis påskønnet af Morten.

Mykologiens fader Elias Fries (personificeret ved Richard D. Korf) og Henry Dissing.
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her kan man sige, der er en indirekte forbindelse 
via hovporesvampen. Fournier & Magni (2004) 
rapporterer også arten (som var. hydnicola) fra 
Hovporesvamp på løvtræ (Frankrig) og mener, 
at det sikkert er en ret udbredt art i de montane 
dele af Sydeuropa, selvom de kun har påvist den 
i de sydfranske bjerge. Danmark ligger nok lige 
ved denne arts klimagrænse.
  Alle er enige om forskellene: N. reticulata/
serpens var. hydnicola har en amyloid prop i 
toppen af sækkene, mens N. serpens s.st. har en 
rødlig reaktion i Melzers reagens; sporerne er 
typisk klemt sammen i en spids i den ene ende, 
og den gror på Randbæltet Hovporesvamp (dog 
angiver Ju & Rogers også nogle andre atypiske 
fund). Forskellen i mening skal også ses i det lys, 
at heller ikke N. prava/N. colliculosa anses som 
arter hos Ju & Rogers (2002).
  På basis af Granmo m. fl. (1999) og det nye 
materiale kan der argumenteres for yderligere 
adskillende karakterer i forhold til N. serpens, N. 
prava og N. colliculosa. Sporerne er noget kor-
tere, og den korte spireslidse er ofte tydeligere 
end hos N. serpens. Anamorfen er tilsyneladen-
de mere grøn end typiske N. serpens-anamorfer 

på det naturlige substrat. Som fremhævet tidli-
gere, er peritecieomridsene meget utydelige hos 
N. reticulata i forhold til de andre arter, og peri-
teciestørrelsen er også mindre.
 
Beskrivelse
Fællestromata ret små og tynde, med et set fra 
oven afrundet eller smalt og bugtende omrids, 
gråbrune til gråsorte, med utydelige peritecie-
omrids og med små, papilformede ostioler; pe-
ritecier ægformede, ca. 1/3 mm i diam.
 Sporer (TL-13225) (9,2-) 9,8-10,9 (-11,2) x 
(3,9-) 4,2-4,6 (-4,9) µm (gns 10,4 x 4,4 µm, n=20), 
nærmest mandelformede med en noget affladet 
side og en mere konveks, nogle sporer tydeligt 
tilspidsede mod den ene ende, nogle med tyde-
ligt affladet ende (spor efter et cellulært ved-
hæng i ungdomsstadiet), lyst olivenbrune, ofte 
med en tydelig, kort (ca. 1/3 af sporens længde) 
spireslidse på sporens flade side. Sække cylin-
driske, med en relativt kort stokdel (47-57 µm) 
i forhold til den sporebærende del (64-71 µm), 
top med amyloidt apikalapparat, ca. 2,5 x 2,3 
µm.
 Materialet fra Randbæltet Hovporesvamp på 

Endnu en ny dansk Kuldyne-art: Hovpo-
re-Kuldyne (Nemania reticulata)
Granmo m. fl. (1999) genopdagede en gammel 
Karsten-art i deres revision af skandinaviske 
kuldynearter (Nemania), nemlig Nemania reti-
culata (P. Karsten) Granmo, som Karsten havde 
samlet på gamle frugtlegemer af Randbæltet 
Hovporesvamp (Fomitopsis pinicola) i Finland. 
Gammelt materiale fra både Norge og Sverige 
blev også opdaget i diverse museumssamlinger, 
men intet dansk materiale kom frem i lyset selv-
om jeg selv havde set noget dårligt kuldynema-
teriale på en rådden poresvamp, og heller ingen 
nye indsamlinger fra Norden i øvrigt. I forbin-
delse med vores omfattende undersøgelser i Rå-
gårds Mose (Store Dyrehave) blev der fundet 
flere indsamlinger af Kuldyne på under- og over-
siden af halvgamle frugtlegemer af Randbæltet 
Hovporesvamp. I artiklen om mosen (Læssøe 
& Nielsen 2007) blev et af fundene angivet som 
Nemania ? reticulata, men bedre materiale har 
nu overbevist mig om denne bestemmelses rig-
tighed. I forbindelse med rødlistning af en af del 
af de stromatiske kernesvampe blev N. reticulata 
også rødlistevurderet (som „ikke mulig“ da den 
ikke havde været erkendt i mere end 10 år) på 
basis af et fund fra 2000 i Krenkerup Haveskov 
(Heilmann-Clausen 2007). Dette fund har dog 
aldrig været bestemt med sikkerhed til N. reti-
culata (se noter herunder). En samlet oversigt 

over de danske Kuldynearter findes i Læssøe 
m.fl. (2000) med en senere tilføjelse af N. mari-
tima (Læssøe 2003).
  Ikke alle er enige med Granmo m. fl. (1999), 
og Ju & Rogers (2002) har i deres forsøg på en 
monografi over slægten angivet N. reticulata 
som en varietet af Almindelig Kuldyne (Nema-
nia serpens var. hydnicola (Schwein.) Y.-M. Ju 
& J.D. Rogers), og denne mening kolporteres af 
Callan (2008) som har dyrket svampen på basis 
af et fund fra Canada. Hendes data taler dog nok 
snarere for en anerkendelse på artsniveau, hvil-
ket jeg i hvert fald går ind for. Valget af artsnavn 
er ikke helt enkelt. Sphaeria hydnicola Schwein. 
1825 er klart det ældste, men typen groede på en 
„Hydnum“ hvilket kan være lidt af hvert i North 
Carolina, USA. Der er ikke publiceret detalje-
rede noter om typematerialet, men da det har 
været fortolket meget forskelligt, tyder det på 
en ringe tilstand. Derimod er Hypoxylon reticu-
latum P. Karsten 1873 i fin stand rent typemæs-
sigt, selvom materialet måske er dårligt udviklet 
i forhold til det mere moderne materiale. Spore- 
og sækmorfologi plus substrat stemmer overens 
med det moderne materiale. Jeg vælger at fort-
sætte hvor Granmo slap, og holde fast i navnet 
Nemania reticulata, som så passende på dansk 
kan hedde Hovpore-Kuldyne, da jeg finder 
Hovporesvamp-Kuldyne lige vel tungt. Arter 
af Kuldyne gror ikke normalt på nåletræ, men 

Kevin Clausen, Gebauersgade 2, 2. sal værelse 5, 8000 Århus C.; kevin.clausen@forum.dk
Thomas Læssøe, Biologisk Institut, Universitetsparken 15, 2100 København Ø; thomasl@bio.ku.dk 
Jens H. Petersen, Biologisk Institut, Aarhus Universitet, Ny Munkegade, bygn. 540, 8000 Århus C; jhp@biology.au.dk

Notes on rare fungi collected in Denmark
Nemania reticulata is accepted at species level and reported from one Danish site where it occurs in abundance on both 
upper and lower surfaces of Fomitopsis pinicola basidiomes growing on fallen Picea abies trunks. Typical material has 
very indistinct perithecial contours and often a clearly visible, although short, germ slit. Two further collections are di-
scussed, one on F. pinicola on Alnus with bigger spores and one with evident perithecial contours on Porodaedalea (Phel-
linus) conchata. The first record of Multiclavula vernalis from Denmark was made in March 2010 near Henne Strand 
on the Danish west coast. It is surprising to see this normally subboreal to subarctic fungus in Denmark. On the other 
hand, the Danish west coast is a place where a number of other northern fungi, e.g. Russula laccata, R. subrubens and 
Geoglossum arenarium occur and thus the most likely place to discover this species. Multiclavula vernalis was almost 
simultanously found for the first time in England (http://www.leifgoodwin.co.uk/Fungi/Multiclavula%20vernalis.html).

Usædvanlige danske svampefund 

Tv. anamorf af Hovpore-Kuldyne (N. reticulata) på Randbæltet Hovporesvamp. Th. moden teleomorf. TL-13225. 
Fotos T. Læssøe.
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el (TL-6315) er relativt ungt, og kun få sporer er 
derfor målt. De afviger fra TL-13225 ved at væ-
re større (gns 12,7 x 5,5 µm, n= 7), men i øvrigt 
meget som hos TL-13225. Disse mål ligger over 
dem angivet i det franske materiale (Fournier & 
Magni 2004), men kan næsten indeholdes i ma-
terialet målt af Granmo m. fl. (1999).
  Materiale på Pile-Ildporesvamp (Porodae-
dalea conchata) (se herunder) afviger fra ma-
terialet på Hovporesvamp ved at have tydelige 
peritecieomrids, og da der ikke er sække i det 
overmodne materiale, kan der ikke bydes på en 
sikker bestemmelse.
 
Materiale: NØ-Sjæll.: Rågårds Mose, 4.6.2005, på 
Fomitopsis pinicola på Picea abies, TL-12259 (C – ana-
morft og overmodent materiale med sporer, men in-
gen sække); ibid., TL-13225 (C, anamorf og teleomorf, 
med sække).

Ikke med sikkerhed bestemt materiale:
NØ-Sjæll.: Oksemosen i Øverød, på Porodaedalea 
(Phellinus) conchata, A.V. Jørgensen Atlas AVJ2010-
95862 (C); LFM: Lolland, Krenkerup Haveskov, 
7.10.2000, på Fomitopsis på el (Alnus), TL-6315 (C 
52001).

  Thomas Læssøe
 
Abrikos-Lavkølle (Multiclavula vernalis) 
– nu i Danmark
Den 28. maj modtog jeg (JHP) denne kortfat-
tede e-mail fra Torbjørn Borgen: „Prøv lige at se 
her, jeg var ved at tabe næse og mund, men det 
må da være Multiclavula vernalis!“. Der var des-
uden en henvisning til en diskussionstråd startet 
af finderen Kevin Clausen i online-forummet 
„Fugle og Natur“ (http://www.fugleognatur.dk/
forum/show_message.asp?MessageID=46614
6&ForumID=21) hvor fundet blev diskuteret. 
Abrikos-Lavkølle er normalt en arktisk eller al-
pin svamp, men da Torbjørn har tilbragt rigtig 
mange år med at studere grønlandske svampe, 
og da undertegnede mykolog har brugt næsten 
lige så mange år med de nordiske køllesvampe, 
vidste vi begge at der ikke rigtig kunne være 
andre muligheder. Der var ikke noget at rafle 
om, et par dage senere sad jeg i bilen på vej fra 
Djursland til Henne Strand på den jyske vest-
kyst for at mødes med Kevin og se kræet. Og 
hvilken forekomst! I et fugtigt hjulspor i en klit-
hede stod de nydeligste abrikosfarvede køller i 

tusindvis i hver deres lille plamage af grønalger. 
 Sagen er nemlig den at dette er noget så usæd-
vanligt som en basidiesvamp, der danner en lav 
ved at holde encellede grønalger i små hyfenøgler 
på jordoverfladen. Mens lavdannelse er uhyre al-
mindelig blandt sæksvampene (tænk på Væggelav 
eller Rensdyrlav) er symbiosen kun opstået gan-
ske få gange blandt basidiesvampene, dels blandt 
navlehattene (eller rettere lavhattene hvor Tør-
ve-Lavhat (Lichenomphalia umbellifera) er den 
almindeligste her til lands), dels blandt „læder-
svampene“ (se billedet af den tropiske art Dictyo-
naema glabratum (= pavonium) i Svampe 58 side 
17) og dels i køllesvampslægten Lavkølle (Multi-
clavula). I Norden findes der tre arter af lavkøller: 
Abrikos-Lavkølle, Hvid Lavkølle (M. corynoi-
des) og Ved-Lavkølle (M. mucida). Navnene giver 
samtidig nøglen til arterne: en abrikosorange, en 
hvid og en på træ. 
 Abrikos-Lavkølle danner små, 10-25 mm hø-
je og op til 2 mm tykke, kølleformede frugtlege-
mer med hvidlig basis og abrikosorange kølle. 
Mikroskopisk var indsamlingen kendetegnet 
ved at have øskner, ret små, 4-sporede basidier 
på 18-20 x 4,5-5,5 µm og aflange, let krummede 
sporer på 8-9,5 x 3-3,5 µm. Frugtlegemerne står 
som sagt på en måtte af encellede grønalger, som 
i mikroskopet viser sig at sidde en 5-10 stykker 
sammen i små hyfenøgler. Her kan svampen så 
optage nogle af de sukkerstoffer som algerne 
producerer ved fotosyntesen, mens algerne kan 
få lidt ekstra beskyttelse i hyfenøglet.
 Det eksakte sted for den første danske fore-
komst er Lyngbos Hede – en klithede place-
ret mellem Henneby og Henne strand i Varde 
kommune, grænsende op til Blåbjerg Klitplan-
tage. Lyngbos Hede blev solgt til staten i 1965 
af kunstmaleren Christian Lyngbo, under for-
udsætning af at heden blev fredet for at bevare 
dyre- og plantelivet i området. Fredningen gen-
nemførtes i 1966 og dækker i dag over 236 ha § 
3-beskyttede mose-, klit- og hedearealer. I åre-
ne 2001-2005 indgik heden i klithedeprojektet, 
hvor området blev ryddet for bjergfyr og plejet 
ved mosaik-afbrænding. Desuden gennemførtes 
en vandstandshævning af grundvandet ved om-
lægning af en gammel afvandingskanal gennem 
området. Abrikos-Lavkøllen dukkede således 
op på en storslået naturlig scene, hvor den vok-
sede mellem Soldug, Benbræk, Mælkeurt og ny-

Abrikos-Lavkølle (Multiclavula vernalis) i en hinde af grønalger. Foto Jens H. Petersen.

Abrikos-Lavkølle voksested: i hjulsporet fra rygsækken og 100 m frem . Foto Jens H. Petersen.
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Referat af Generalforsamling 
27. februar 2010

1. Valg af dirigent. 
Formanden Flemming Rune bød velkommen til ge-
neralforsamlingen og foreslog Henning Knudsen som 
dirigent. Henning Knudsen takkede for valget og kon-
staterede, at han selv havde modtaget indkaldelsen 
med det foreskrevne varsel, og at indkaldelsen der-
for var lovlig. Da ingen i forsamlingen havde nogen 
indvendinger mod dette, gav han ordet til formanden.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløb-
ne år samt planer for det kommende år.
Overordnet set havde svampeåret 2009 været et godt 
år for jyderne og et elendigt år for bornholmerne. I 
den østlige del af landet havde sæsonen været præget 
af lange tørkeperioder, som i høj grad spolerede mu-
lighederne for at samle svampe. Efter sneen smeltede, 
faldt der f.eks. i april kun 6 mm regn. Morklerne blev 
helt væk i 2009. I maj kom der gavmilde byger, og der 
var mange Vårmusseroner i slutningen af maj, men al-
lerede 11. juni sluttede forårsregnen med en skylle på 
over 100 mm på kun 24 timer. Herefter havde svam-
pene det skidt. En beskeden trøst var det, at de in-
vasive dræbersnegle heller ikke brød sig om tørken, 
men det var alligevel mange steder lettere at samle en 
spandfuld snegle end en spandfuld svampe. I juli kom 
vandet og svampene igen, og det blev muligt at gøre 
gode spisesvampefund. I flere uger blev der registre-
ret over 2000 fund i Danmarks svampeatlas – især på 
grund af den gode sæson i Jylland. For også at få fat 
i de helt unge havde formanden udgivet en bog der 
beretter om svampenes herligheder, specielt beregnet 
for børn. Der var også udgivet en brochure om børn 
og svampe, generøst støttet af Friluftsrådet. Den sid-
ste del af sæsonen var god i hele Danmark. Det frem-
går tydeligt af indberetningerne til Danmarks svam-
peatlas. Projektets succes blev demonstreret af at det 
i hele perioden marts til december blev til i alt 45000 
indberetninger fra 247 personer. Arbejdet forløb stort 
set gnidningsløst. En stor tak og hæder til Jan, Jacob, 
Thomas, Jens og Christian fra atlasgruppen og til de 
mange medlemmer, der igen og igen indberettede de-
res fund og blev inspireret til at gå mere i skoven end 
de plejer. 17. december kom sneen, som satte et effek-
tivt punktum for sæsonen.
 I årets løb havde der været afholdt 116 ekskur-
sioner og 60 andre arrangementer. Ekskursionerne 
fordelte sig med 61 på Sjælland, 20 i Østjylland, 12 
i Nordjylland, syv i Vestjylland, syv på Fyn og ni på 
Bornholm. Det samlede antal ekskursioner som er af-
holdt siden 1905, er hermed oppe på 3253. Til med-
lemmerne blev der udsendt to numre af Svampe som 
sammen med Svampejagten blev på i alt 144 sider om 
svampe med 153 farvefotos. Svampejagten er en del af 

atlaspojektet, men finansieret af foreningen. Tak til de 
23 forfattere og til redaktionen for endnu en gang at 
have overgået sig selv. Medlemstallet nåede i 2009 op 
på 1951, en stigning på 15 i forhold til sidste år.
 Fra foreningens fonde blev der i alt uddelt 19.400 
kr., heraf 5.000 kr. til Jacob Heilmann-Clausen og 
Morten Christensen til en rejse til San Cataldo for at 
arbejde med deres bog om ridderhatte, 2.000 kr. og 
600 kr. til Karen Nisbeth henholdsvis til en GPS og en 
rejse til Fosdalen., 7.900 kr. til Tobias Frøslev og Tho-
mas Stjernegård til en Cortinarius-kongres i Ungarn 
og 3.000 kr. til Kirsten Kielmann til at lave undervis-
ningsmaterialer bl.a. om svampefarvning. I de kom-
mende år vil der forhåbentlig kunne udbetales større 
beløb, når der kommer gang i udbetalingerne fra den 
nyetablerede svampefond, dannet af overskuddet fra 
foreningens forlag og bogsalg, Svampetryk. I løbet af 
foråret regner vi med at få styr på fondens formelle 
status og juridiske grundlag som en afgrænset del af 
foreningens økonomi.
 Der blev afholdt diplomprøver i København og 
Århus. I København bestod Henrik Haugsted-Lund, 
Valdemar Hirshals (10 år! ), Pernille Hirshals, Margot 
M. Nielsen og Lisbeth Veilgaard Michelsen. I Århus 
bestod Helle Wendel. Foreningen ønsker til lykke. 
Hermed har 178 diplomtagere bestået siden starten i 
1982.
Svampeatlasprojektet bliver den mest spændende ak-
tivitet i 2010. Der er planlagt en tur til Skotland som 
allerede er fuldtegnet. Formanden forventer over 100 
ekskursioner, heraf nogle børnesvampeture, og gjorde 
opmærksom på, at der også arrangeres svampeture på 
den anden side af Sundet. Der er allerede 265 danske 
medlemmer af den svenske forening. Formanden af-
sluttede sin beretning med at ønske god svampejagt 
i 2010.
 Dirigenten takkede formanden, og forsamlingen 
godkendte beretningen.

3. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab
Det detaljerede regnskab for året 2009 blev frem-
lagt af foreningens kasserer Anne S. Storgaard. De 
samlede indtægter var 254.646 kr., hvoraf kontin-
gentet udgjorde 246.340 kr. som er en lille fremgang 
i forhold til 2008. Der er ikke noget tilskud fra Fri-
luftsrådet, men foreningen har for 2010 fået et til-
skud på 10.000 kr. De samlede udgifter var 289.262 
kr. hvoraf trykkeudgifterne udgjorde 118.386 kr., 
som er steget på grund af udgivelsen af Svampejag-
ten, og portoen 98.586 kr., som er øget. Administra-
tionsomkostningerne på 3.988 kr. er faldet, da der 
i årets løb ikke er anskaffet nyt programmel, som 
foreningen i fremtiden i stedet vil abonnere på. Det 

spiret Hedelyng.
 Abrikos-Lavkølle var indtil for nylig kendt så 
langt sydpå som Sydnorge og Midtsverige (den 
hemiboreale zone). Det er derfor helt efter bogen 
at den, når den så dukker op i Danmark, findes 
ved den jyske vestkyst. Her har vi nemlig i forve-
jen en bred vifte at mere eller mindre boreale og 
arktiske arter (fx Klit-Skørhat (Russula laccata), 
Pile-Skørhat (R. subrubens) og Klit-Jordtunge 
(Geoglossum arenarium) – der må være et eller 
andet ved bageste klitrække, der minder om det 
kolde nord!). Forbløffende er fundet imidlertid og 
bliver ikke mindre overraskende af at arten netop 
i år også er fundet for første gang i Hampshire i 
det sydlige England (http://www.leifgoodwin.
co.uk/Fungi/Multiclavula%20vernalis.html).
 Abrikos-Lavkølle er et superfint og uventet 
fund for Danmark. Det er samtidig et strålende 
eksempel på hvad de nye online-tjenester (Fug-
le og Natur og Svampeatlas) åbner af mulighe-
der for at forstå den danske natur. Disse tjene-
ster har stimuleret dygtige og nysgerrige findere 
til at gå ud i naturen, også på en for svampe lidt 
skæv årstid. Men dette havde næppe været nok 
i „gamle dage“. Havde Kevin blot ringet og be-
rettet om de orange køller, havde jeg givetvis 
forsøgt at presse dem ned i lidt atypiske eksem-
plarer af Gul Nøkketunge (Mitrula paludosa) 
eller et andet velkendt taxon. Men kombinatio-
nen af digitalfotografi, illustrerede forumstren-
ge og vågne validatorer gjorde at vi fangede fun-
det, og at vi nu har en ny slægt af køllesvampe 
i Danmark. (Bizart nok foregik erkendelsen af 
det nye engelske fund på næsten samme måde: 
svampen blev meldt ind over et forum »http://
www.abfg.org/bap/viewtopic.php?f=4&t=342« 
under overskriften „Mitrula paludosa lookali-
ke“ hvorefter eksperterne blev tilkaldt.)
 Nu bliver det spændende at se om svampen 
findes hele vejen langs den jyske vestkyst. Og el-
lers må næste skridt vel blive at gøre et dansk 
fund af Ved-Lavkølle på en gammel, rådden 
poppelstamme – den står allerede ovre i Skåne!

Materiale: W-Jyll.: Henne Strand, Lyngbos Hede, 
28.5.2010, på mosejord mellem soldug, Kevin Clausen, 
JHP-10.008 (C).

  Jens H. Petersen og Kevin Clausen
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Abrikos-Lavkølle med kugler af encellede grønalger 
ved basis. Nederst et nøgle med adskillige alger om-
viklet af svampehyfer set i lysmikroskopet. Foto Jens 
H. Petersen.
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samlede årsresultat er et underskud på 48.240 kr. 
Foreningens aktiver er 538.936 kr., hvoraf forenin-
gens formue er 532.076 kr. De fleste frie midler er 
anbragt på en højrentekonto.
 Forsamlingen godkendte driftsregnskabet.
Nøgletallene for foreningens fonde er som følger. 1: 
Flora Agaricina Danica Fonden: Afkast 12.569 kr. For-
mue 319.305 kr., svagt stigende. 2: M.P.Christiansen og 
Hustrus Legat: Afkast 5.486 kr. Formue 146.792 kr., 
svagt stigende. 3: Knud Hauerslevs Fond: Afkast 2.072 
kr. Formue 121.634 kr., svagt stigende. Svampefonden: 
Afkast 7.990 kr. Formue 429.391 kr., stigende i forhold 
til 2008, men stadig lavere end ved etableringen.
 Formanden konstaterede, at fondskapital i gen-
nemsnit giver 2.000 kr. til uddeling for hver 100.000 kr. 
investeret. Svampefondens etablering vil derfor give 
muligheder for betydelig større årlige uddelinger.
Fondenes regnskaber blev godkendt. 

4. Beretning om Svampetryks virksomhed samt 
fremlæggelse af årsregnskab 
Poul Erik Brandt fremlagde regnskabet for svam-
petryk. Han oplyste, at det egentlige varesalg til ud-
landet var øget i forhold til 2008, men ikke så meget, 
som tallene viser. Differencen hænger sammen med, 
at porto og bankgebyrer er inkluderet for 2009, men 
ikke for 2008. Årets resultat havde været 59.953 kr., 
hvoraf 11.717 kr. var FNE’s andel. Tallet er lavere end 
for 2008 på grund af større lagernedskrivninger. Akti-
verne var 1.130.102 kr., som er svagt stigende. Når det 
juridiske grundlag for Svampefonden går i orden, vil 
429.381 kr. blive overført hertil. Formanden takkede 
Poul Erik Brandt, som bruger mange timer på Svam-
petryk. Poul Erik Brandt takkede til gengæld Henny 
Lohse for megen hjælp.
 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 Flemming Rune, Anne Storgård, Henny 
Tang Lohse, Benny T. Olsen og Jan Vesterholt. Alle 

havde erklæret sig villige til genvalg.
 Da der ikke indkom andre forslag, erklærede di-
rigenten de afgående bestyrelsesmedlemmer for gen-
valgt.

8. Valg af suppleanter
På valg var Morten Christensen som var villig til gen-
valg. Da der ikke fremkom andre forslag erklærede 
dirigenten Morten Christensen for genvalgt. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Som revisor foreslog bestyrelsen genvalg af Birgit 
Jacobsen som revisor og Jørgen Vingborg som revi-
sorsuppleant. De var begge villige til genvalg. Da der 
ikke fremkom andre forslag, erklærede dirigenten be-
styrelsens forslag for godkendt.

10. Eventuelt
På et spørgsmål om der var ved at blive solgt stats-
skove, oplyste formanden, at han ikke havde hørt om 
sådanne planer. 
 Poul Erik Brandt spurgte om, hvordan det gik med 
videofilmen fra jubilæet. Efter forlydende afventes en 
god morkelsæson for at gøre filmen færdig. Forman-
den vil finde frem til status for projektet.
 Jørgen Gry oplyste at Fødevarestyrelsen er i gang 
med at udarbejde en rapport om, hvorvidt toksiko-
logiske krav til kvalitet og mærkning for de friske og 
tørrede svampe der udbydes til salg på grønttorv og i 
restauranter, er overholdt. Fra juni til oktober vil der 
blive lavet 300 enkeltundersøgelser. Rapporten for-
ventes 1. kvartal 2011. Man er i den forbindelse i gang 
med at søge penge til en fælles nordisk koordinering 
af initiativet.
 Henning Knudsen oplyste at giftcentralen i 2009 
vil indsamle svampe fra 200 forespørgsler for at få 
et overblik over, hvor problemerne er. De fleste sa-
ger drejer sig om børn, der har plukket svampe på en 
plæne og spist dem. Formålet er at lave en vejledning 
til pædagoger og forældre om, hvordan man bedst for-
holder sig.
 Der blev bedt om en liste over ændringer af danske 
svampenavne. Jens H. Petersen erkendte at databasen 
for tiden var nede, men at dette vil blive rettet hurtigst 
muligt. Han lovede endvidere at undersøge mulighe-
derne for at forbedre søgefaciliteterne for udgåede 
danske navne i atlasdatabasen.

 Henning Knudsen Preben Graae Sørensen
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