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Nr. 15 – september 2019 
 

2019 er blevet et godt svampeår… 

Svampeforeningen har fuld fart på med mere end 50 svampeture alene i september og en lang 
række andre arrangementer, udstillinger og svampebestemmelsesmøder. 

Foråret og forsommeren blev ikke så tør som i 2018, og i det østlige Sjælland kom nedbøren til at 
ligge over normalen både i juli, august og september. Det har stedvis givet ganske mange svampe, 
men der har også været tørre pletter på landkortet. 

De sydlige egne, og især Sønderjylland har ikke haft godt svampevejr i september, og på Als måtte 
lokalafdelingen ”Synnejyske svampe” pga. svampemangel aflyse sin gourmet-tur den 21. septem-
ber, der ellers skulle være endt med udsøgt gastronomi i det Sønderjyske Hus i Sønderborg. 

En måned tidligere oplevede vi udgivelsen af Danmarks hidtil mest imponerende svampebog (se 
mere senere i Myceliet), så nu kan alle få et overblik over storsvampenes mangfoldighed og 
slægtskab som aldrig før. 

Siden seneste nummer af Myceliet er der blevet afholdt en generalforsamling og ét bestyrelses-
møde (23. februar og 15. juni), hvorfra der bl.a. refereres i det følgende. 

Dette nummer af Myceliet sendes til næsten 100 medlemmer, som er med til at organisere eller 
afholde aktiviteter i foreningen, og det lægges desuden på www.svampe.dk til foreningens andre 
medlemmer. Dér kan de foregående 14 numre af Myceliet også læses. 

 
                    Med de bedste hilsner 

                    Flemming Rune, formand   

 

   
Der har været gang i de store hekseringe med Kæmpestøvbolde på Novo Nordisk’s marker syd for Hillerød. Til venstre 
en selfie af formanden med en interesseret ko på marken – og til højre hekseringene set fra drone med Frederiksborg 
Slot i det fjerne. Foto: F. Rune, 31. august og 3. september 2019.
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Fondsbevillinger 

Ved ansøgningsfristen til foreningens fonde 1. april 2019 indkom der 10 ansøgninger om støtte til 
forskellige mykologiske formål. Bedømmelsesudvalget (Anne Storgaard, Jens H. Petersen og 
Flemming Rune) valgte at efterkomme halvdelen af ansøgningerne med bevillinger på tilsammen 
23.700 kr. 

Erik Arnfred Thomsen fik 6.700 kr. til deltagelse i 18. Europæiske Mykologiske Kongres i Polen. 
Mykologisk Ungdomsgruppe (MUG) fik 5.000 kr. som støtte til svampelejr i Sønderjylland. Og 
Anders Adams, Martin Schier og Marie B. Linnet fik tilskud til fotoudstyr (4.000 kr. hver). 

Fotodokumentation af særlige fund prioriteres højt i foreningen. Der vil dog fremover blive stillet krav 
om rimelig argumentation for valg af udstyr og forventet brug af billederne, for at ansøgninger om 
tilskud til fotoudstyr kan bevilges. Desuden forventes alle ansøgninger at indeholde 
projektbeskrivelse og budget, og ved indkøb af apparatur/udstyr skal dette og ikke mindst brugen af 
det specificeres. Vi ser gerne, at projekter af almen interesse efterfølgende afrapporteres i ’Svampe’. 

Det forventes, at der kan uddeles indtil 37.000 kr. fra foreningens fonde ved næste ansøgningsfrist, 
den 1. november 2019. Evt. overskydende midler videreføres til ansøgningsfristen 1. april 2020. 

Særlige lokale tilskud 

Fra foreningens hovedkasse er der i 2019 bevilget særlige tilskud til ”Synnejyske svampe” på 
4.929 kr. som hjælp til lokalafdelingens igangsætning i 2019, og til den fynske studiegruppe 
”Pahati” 5.000 kr. til arrangementet ”Svampenes Hus” i Faaborg, 23.-29.september 2019. Vi ser 
frem til omtale af begge dele i næste nummer af Myceliet. 

Sendemøde 

Svampe 80 og foreningens program for efteråret 2019 (hhv. 48 og 64 sider) blev pakket og 
adresseret i ca. 2.000 kuverter af 20-25 friske medlemmer ved Lokalafdelingen Sjællands 
sendemøde tirsdag den 6. august 2019 på H.C.Ørsted Instituttet i København. Lokalafdelingen 
takkes for veludført arbejde! 

 
Pakning, adressering og fordeling i 40 PostDanmark-bakker af 2000 tidsskrifter og programmer klares på et par timer 
ved fælles hjælp. Her arbejder 9 medlemmer sig målrettet gennem de mange kasser med kuverter og blade for at nå 
frem til den efterfølgende bespisning. Foto: F. Rune, 6. august 2019. 



 

MYCELIET nr.15 – september 2019                                                                                           side 3 

Kontingentforhøjelse 2020 

Ved generalforsamlingen blev kontingentet for 2020 og frem hævet til 200 kr. årligt for danske 
medlemmer og 230 kr. årligt for udenlandske (svarende til ca. 30 Euro). Det var foranlediget af 
forventede udgifter til fremtidig lagerplads (som vi endnu har gratis på lånt tid), stigende porto og 
ikke mindst et ønske om at kunne sikre en årlig minimumsydelse til driften og vedligeholdelsen af 
Svampeatlas. Bestyrelsen håber, at kontingentforhøjelsen fremover vil blive husket som ”rettidig 
omhu”, når udgifterne melder sig… 

Medlemskort fra 2020 

Bestyrelsen undersøger i øjeblikket omkostningerne ved at fremstille egentlige medlemskort med 
navn til alle medlemmer (når kontingentet er betalt). Foreningens medlemmer kan nemlig få rabat i 
visse forretninger, f.eks. 10% i Spejdersport, hvis de kan dokumentere, at de er medlemmer af 
foreningen. Dette er pt. lidt vanskeligt, men f.eks. Dansk Ornitologisk Forening har løst det ved 
udstedelse af medlemskort. Hvis Svampeforeningen kan få et tilsvarende medlemskortsystem i 
gang, vil rabatordningen kunne udvides til andre butikskæder. 

Nye nøgler fra Atlasprojektet snart i bogform 

En bog med nye nøgler til basidiesvampe ventes at udkomme henover vinteren som et resultat af 
Atlasprojektet. Bogen bliver på omkring 500 sider i B5-format, og den skal også indeholde nøgler til 
rust, brand og ”bøllesyge”-svampe. Arbejdet med bogen er i gang, og sammen med det store, 
illustrerede bogværk ’Nordeuropas svampe’ vil den få en helt central betydning for mange 
medlemmers svampebestemmelser i årene fremover. 
 

 
Aurora-Rørhat (Hortiboletus bubalinus) under lind og buksbom i Barokhaven ved Frederiksborg Slot. En af vores over 70 
rørhattearter i Danmark, som nu let kan bestemmes med ’Nordeuropas svampe’. Foto: F. Rune, 12. september 2019. 
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Udgivelsesreception for ’Nordeuropas svampe’ 

Den 20. august i Aarhus og den 21. august i København holdt Gyldendal udgivelsesreception for 
Thomas Læssøes og Jens H. Petersens nye storværk, ’Nordeuropas svampe’ – to bind i A4-format 
på tilsammen 1715 sider og med op mod 10.000 illustrationer. 

Bind 1 omfatter ca. 1.400 arter hatsvampe, mens bind 2 omfatter ca. 1.500 arter svampe uden stok 
og hat, bl.a. poresvampe, køllesvampe, støvbolde og sæksvampe. Svampene er i de to bind 
inddelt i hhv. 29 og 44 formgrupper, hvor Jens har lavet et ”svampehjul” til hver gruppe for at skabe 
et grafisk overblik over mylderet af arter. 

Udgivelsen på dansk er verdenspremiere, men er kun blevet til, fordi Princeton University Press 
her i september har (med)udgivet værket på engelsk under titlen ’Fungi of Temperate Europe’. 

Jeg har ikke sagt for meget, når jeg kalder værket for banebrydende og helt enestående, både 
hvad fagligt niveau, overblik og illustrering angår. En milepæl her i svampekundskabens guldalder, 
som man føler sig privilegeret over at opleve på nært hold! Over 150 fotografer har bidraget, men 
det er Jens H. Petersen, der står bag langt de fleste fotos og ikke mindst bag det utrolig 
omfattende layout. Ingen andre end Thomas og Jens kunne have lavet dette sammen. 

’Nordeuropas svampe’ vil blive anmeldt i Svampe 81. Værket koster samlet 900 kr. i boghandelen, 
men kan købes af foreningens medlemmer gennem Svampetryk for 700 kr.  – Her kan man se en 
smagsprøve på det: http://www.mycokey.com/Downloads/NordeuropasSvampeDKFolder.pdf.

 

 

 
 

Udgivelsesreceptionen for ’Nordeuropas svampe’ hos Gyldendal i Klareboderne, København. Foto: F. Rune, 21. august 2019 

http://www.mycokey.com/Downloads/NordeuropasSvampeDKFolder.pdf

