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Rundt om svampene af Flemming Rune

Kæmpestøvbolde med to meters omkreds
Kæmpestøvbolde (Langermannia gigantea) med 
en omkreds på over to meter og en vægt på over 
20 kg er meget sjældne. Der kan gå årtier mellem 
veldokumenterede fund i den størrelsesorden, 
og først fra de senere år har man helt sikre an-
givelser med fotodokumentation, især fra Nord-
amerika. Ved Montreal i Canada blev der f.eks. i 
1987 fundet en Kæmpestøvbold på 264 cm i om-
kreds og en vægt på 22 kg, og senest har den ca-
nadiske svampesamler Adrian Karasiewicz den 
14. oktober 2016 fundet en Kæmpestøvbold, som 
målte 205 cm i omkreds og vejede 23,7 kg. Han så 
den på en fisketur ved Kaministiquia River nær 
flodens udløb i Lake Superior ved den ameri-
kanske grænse, og med sin svampeven Joe Denn-
hardt lod han sig fotografere (med svampen) til 
den lokale avis. Den største historiske Kæmpe-
støvbold blev dog beskrevet af den amerikanske 
botaniker Charles Edwin Bessey i 1884. Syv år 

tidligere havde hans kollega, professor R.E. Call 
i Herkimer County i staten New York angivelig 
fundet et stort, fladt frugtlegeme, der var 163 cm 
på den ene led, 137 cm på den anden led og 24 
cm højt. Vægten blev ikke nævnt, men da om-
kredsen var næsten 4,7 meter, må den have vejet 
nær ved 60 kg. (C.E. Bessey: American Natura-
list 18 (5): 530, maj 1884; D.-W. Li: Mycosphere 
2 (4): 460, september 2011; www.tbnewswatch.
com/local-news/puffball-mushroom-could-be-
world-record-largest-438718; oktober 2016).

Svampeparasit gør han-cikader hunlige
Tre biologer fra University of Connecticut, USA, 
John R. Cooley, David C. Marshall og Kathy B. 
Hill, har for nylig beskrevet et særdeles opsigts-
vækkende samlivsforhold mellem insekter og 
svampe. Svampeslægten Massospora, der omfat-
ter 11 arter, er kendt for at parasitere insekter, 
især forskellige amerikanske cikade-arter. En af 

Adrian Karasiewicz og Joe Dennhardt med Kæmpestøvbold, der er 205 cm i omkreds. 
Foto Jon Thompson.
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svampearterne, Massospora cicadina, har udvik-
let en helt utrolig måde at manipulere hanlige 
cikader af slægten Magicicada på. Når cikaderne 
er blevet inficeret med svampen, opløses bag-
kroppens bagerste led i ukønnede konidiespo-
rer, mens cikaden lever videre. Infektionen med-
fører, at de hanlige cikader begynder at slå med 
vingerne akkurat som hunner i parringsdans, og 
det tiltrækker masser af hanner, som vil parre 
sig og derved bliver inficeret. Faktisk går det så 
voldsomt til, at de raske hanner med deres par-
ringsorgan ofte kommer til at knække hele den 
sporefyldte bagende af de inficerede artsfæller, 
så de selv bliver oversået med sporer. De infice-
rede insekter lever videre et stykke tid, så de kan 
nå at producere langtidsholdbare hvilesporer, 
som falder på jorden og kan vente mange år på, 
at en ny generation af cikader bliver udklækket. 
Cikaden Magicicada neotredecim har en meget 
langstrakt livscyklus, som gør, at der kun opstår 
store cikadesværme hvert 13. år, og så længe kan 
hvilesporerne ligge i jorden. Cikaderne slår ikke 
med vingerne, når de danner hvilesporer, for hvi-
lesporerne skal blot i jorden, hvor de kan infice-
re nymfer af cikader, som klækkes 13 år senere. 
(J.R. Cooley m.fl.: Scientific Reports 8: 1432, ja-
nuar 2018; doi:10.1038/s41598-018-19813-0).

Dybhavs-antibiotikum kurerer syge fisk
Hvert vinter fanges i Danmark mange havørreder, 
som er angrebet af den svampelignende ægsporeal-
ge Saprolegnia parasitica. Det viser sig som et uldet 
betræk, der vokser ud fra sår i skællaget opstået ved 
nærkontakt med garn, slåskampe med artsfæller el-
ler gravning i grus, eller de kan for den sags skyld 
ses efter lystfiskeres genudsætning af fangede fisk. 
Er fisken i øvrigt rask, vil angrebet ikke være et stort 
problem, og det kan typisk forsvinde igen ved besøg 
i koldere og mere saltholdigt vand. Men er fisken 
afkræftet eller stresset, kan den dø af infektionen. 
I dambrug og tætte bestande kan Saprolegnia for-
årsage udbredt fiskedød, og derfor har man i mange 
lande forsøgt at slå infektionerne ned med giftige 
kemiske stoffer som Malachite green og Bronopol. 

Nu har et hold japanske forskere udvundet et 
nyt antibiotikum fra en dybhavs-skimmelsvamp, 
Penicillium coralligerum, som skulle være et meget 
effektivt ‘økologisk’ alternativ til de traditionelle 
bekæmpelsesmidler. På 3.064 meters dybde i At-
lanterhavet ud for São Paulo i Brasilien er det lyk-
kedes på havbunden at isolere en Penicillium-stam-
me, YK-247, som har udvist en bemærkelsesværdig 
anti-Saprolegnia-aktivitet. Det skaber store forhåb-
ninger i trængte dambrug, der har problemer med 
Saprolegnia, ikke mindst i lande, som har forbudt 
de traditionelle svampebekæmpelsesmidler. (K. Ta-
kahashi m.fl.: The Journal of Antibiotics 70: 911-914, 
maj 2017, doi:10.1038/ja.2017.58).

Første forstenede hatsvamp fundet
Hatsvampe-frugtlegemer og andre organismer, 
der er bygget op af blødt, letnedbrydeligt cellevæv, 
bliver meget sjældent forstenet. I de særlige geolo-
giske formationer, som kaldes „Lagerstätten“, kan 
det imidlertid ske. Det er en slags lagdelte sand-
stensaflejringer, som kendes fra den ældste del af 
kridttiden for over 100 millioner år siden og frem-
efter. Nu har palæontologer for første gang fundet 
et forstenet hatsvampe-frugtlegeme i Lagerstätten, 
endda det ældste svampefossil nogensinde. Fundet 
blev gjort i Brasilien, i den 113-120 millioner år 
gamle Crato-formation, godt 500 km vest for byen 
Recife: en smuk hatsvamp med 34 mm lang, ring-
løs, længdestribet stok, bredt tilhæftede lameller og 
tykkødet hat med fint furet rand. Det er ikke alene 
det første forstenede hatsvampe-frugtlegeme, men 
også helt specielt ved at være det første hatsvam-
pe-fossil i det hele taget fra det gamle superkon-
tinent Gondwana, som eksisterede, før kontinen-
taldriften rev Sydamerika, Afrika, Australien og 
Antarktis fra hinanden. Alle øvrige hatsvampe-
fossiler, man kender, er svampe indstøbt i rav fra 
det andet superkontinent, Laurasia (i dag Nord-
amerika og Asien). Forskerne har navngivet den 
forstenede svamp Gondwanagaricites magnificus 
– et passende navn til et så enestående fund (S.W. 
Heads m.fl.: http://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0178327The ol-
dest fossil mushroom; juni 2017).

Rester af svampemiddel i grundvandet
Den seneste rapport fra det såkaldte pesticid-
varslingssystem, VAP, viser, at der er fundet 
svampemiddelrester i det øverste grundvand 
under flere af varslingssystemets testmarker i 
Danmark. Det drejer sig om det potentielt hor-
monforstyrrende stof 1,2,4-triazol, som bl.a. kan 
dannes ud fra fire forskellige aktivstoffer i en 
række af de pesticider, der i dag er godkendt i 
landbruget til bekæmpelse af svampesygdom-
me i korn. Hvert år bliver der på danske mar-
ker spredt ca. 100 tons af de aktivstoffer, som 
kan danne det problematiske stof. Miljøstyrel-
sen har derfor i 2018 igangsat en større scree-
ning for stoffet i 50 grundvandsboringer i den 
nationale grundvandsovervågning. Hvis stoffet 
senere skulle vise sig i danskernes vandhaner, 
er der grund til bekymring. Der er godt nok 
indtil nu kun set ganske små mængder, men på 
længere sigt kan større mængder frygtes at ska-
de nervesystemet, forplantningsevnen og ikke 
mindst fostres udvikling. (Annette E. Rosen-
bom m.fl.: The Danish Pesticide Leaching As-
sessment Programme. Monitoring results May 
1999-June 2016, GEUS, december 2017, http://
pesticidvarsling.dk/xpdf/vap-results-99-16.pdf ; 
Sune L. Møller: https://www.dr.dk/nyheder, de-
cember 2017).

 

Cikade (Magicicada septendecim), (t.v.), der har bræk-
ket bagkropsspidsen af en syg cikade inficeret med 
Massospora cicadina, (t.h.). Foto John R. Cooley m.fl.

Havørred angrebet af Saprolegnia parasitica svømmer 
rundt i Nørrekås, Bornholm. Foto Ann Hartl.

Gondwanagaricites magnificus – verdens ældste fossile og eneste forstenede hatsvamp. Foto Sam W. Heads m.fl.
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Dyrkning af rørhatten Phlebopus portentosus i Thailand
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Cultivation of the bolete Phlebopus portentosus in Thailand
The author describes the cultivation of the edible bolete, Phlebopus portentosus in Thailand. In the nature the spe-
cies – with the vernacular name Het Tap Tao – is not so common, but Duangphen – a woman from the village Sam 
Ruan – noticed the association with the annual legume Sesbania javanica, and also realised the potential of com-
mercial cultivation of the mushroom. The ecology of the mushroom is not completely settled, but there seems to 
be an intricate relationship between the fungus, the plant and mealy bugs living in galls produced near the base of 
the stem by the plant. Now the mushroom is cultivated by dozens of households in the village, and the yearly yield 
is around 10-15 tons. 

Phlebopus portentosus er en temmelig ro-
bust og lavstokket rørhat. Hatten er ofte 
uregelmæssigt formet, mat brunlig med oli-
vengrønt skær, 10-15 cm, ofte med en lys 
stribe på den indadbøjede rand. De små, 
korte og fine rør er karrygule til gulbrune og 
blåner sjældent ved berøring. Stokken er 
mere eller mindre af hattens farve. Kødet er 
hvidligt til lyst honninggult og blåner svagt 
ved gennemskæring, dog sjældent på æl-
dre eksemplarer. Smagen er mild. Rørene 
afgiver en olivenbrun sporefældning. Spo-
rerne er tykvæggede, æg-ellipseformede 
og uden jod-reaktion. Væv med øskner og 
cystider. Kommer frem i begyndelsen af 
regntiden (maj) og fortsætter med at danne 
frugtlegemer til hen i august.

(Foto Ole Sparre Pedersen)

Taksonomisk og økologisk baggrund
Den store, nogen gange meget store, brunlige og 
svagt blånende rørhat, Phlebopus portentosus 
(Berk. & Broome) Boedijn (se boks), kaldes lidt 
misvisende på engelsk ’tropical black bolete’. 
Den blev beskrevet fra Sri Lanka i 1873, og som 
så mange andre rørhatte har den vandret rundt 
i forskellige slægter og familier og er nu placeret 
i familien Boletinellaceae sammen med en an-
den relativt lille tropisk/subtropisk slægt Bole
tinellus (Binder & Hibbert 2006). Begge slægter 
har olivenbrunt sporekast og er nært beslægtet 
med en anden gruppe i rørhatteordenen, nemlig 
bruskboldfamilien (Sclerodermataceae) og blev 
for nylig sammenlagt i underordenen Scleroder
matineae, hvor næsten alle arter er ektomykor-
rhizadannere (Binder & Bresinsky 2002; Wilson 
m.fl. 2012). Index Fungorum-websiden accepte-
rer 17 arter af Phlebopus, men i Thailand og i 
nabolandene Kina og Laos er slægten, så vidt vi-
des, kun repræsenteret med denne ene art. Dens 
naturlige levested er fugtige tropiske og subtro-
piske skove, og den er rapporteret sammen med 
træer fra mere end 20 forskellige plantefamilier, 
inklusiv eg (Fagaceae), bælgplanter (Legumino
sae), kaffe (Rubiaceae) m.fl. (Zhang m.fl. 2015).

I Thailand har man i århundreder kendt til 
P. portentosus under adskillige navne, i dag dog 

mest kendt som Het Tap Tao, der direkte oversat 
betyder skildpaddelever-svampen med henvis-
ning til form og farve af skildpaddens brunlige 
lever og oversiden af rørhatten (se beskrivelsen 
i boksen). Her har man intet autoritativt svam-
penavneudvalg, så svampen har ikke et officielt 
thai navn. 

Phlebopus portentosus er dog ikke en svamp 
man løber over hver dag i Thailand, eller for den 
sags skyld i nabolandet Laos, som jeg svampe-
mæssigt har mest erfaring med. Her ser jeg den 
et par gange om året i blandet løvskov. En gang 
sammen med Thomas Læssøe. I Thailand er den 
også rapporteret fra levende hegn og ses af og til 
på de lokale markeder.

Lokal kvinde så mulighederne
I Thailand sættes P. portentosus ofte i forbin-
delse med Sam Ruan-landsbyen i Bang Pa-in-
distriktet, ca. 15 minutters kørsel sydvest for 
den gamle kongeby Ayuthaya og en god times 
kørsel fra Bangkok. Landsbyen ligger midt i den 
160.000 km2 store Chao Phraya flodslette, der 
er bedst egnet til risdyrkning og er uden skove. 
Landsbyen deles op af en større vandings- og 
dræningskanal (Klong Pho) forbundet med si-
dekanaler (se kort). Der findes yderligere en del 
små damme opstået ved opgravning til veje og 

En kvinde fra landsbyen Sam Ruan en god times kørsel fra Bangkok var den første der 
så mulighederne for at dyrke rørhatten Het Tap Tao (Phlebopus portentosus) til salg i 
Nordøst-Thailand, hvor svampen er kendt og værdsat. Andre har lært af hendes eksempel, 
og dyrkning af Het Tap Tao er nu udbredt i landsbyen.

Duangphen i Sesbania-rørhatteplantagen. Foto Ole Sparre Pedersen.

mailto:olesped@hotmail.com
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bebyggelser. De lavereliggende arealer i lands-
byen oversvømmes fra slutningen af regntiden 
til ind i januar. Gennem generationer har man 
kendt til Het Tap Tao-rørhatten, der især skød 
frem under bælgplanten Sesbania javanica 
(se boks), en naturligt forekommende enårig 
bælgplante, som trives langs de mange damme 
og kanaler. I gamle dage legede børnene med 
svampen, og ingen i landsbyen kendte til dens 
spiselighed indtil begyndelsen af 1990’erne, 
hvor Duangphen Reunrot fra landsbyen be-
søgte Nordøst-Thailand (Isan) og noterede sig 
at Het Tap Tao var til salg på de lokale marke-
der. Hun så med det samme muligheden for at 

sælge rørhatten til Isan, hvor befolkningen klart 
værdsatte den, og langsomt bredte markedet sig 
til resten af Thailand. Med hendes gode øjne og 
fine næse for naturen havde hun bemærket at 
svampen og Sesbania-bælgplanten kørte et fint 
parløb. Hun såede bælgplanten på nogle få hun-
drede kvadratmeter ned mod hovedkanalen i en 
tæthed af 3-5 per m2, og det følgende år høstede 
hun frugtlegemer. Årligt blev Sesbania-beplant-
ningen udvidet, og i dag er hun den største pro-
ducent og har et samlet areal på ca. 1,5 ha, der 
giver et årligt udbytte på 5-6 ton friske svampe. 
Prisen på friske rørhatte var i begyndelsen af 
90’erne ca. 5 kr. pr. kg, men i dag er prisen steget 

til omkring 35 kr. pr. kg. Med en årlig fortjene-
ste mellem 150.000 og 200.000 kr. er Duangphen 
ganske velstående, set i lokalt perspektiv.

Naboerne har lært af hende, og i dag er det 
årlige samlede salg fra landsbyen 10-15 tons, hø-
stet af ca. 100 husstande fra et samlet areal på 
ca. 30 ha og med en årlig total omsætning på om-
kring 10 millioner baht (1,8-2 millioner kroner). 
Man har endnu ikke tænkt på tørring af rørhat-
tene, da alt kan sælges frisk til mellemhandlere.

Plukkerne/producenterne har siden 2007 
været organiseret i en Het Tap Tao-forening 
med det formål at fremme dyrkning, salg af og 
viden om rørhatten og med Duangphen som 
forkvinde. Foreningen har udformet et landsby-
varemærke og lavet informationstavler m.m. En 
speciel Het Tap Tao-dag bliver arrangeret hvert 
år i juni, hvor salgs-, informations- og madboder 
bliver sat op til de mange besøgende. Succesen 
er at finde på Youtube på thai, men så vidt vides 
har denne intense dyrkning ikke spredt sig til 
andre steder i Thailand.

Dyrkning og/eller fremme af væksten
Som nævnt fremmes væksten af P. portentosus 
i landsbyen ved dyrkning af den enårige Sesba
nia javanica, der trives fint under vandlidende 
forhold og længerevarende oversvømmelser. 
Nye planter etablerer sig ved naturlig spiring af 
sidste års frø, og hvis nødvendigt foretages en 
udtynding til 2-8 planter pr. m2. Når planten er 
ca. 1,5 m høj ses de første frugtlegemer af rør-
hatten. Nogle år kick-starter Duangphen svam-
pehøsten en måneds tid ved at kunstvande, og 
indtil slutningen af regntiden i begyndelsen af 
september høster hun dagligt 10-20 kg rørhatte. 
Hun lader få frugtlegemer stå for at kaste spo-
rer, men formoder også at rørhatten overlever 
ved hjælp af sit mycelium.

Andre i landsbyen lader ældre frugtlegemer 
gære i en ‘suppe’ tilsat lidt sukkerrør og van-
der blandingen ud ved foden af de unge Sesba
nia-planter med jævnlig eftervanding. Samme 
anbefaling til frugttræer gives af det statslige 
Horticulture Center i den nordlige Chieng Rai-
provins. Med andre ord minder disse dyrknings-
anbefalinger om en havebrugsafgrøde og ikke 

Sesbania javanica er en bælgplante tilhørende un-
derfamilen Faboideae i Fabaceae, der indeholder 
slægter, der kan have både endo- og ektomykor-
rhiza. Den er endemisk for Sydøstasien, enårig, når 
typisk en højde på 3-5 meter og trives i våde og 
lerede habitater. Dens stængel opnår en tykkelse af 
2-4 cm, afhængig af bestandstæthed. Grundet sine 
smukke gullige blomster er planten udnævnt til et af 
Ayuthaya-provinsens vartegn. Både de unge skud 
og blomster bliver brugt i madlavningen.

Rørhattekappe med skjoldlus dannet på hovedroden 
af Sesbania javanica.

Sesbania javanica. Fotos Ole Sparre Pedersen

En lokal rørhatdyrker og forfatteren foran landsbyens Sam Ruans varemærke. Foto Ka-
sinee Kraikrutree.
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om anbefalingerne til svampedyrkning af ek-
sempelvis østershatte og andre rådsvampe, hvor 
opdyrket mycelium tilsættes ± sterilt organisk 
materiale. Det giver måske mening at ’svampe-
pode’ nye tilplantninger, men det synes at være 
en tvivlsom strategi i de veletablerede rørhatte-
Sesbania-bestande, hvor det eksisterende my-
celium sikkert kan overleve 3-5 måneder uden 
værtplante, hvad der antagelig er mere effek-
tivt end en (over)dosis svampespore-myceli-
um-blanding. I hvert fald undlader Duangphen 
suppemetoden, og selv efter kraftige og længe-
revarende oversvømmelser kommer svampen 
lystigt frem år efter år. Jorden har i øvrigt et lavt 
humus indhold og er kraftigt leret, dannet af til-
siltning fra de årlige oversvømmelser og opgrav-
ninger. Desuden synes der ikke at være synder-
lig konkurrence fra andre svampe eller ukrudt. 
Systematiske dyrkningsforsøg vil kunne afdæk-
ke de mange faktorer, der helt sikkert er på spil.

 
Ektomykorrhiza eller hvad?
Phlebopus portentosus er yderst interessant i 
den forstand, at det i fagkredse livligt diskuteres 
om rørhatten er en ektomykorrhizasvamp eller 
ej. Et kinesisk forskerhold anså den for at være 
saprotrof (nedbryder), da de med held kunne 

dyrke den i plastikposer med både steriliseret 
og usteriliseret jord (Ji m.fl. 2011). Thailandske 
væksthusforsøg dokumenterede derimod ty-
delige ektomykorrhizastrukturer imellem rod-
cellerne af en trenålet fyr (Pinus kesiya), men 
kun overfladiske strukturer på rodspidserne af 
andre træarter (Sanmee m.fl. 2010). Ved brug af 
isotoper fandt et andet hold thai-forskere end-
videre ud af at svampen omsatte let tilgængelige 
sukkerstoffer i lighed med de ‘rigtige mykorrhi-
zasvampe’ og ikke udviste den mere komplice-
rede nedbrydning af sukkerstoffer fra organisk 
materiale som hos typiske saprotrofer (Kumla 
m.fl. 2016). Ved besøg i Sam Ruan-landsbyen 
viste Duangphen mig en brunlig, klistret kappe 
med skjoldlus ved jordoverfladen på rodhal-
sen af Sesbania javanica (se boks). Desuden 
sås gallelignende strukturer. Gallerne er ikke 
opbygget af plantevæv, men derimod af svam-
pehyfer fra P. portentosus-rørhatten. Også disse 
indeholdt skjoldlus. Et kinesisk forskerhold har 
opsummeret mere end 20 plantefamilier med 
disse svampe-insekt-galle-samspil, men under 
kontrollerede væksthusforsøg kunne de ikke 
finde bevis for typiske ektomykorrhizadannel-
ser (Zhang m.fl. 2015). Dette falder i tråd med 
tidligere forslag af Tedersoo m.fl. (2010), hvor 

Phlebopus sammen med Boletinellus og Phyl
loboletellus ikke blev regnet som traditionelle 
ektomykorrhizadannere, ej heller typiske råd-
svampe eller parasitsvampe, men dog afhængige 
af andre levende organismer. Sesbania-planten 
svækkes ikke af svampen, snarere tværtimod.

Skjoldlusene suger sukkerstoffer fra plan-
ten, som også rørhatten nyder godt af, og som til 
gengæld laver de beskyttende galler for skjold-
lusene. Et velkendt fænomen inden for de ud-
viklingsmæssigt tidlige og nært beslægtede Bole
tinellus og Phlebopus-slægter (Wilson m. fl. 2012 
og Zhang m. fl. 2015). Funktionen af kappen og 
de mulige plantefordele er dog så vidt vides end-
nu ikke klarlagt. Der synes derimod ikke at være 
tvivl om at treenigheden, det vil sige det gode 
og effektive samarbejde mellem skjoldlusene, 
Sesbania-planten og rørhatten, er nøglen til den 
imponerende rørhattehøst i landsbyen. Et mu-
tualistisk samliv, der endnu ikke har fået tildelt 
et passende navn, og antagelig forløberen for 
den ektomykorrhizatype, som vi kender i Dan-
mark. Phlebopus-rørhattens tilpasningsevne til 
forskellige miljøer er i hvert fald enestående.
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Svampegastronomi af Flemming Rune

Kantarel-muffins

200 g kantareller
200 g hvedemel
150 g skinke i tern
4 æg
25 g smør
½ d1 olie i dejen + olie til pensling af forme
1½ dl mælk
1 dl revet cheddar (50 g)
1 spsk. hakket persille
1 stilk timian (bladene hakkes)1 tsk. bagepulver
salt og peber
evt. pinjekerner eller hasselnødder12-15 muffinforme

Almindelig Kantarel (Cantharellus cibarius) – 
den ‘rigtige’ abrikosgule kantarelart – finder man 
især på mager, sandet skovbund med fyr eller på 
morbund med gran eller bøg. Men der findes syv 
andre, gule kantarelarter i Europa med anderle-
des krav til jordbund og værtstræer. I Danmark 
finder vi f.eks. ofte den nærtstående og mere kø-
dede Bleg Kantarel (C. pallens) på fed, kalkrig 
bund i de sjællandske og østjyske bøgeskove, så 
der er gule kantareller i mange forskellige skov-
egne.

Desværre lader der til at være mindre mæng-
der end tidligere. For tyve år siden skrev jeg i 
Svampe 37 om kantarellernes tilbagegang i hele 
Europa, hvor både ændringer i skovmiljøet, luft-
forurening og øget svampeplukning fik skyld for 
udviklingen. Og det lader ikke til at være blevet 
bedre siden. Der importeres dog stadig store 
mængder kantareller fra Østeuropa til EU, og i 
det nordvestlige USA (Washington og Oregon) 
indhandles i gode år over en halv million kg fri-
ske kantareller til grønthandlere og fødevarepro-
ducenter.

I Europa ser markedet for tørrede kantarel-
ler ud til at være i udvikling, måske som følge af 
den dalende indsamling her. Ifølge FAOs inter-

nationale fødevarestandard (Codex Alimenta-
rius) må tørrede kantareller højst have et fugt-
indhold på 12 pct., og i 2016 blev store mængder 
tørrede, kinesiske kantareller importeret for om-
kring 40 euro/kg en gros. Tørrede kantareller kan 
dog bedst bruges som svampepulver (efter en tur 
i blenderen), og vil man nyde kantarellernes rig-
tige, kødfulde konsistens og den særlige milde og 
let krydrede aroma, så er der ingen vej uden om 
at samle dem friske i skoven.

Den klassiske tilberedningsmåde kan der ik-
ke siges noget dårligt om: stegning i smør på en 
varm pande, så smagsstofferne trækkes ud i fedt-
stoffet, stuvning i fløde og servering på nyristet 
franskbrød. Men hvorfor ikke prøve noget nyt, 
som f.eks. kantarelmuffins?

I Danmark har vi vænnet os til den ameri-
kanske muffintradition med søde, sandkageag-
tige muffins, som først blev udbredt i Vesteuropa 
kort før årtusindskiftet. Men i andre dele af ver-
den bager man hyppigt mere brødagtige muffins 
med både kød, ost, krydderurter – og svampe. Jeg 
stødte første gang på svampemuffins i Australien, 
og siden har jeg varieret et par australske muf-
finopskrifter, så jeg nu bager mine egne kanta-
relmuffins, der vist ikke fås mage til noget sted:

Kantarellerne renses, findeles og steges 
i smør på en varm pande, til der ikke længere 
træder saft ud. De stegte kantareller røres sam-
men med skinketern, æg, olie, mælk, cheddar og 
krydderurter. Mel med bagepulver røres i, til 
man har en fin, ret tyndtflydende dej med alle 
ingredienserne.

Ovnen tændes på 200°C, og muffinformene 
pensles med olie, så de færdigbagte muffins ikke 
kommer til at hænge for fast. Fyld formene to 
tredjedele med dej og stil dem midt i ovnen. Bag 
i ca. 25 minutter, til de øverste kantarelstykker 
i dejen er blevet smukt gyldne. Evt. kan forme-
ne fjernes straks, så de ikke bider sig fast i de 
nybagte muffins, men det ser flottest ud at lade 
dem blive på.

En indbydende ret, selv for børn. Den kan 
varieres med mange detaljer, f.eks. finthakkede 
hasselnødder i dejen, eller man kan pynte med 
lidt pinjekerner. Perfekt til en varm suppe eller 
som et lunt supplement til en brunch.

Signe med kantareller. Fotos Flemming Rune.

Kantarel-muffins.
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Jeg har altid ment, at Møns Klinteskov burde 
udlægges til urørt skov. Det er Danmarks bedste 
svampelokalitet med op mod 250 rødlistede ar-
ter. Den er klasser over andre gode lokaliteter, 
med mange gange flere rødlistede. I min egen-
skab af lokalformand for Danmarks Naturfred-
ningsforening (DN) i Vordingborg har jeg også 
ytret dette ønske over for Naturstyrelsen ved 
flere lejligheder, ligesom jeg har kritiseret dem 
for at drive skoven og lave naturprojekter uden 
en særlig præcis viden om hvor i skoven de rød-
listede svampe gror.

Så i 2016 bad Torben Hviid i Naturstyrelsen 
mig om at komme med et bud på hvad en bedre 
undersøgelse ville koste, så ville de søge penge 
fra 15. Juni Fonden. Sådan en opfordring kan 
man bare ikke sidde overhørig, og endnu bedre 
fik Naturstyrelsen en bevilling efterfølgende og 
bad mig om at gå i gang.

Jeg fik hjælp undervejs af Thomas Læssøe, 
der hjalp med bestemmelserne og selv deltog 
i tre ture. Venner, bl.a. Thomas Kehlet, deltog 

også i flere af ekskursionerne. I weekenden mel-
lem september og oktober var folk fra Svampe-
foreningen inviteret med. Vi blev kun ni, men 
havde en dejlig weekend med mange gode fund. 
Det lave antal deltagere gjorde det muligt at 
indlogere os i godsforvalterboligen på Klint-
holm, hvilket var mere luksuriøst end vi er vant 
til. Og så startede svampenes slaraffenland lige 
uden for døren.

De politiske vinde blæser nu i den retning, 
at det åbne land skal døje med mere overgødsk-
ning, men til gengæld kan man gøre noget for 
biodiversiteten i skovene. Det er trods alt der 
de fleste rødlistede arter har hjemme. Og det er 
nok på denne baggrund, at Naturstyrelsen ser 
sig om efter arealer, hvor det virkelig kan nytte 
at gøre en indsats for biodiversiteten.

De sjældne arter er langtfra jævnt fordelt i 
skoven. Ser man i atlasdatabasen, ser det ud som 
om, at det kun er langs klintekanten, Kalster-
bjerg og Timmesø Bjerg der er noget at kom-
me efter (navnlig hvis man tjekker fund fra før 

Svampe i Klinteskoven
Martin Vestergaard

2016). Derudover er der mange fund, der ikke 
er nøjagtigt stedfæstet, det kan man f.eks. se når 
en bakketop med unge bøge ved Aborrebjerg 
rummer hundreder af fund af rødlistede arter i 
samme „punkt“.

Til glæde og gavn for orkidéerne er der ble-
vet ryddet store områder omkring Ørnebjerg. 
Her ligger de fleste punkter for gamle fund af 
Teglrød Korkpigsvamp (Hydnellum auratile), en 
art der ikke findes andre steder i Danmark. Den 
danner mykorrhiza med bøg, så hvis værtstræ-
erne er røget, er svampen det også. Det er dog 
uklart, hvor stor præcision fundene er angivet 
med, og heldigvis fandt jeg arten et par steder 
på skredene af klinten. På et skred lige nord 
for trappen ved Jydelejet var der hundredvis, 
så arten er heldigvis ikke forsvundet. Men det 
understreger hvor rart det vil være, om man har 
et præcist kendskab til svampenes voksesteder 
inden man går i gang med plejetiltag.

Jeg startede med at undersøge og beskrive 
alle skovlitra (små skovparceller med et num-
mer og art, f.eks. 413-a: bøg 1838) i den statseje-
de del af skoven. Det gav en del fund af f.eks. 
Ascodichaena rugosa og andre almindeligheder. 
Siden blev jeg bedt om også at lave undersøgel-
ser i den privatejede del, således at der, hvis lej-
lighed byder sig i fremtiden, er mere viden til 

at vurdere mulighederne for en mere naturnær 
pleje. Da der samtidig også var kommet flere 
svampe frem, måtte jeg gå over til en metode, 
hvor jeg skrev alle arter ned i større områder 
af skoven, men noterede alle fund af rødlistede 
arter eller andre sjældenheder (også gengangere 
forskellige steder).

Og hvad fandt jeg så ud af? To vigtige ting. 1: 
Møns Klinteskov er fantastisk, og 2: de sjældne 
svampe er ikke jævnt fordelt i skoven, men er 
i meget høj grad koncentreret om steder hvor 
kalken træder frem i undergrunden.

Mindst 180 rødlistede svampearter
Kun et par andre lokaliteter kan måle sig med 
Møns klint hvad angår antallet af rødlistede 
arter, men disse lokaliteter er meget bedre un-
dersøgt eller udgør meget større arealer, f.eks. 
Jægersborg Dyrehave, skovene syd for Århus 
og Silkeborg skovene. I 2017 fandt vi i Klinte-
skoven flere nye rødlistede arter sammen med 
andre sjældenheder og fem arter, der var nye 
for landet. Hvor en gennemgang af svampe-
databasen af mange andre gode lokaliteter ty-
pisk giver 10-20 rødlistede svampe pr. lokalitet, 
huser Klinteskoven mindst 180! Og det endda 
i de mere truede kategorier. Derudover er der 
over et halvt hundrede arter, der bør medreg-

Martin Vestergaard, Svinøvej 23, Kostræde Banker, 4750 Lundby, martin@naturatlas.dk
Kort over Møn med Klinteskoven fremhævet som den 
ses med fundene i Svampeatlas.

Udsigt ved Møns 
Klint malet af 
C.W. Eckersberg
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Sandskredsfaldet er et klassisk fundsted for mange sjældne 
svampe. Heller ikke i 2017 skuffede området for enden af 
Grimdalsvej. Her sås pæne mængder af tre arter af rødliste-
de pigsvampe foruden Dråbehat (Chamaemyces fracidus), 
Stor Blækhat (Coprinopsis insignis), forskellige fine slør-
hatte og en rørhat der så lovende ud, men som desværre 
ikke var blevet indsamlet. Foto Martin Vestergaard.

Teglrød Korkpigsvamp (Hydnellum auratile).
Foto Thomas Kehlet.

Kødpigsvampen Sarcodon lepidus. Foto Thomas Læssøe.

Mørk Læderpigsvamp (Phellodon niger s.l.). Foto Martin Vestergaard.
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nes ifølge den nyeste vejledning. Det er arter, 
som er utilstrækkeligt kendt (kategorien DD). 
Og så skal man da heller ikke glemme alle de 
meget sjældne arter, som har under 20 danske 
fund, men som endnu ikke er vurderet eller er 
utilstrækkeligt kendt. Det er yderligere 256. Alt i 
alt vokser der i Klinteskoven mindst 500 sjældne 
svampearter!

Alene i 2017 blev der fundet knap 1000 ar-
ter fordelt på lidt under 3000 fund, og mængden 
af fund i Klinteskoven blev forøget med 50 pro-
cent. Der er nu i alt kendt 1635 arter af svampe 
fra Høje Møn. Klinteskoven/Møns Klint er her 
defineret som området med skov og overdrev 
mellem Liselund, Klintholm og Ørekulen ved 
Møns Fyr.

Så kort fortalt: Skynd jer ud i Klinteskoven 
og hjælp med at finde endnu flere sjældenheder. 
Der er gode muligheder for både at finde kend-
te forekomster og gøre nye opdagelser.

De bedste steder
Steder med kalk helt oppe i overfladen er de 
bedste voksesteder for sjældne svampe, selvføl-
gelig ikke på de bare og stejle kalkklinter, men 
især hvor kalken er blandet med en smule sand, 
ler og førne. Langs klintekanten er der særlig 

mange fund fra Sandskredsfaldet, og Jydele-
jefaldet er heller ikke at kimse ad. Men der er 
også mange steder, hvor forholdene er optimale, 
men hvor ingen tilsyneladende har kikket, ty-
pisk på skred og også hvor klinten flader lidt ud 
nede mod Møns Fyr. I halvmørke fandt TL og 
jeg et par spændende arter her, og der er sikkert 
mere at komme efter.

Timmesø Bjerg og Kalsterbjerg var kendte 
lokaliteter i forvejen, og deres lister er blevet 
boostet af Biowide-undersøgelserne (se Læssøe 
& Ejrnæs 2015). Men også Siesøbjerg, kan me-
get af det samme, så mon ikke også der er flere 
fund at gøre der?

Der er fri fladefærdsel i den statsejede del 
af skoven, som omfatter Kalsterbjerg, Timme-
søbjerg (og Siesøbjerg) samt arealerne øst for 
bilvejen inklusive Liselund. Vest for dette stats-
ejede område ligger den privatejede del, hvor 
der kun er adgang på stier og veje, men også 
langs stier er der en del at se, f.eks. ved Risk, 
Rud og Kongsbjerg. I den østlige del af Risk er 
der på mange af de døde grene, som ligger i di-
rekte kontakt med kalk, enten Brunlig Koralpig 
(Hydnocristella himantia), Teglrød Frynsehinde 
(Tomentella lateritia) eller Labyrint-Citrushin-
de (Lindtneria trachyspora), tre spektakulære 

barksvampe. Af andre steder, som man desvær-
re ikke uden tilladelse kan komme til, er Hvi-
debjerg og Trylledansen særligt lovende. En spe-
ciel ting ved den private del af skoven er, at der 
ikke har fundet „etnisk“ udrensning af nåletræ-
er sted. En del af de gamle fund af rødlistede ar-
ter på og under nåletræer, bl.a. visse pigsvampe 
og trøfler, kan muligvis stadig forekomme her. 
Staten har fjernet al granskov, og kun enkelte 
graner står tilbage. Mellem Havevej og Klinte-
vej findes en lille tørvemose, som det dog ikke 
lykkedes mig at finde noget spændende i, men 
det er lidt overraskende at finde surbund midt i 
Klinteskoven. Nord for mosen i skoven voksede 
fine overdrevssvampe og vidnede om at her tid-
ligere må have været mere lysåbent.

Så er der kalkoverdrevene, navnlig Høv-
blege og Jydelejet, som også er statsejede. De er 
rimeligt velundersøgte, men TL fandt sammen 

med undertegnede alligevel en ny rødblad for 
landet, Excentrisk Rødblad (Entoloma excentri
cum – Læssøe & Vestergaard 2018). Skoven på 
bakken mod nord i Jydelejet har en sandet jord-
bund og stort potentiale. Lidt NV for trappen 
ved Jydelejet ligger en ellesump på kildevand, 
som burde kunne producere noget spændende. 
Nord for, mellem Jydelejet og Liselund, er der 
store arealer med døde aske og elmetræer, et 
sandt slaraffenland for store vedboende svam-
pe. Ikke at jeg fandt mange sjældenheder, men 
det var svært at dække alle steder i Klinteskoven 
på den bedste årstid. De nylavede overdrev, dels 
Naturstyrelsens fældninger og dels Hundevæng 
Overdrev, som på min foranledning blev fredet 
for nogle år siden, kan ikke så meget endnu. 
Først og fremmest fordi de ikke har så lang kon-
tinuitet, og hvor lysningerne er lavet i dale, er 
der typisk for tykt muldlag.

!  
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Det kumulerede antal fund 
af rødlistede svampearter 
(RE, EN, V, NT) på Møns 
Klint. Bemærk at årstallene 
ikke er jævnt fordelt, og at 
kurven i virkeligheden er 
meget mere stigende i ny-
ere tid. 

På Timmesø Bjerg (billedet) og Siesø Bjerg vokser 250 år gamle krogede bøge, der er forbavsende små i forhold til 
deres alder, men på dette specielle ved på kalk vokser over 30 arter af rødlistede vedboende svampe. Fra Timmesø 
er kendt en meget lang række sjældne svampe, mens Siesø Bjerg, der er mage til, ikke er ordentligt undersøgt. 
Også på jorden vokser mange sjældne svampe, både mykorrhizadannere og nedbrydere. Foto Martin Vestergaard.
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De bedste arter
Det er ikke let at vælge nogle arter ud frem for 
andre, når der er over 500 spændende arter at 
vælge imellem. Og husk at „sjældenhed i sig selv 
er en skønhed“! 

Jeg er tilpas nørdet til at synes at mikrosvam-
pe også har deres charme, så lad mig starte med 
nogle af dem. Den hollandske rustsvampebog af 
Termorshuizen & Swertz (2011 – se anmeldelsen 
i Svampe 76) har givet mig mange glade oplevel-
ser. Nogle få arter er meget almindelige, men de 
fleste arter kræver, at man leder, og så giver det en 
tilfredsstillelse når det lykkes. Og hvis du kan din 
botanik og kan måle en spore, er det ofte entydigt 
hvilken art, der er tale om. Og allervigtigst, der er 
tilsyneladende meget få der leder. Jeg fandt flere 
nye for landet, og stort set resten af de arter jeg 
fandt, har kun få fund i databasen. Også blandt 
andre grupper af mikrosvampe er der en del, der 
lader sig bestemme ud fra vært og få andre karak-
terer. Til det brug har jeg lånt Microfungi on Land 
Plants af Ellis og Ellis (1985) af TL.

Knoldslørhattene er naturligvis et kapitel 
for sig, kalkelskende, store og ofte farvestrålen-
de, men desværre er det jo for viderekomne at 
bestemme dem. I 2017 fandt vi Banan-Slørhat 
(Cortinarius nanceiensis) på det ene af de to 
kendte danske mycelier. Det andet er ikke over-
raskende i Allindelille Fredskov. Overraskende 
nok blev den senere også fundet i den vestlige 
del af Klinteskoven, hvorfra der ikke tidligere er 
registreret fund. I alt er der indtil videre kendt 
70 arter af slørhatte fra Høje Møn, heraf er de 22 
rødlistede. Potentialet er langt højere.

Parasolhatte er også smukke, og glad blev 
jeg, da jeg i 2017 vendte min første Grædende 
Parasolhat (Echinoderma hystrix) om og så dens 
tårer. Der er kendt ni arter af rødlistede para-
solhatte i Klinteskoven. De fleste fund er fra de 
mest mineralholdige jorde, men parasolhatte 
dukker også gerne op hvor anlæg af skovveje 
har medført ændringer i jordbunden (tilførsel 
af kalk). Grædende Parasolhat (EN), Møllers 
Parasolhat (Cystolepiota moelleri – EN) og Fin-

skællet Parasolhat (Lepiota echinella – VU) er 
set færrest gange.

De fleste af de rødlistede rødblade på Møns 
Klint vokser på overdrev. Det gælder til dels 
Askegrå Rødblad (Entoloma hirtum – CR) og 
Gråhåret Rødblad (E. dysthales – NT), men 
mere udpræget for Rødplettet Rødblad (E. 
exile – NT), Grøngul Rødblad (E. incanum – 
NT), Gråblå Rødblad (E. griseocyaneum – VU), 
Tykbladet Rødblad (E. clandestinum – VU) og 
Sødlig Rødblad (E. ameides – EN). De kan dog 
alle krybe ind i skoven. Ud over de rødlistede 
rødblade blev to arter, der ikke er rødlistevur-
deret, fundet i 2017. Foruden Excentrisk Rød-
blad (nævnt ovenfor) var det Gennemstribet 
Rødblad (E. insolitum), der kun er fundet et 
enkelt sted tidligere. „Excentrikeren“ voksede i 
Jydelejet, mens den anden art blev fundet på re-
sterne af et lille overdrev, der i dag er skov. Selv 
var jeg rigtig glad for sammen med TL at finde 
Grøngul Rødblad (NT) i Jydelejet i nogle meget 
farvestrålende eksemplarer.

De store, fine overdrev burde – tænker man 
– huse en masse flotte vokshatte, men her sy-
nes jeg Møns Klint skuffer en smule, der er dog 
kendt otte rødlistede arter. Stinkende Vokshat 
(Neohygrocybe nitrata – NT) er kun fundet en 
enkelt gang i 1953. Den ses normalt på åbne 
overdrev, derimod vokser nogle af de andre rød-
listede vokshatte på Møn gerne i lysåben skov. 
Det drejer sig f.eks. om Latrin-Vokshat (Hodo
philus foetens s.l. – NT), Krat-Vokshat (Hodo
philus hymenocephalus s.l. – VU) og Kanta-
rel-Vokshat (Hygrocybe cantharellus – NT). 
Forekomsten af Kromgul Vokshat (Gloioxant
homyces vitellinus) i en ellesump er bemærkel-
sesværdig (Læssøe 1996).

Vedboende svampe, inklusive barksvampe, 
er repræsenteret med en masse spændende rød-
listede arter. Jeg havde i min naivitet forestillet 
mig, at sjældne svampe, der gror på ved, burde 
kunne dukke op hvor som helst, men sådan er 
det ikke. Der er voldsomt mange flere sjældne 
vedboende svampe på træer, der har vokset på 
kalk. Det kan sikkert skyldes flere forhold. Nog-
le træer vokser meget langsomt på kalk og får 
et særligt massivt ved, f.eks. er bøgene på Tim-
mesøbjerg Danmarks ældste, men ikke impo-
nerende tykke. Desuden giver kalken mangel 
på andre mineraler, og det alene giver vel også 

noget andet ved. Nogle af arterne nøjes dog ik-
ke med at have deres mycelium i veddet, men 
når også jorden. Af de over 30 rødlistede ved-
boende svampe kan jeg i flæng nævne Pindsvi-
nepigsvamp (Hericium erinaceus – CR), Cinno-
ber-Muslingesvamp (Crepidotus cinnabarinus 
– EN), Ved-Posesvamp (Volvariella caesiotincta 
– EN) og Pigget Grynskælhat (Flammulaster 
muricatus – EN). 

 Yderligere information
Der er desværre ikke plads i bladet Svampe til at 
skrive så meget, som svampene i Klinteskoven 
fortjener. Jeg har udarbejdet en rapport med 
alle fundene og forslag til pleje. Bilaget med to-
tallisten fylder alene 50 sider, og et bilag med de 
256 arter, der vokser i Klinteskoven, men som er 
kendt fra under 20 fund i landet, fylder selvføl-
gelig også meget. Og alle de over 230 rødlistede 
arter burde have en ordentligt omtale. I bladet 
her er der kun plads til (forhåbentlig) at vække 
læserens interesse, men interesserede kan skrive 
til mig på mail og bede om en kopi af min kort-
lægningsrapport til yderligere inspiration. Du 
kan også tjekke atlasdatabasen og planlægge 
mange fornøjelige ekskursioner. Selvom der er 
fund fra hele Klinteskoven, så bemærk, at der i 
store dele kun var få før 2017, og der er meget 
at finde endnu!

 
Tak til 15. Juni Fonden, der støttede undersøgel-
serne, Naturstyrelsen, der har været imødekom-
mende over for forslag, og selvfølgelig alle dem 
der har deltaget i turene.
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Banan-Slørhat (Cortinarius nanceiensis) blev under undersøgelsen fundet på både det kendte sted (Maglevands-
fald, DMS-9213936, ovenstående foto) og det nye sted Plantehaverne. Foto Martin Vestergaard.
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Møns overdrev Høvblege minder om en alpin blomster-
eng. Igennem hele feltsæsonen er der mange planter i 
blomst. Svampe er der året rundt, men de er meget vejr-
afhængige. Genetiske undersøgelser af jorden i forbin-
delse med Biowide viser at svampene er der, men mange 
arter danner kun sjældent frugtlegemer. På overdrevene 
kan man dog ofte finde spændende jordtunger, vokshat-
te, rødblade og mange andre. Foto Martin Vestergaard.

Spidspuklet Vokshat (Hygrocybe acutoconica).
Foto Jens H. Petersen.

Turkis-Farvetunge (Microglossum tenebrosum). Foto Thomas Kehlet.
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Ingen bliver syg af lidt sort skimmel på en 
fuge i badeværelset. Hvis væggene i sovevæ-
relset er sortplettede hele vejen rundt, er det 
anderledes alvorligt. For en del mennesker 
bliver syge af at opholde sig i skimmelramte 
bygninger, selv om man ikke ved hvorfor.

Siden midten af 90’erne har det været almen vi-
den i Danmark at det ikke er sundt at opholde sig 
i en bolig eller et klasselokale med kraftig skim-
melvækst (se definitionen af en skimmelsvamp 
på side 27).

Børn og voksne med luftvejssymptomer, ho-
vedpine, koncentrationsbesvær og sygelig træt-
hed fik det bedre, da man begyndte at renovere 
de angrebne bygninger, og i årenes løb er der 
brugt milliardbeløb på at ombygge eller ligefrem 
nedrive vandskadede og skimmelplagede skoler, 
svømmehaller, boligafdelinger mm.

Men selv om et fireårigt forskningsprogram, 
Skimmelsvampe i bygninger, fra 1998-2002 bl.a. 
undersøgte skimmelsvampes virkning på men-

nesker, er der stadig stor usikkerhed om hvorfor 
nogle mennesker bliver syge af at opholde sig i 
huse med skimmelvækst.

„Nogle, men ikke så mange reagerer allergisk 
på skimmelsvampe med astma eller høfeber. Det 
kan man teste for,“ siger mikrobiologen Suzanne 
Gravesen, der var initiativtager til forskningspro-
grammet og en af programmets ledere som se-
niorforsker på Statens Byggeforskningsinstitut 
SBI.

„Men vanskelighederne opstår når menne-
sker der ikke har allergi, reagerer med slimhinde-
besvær, ekstrem træthed osv. De symptomer pas-
ser også på en række andre lidelser, og man kan 
ikke påvise med en blodprøve eller en priktest 
om det er en reaktion på skimmelsvamp. Vi ved 
stadig ikke hvorfor nogle bliver så syge i skim-
melramte bygninger.“

At man ikke kender mekanismerne, gælder 
også mange andre sygdomme. Men usikkerheden 
er uheldig når der er så mange penge på spil som 
på dette område, tilføjer Suzanne Gravesen.

„Den kan blive en kattelem for en bygnings-
ejer der ikke vil betale for en renovering. Eller 

Stadig mangelfuld viden om skimmel og helbredsproblemer
Kirsten Bjørnsson

man prøver at få forsikringen til at betale for no-
get der ikke er nødvendigt. Risikoen for misbrug 
går begge veje.“

Ret få har skimmelallergi
En egentlig skimmelsvampeallergi viser sig gerne 
som astma eller høfeber. Men det er ganske få 
procent af befolkningen der har antistoffer mod 
skimmelsvampe i blodet, og endnu færre der fak-
tisk får en allergisk reaktion når de bliver udsat 
for skimmelsvamp.

„Vi ser mange patienter som har problemer 
med deres indeklima og tror de er allergikere, og 
hos de fleste kan vi ikke påvise en allergisk reak-
tion,“ siger speciallæge i allergi Holger Mosbech.

Patienterne kommer med forskellige diffuse 
symptomer som luftvejsgener, slimhindeproble-
mer og træthed, og deres blodprøver er som re-
gel helt normale.

„Men hvis der er skimmelsvampe, er der fug-
tigt. Og hvis der er fugtigt, giver det gode betin-
gelser for husstøvmider som er en af vores hyp-
pigste indendørs allergikilder. Så i virkeligheden 
er nogle af disse patienter allergiske over for hus-
støvmider i stedet.“

Børn der vokser op i fugtige boliger, har ofte-
re bronkitis med astmatiske symptomer, men det 
er usikkert om skimmelsvampe spiller en rolle i 
den forbindelse.

Mere sikkert er det at fugt og skimmel kan 
forværre astma, og ifølge Holger Mosbech ser 
man forholdsvis ofte at patienter med alvorlig 
astma også reagerer på skimmel.

„De sygeste astmapatienter vi ser, er ikke 
sjældent overfølsomme over for forskellige skim-
melsvampe.“

Begrænset viden trods undersøgelser
Symptomerne som en del ikke-allergikere ople-
ver i forbindelse med kraftig skimmelvækst, fal-
der i to grupper. Dels slimhindeproblemer som 
tørre og kløende øjne, stoppet næse og svie i 
halsen. Dels almene symptomer som hovedpine, 

svimmelhed, træthed og koncentrationsbesvær. 
Tilsammen kaldet indeklimasymptomer.

Der er masser af eksempler på at sympto-
merne er forsvundet, når en fugt- og skimmel-
ramt bygning er blevet renoveret. Men det er 
småt med videnskabelig dokumentation, og det 
lykkedes kun i begrænset grad at påvise en sam-
menhæng mellem indeklimasymptomer og skim-
melvækst i de to store skoleundersøgelser som 
arbejds- og miljømedicineren Harald Meyer gen-
nemførte fra 1996 til 2002.

„De faktorer der havde stærkest sammen-
hæng med de forskellige symptomer, var de per-
sonlige faktorer. Om man lige havde været for-
kølet, om man var kvinde, ryger, om man havde 
astma eller høfeber, om man blev mobbet, havde 
en stor arbejdsbyrde, osv.,“ siger Harald Meyer.

Det var altså ikke skimmelsvampene der hav-
de den stærkeste sammenhæng med indeklima-
symptomerne. De kom først ind på en tredje- el-
ler fjerdeplads, afhængig af hvilket symptom man 
kiggede på.

„Så skimmelsvampe kunne kun forklare en 
mindre del af problemet. Nogle syntes det var 
skuffende, men omvendt kan man også synes at 
det var beroligende at det trods alt ikke så værre 
ud på vores skoler end det gjorde.“

Et bygningsmæssigt problem
Uanset at man ikke kender skimmelsvampenes 
præcise rolle, er det internationalt anerkendt at 
det kan give helbredsproblemer at opholde sig 
længere tid i fugtige og skimmelramte bygninger. 
Det blev senest fastslået af Sundhedsstyrelsen i 
2009, og både Arbejdstilsynet, embedslægerne og 
kommunerne har mulighed for at gribe ind i al-
vorlige tilfælde.

Den sundhedsfaglige ekspertise på området 
findes på sygehusenes lunge/allergiafdelinger og på 
arbejds- og miljømedicinske klinikker, bl.a. på Bi-
spebjerg Hospital hvor Harald Meyer og hans kol-
leger får henvist patienter fra de praktiserende læ-
ger, men også fra fagforeninger og arbejdspladser.

Hvis mange på den samme arbejdsplads har 
symptomer, og hvis generne kommer i løbet af ar-
bejdsdagen eller arbejdsugen og forsvinder i week-
enden og i ferierne, er der grund til at undersøge 
sagen nærmere. Eller hvis symptomerne er knyttet 
til ophold i boligen og forsvinder uden for den.

Der kan være mange årsager til slimhinde-

Skimmel i hverdagen

Gode råd om skimmel i boligen findes på
www.skimmel.dk

Petriskål med flere skimmelarter. Foto 
Jens H. Petersen; baggrundsfoto Birgitte 
Andersen.
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besvær og almene symptomer som hovedpine og 
træthed. Pollenallergi, snavsede filtre i et ventila-
tionsanlæg, for høj temperatur i et kontorlokale, 
for bare at nævne nogle. Vandskader og skimmel-
vækst er kun én mulighed.

„Eller rettere fugt og vandskader, for der kan 
også være bakterier i fugtige konstruktioner, og 
der er teorier om at der frigives kemi, når van-
det nedbryder bygningsmaterialer,“ siger Harald 
Meyer.

Nogle skimmelsvampe producerer giftstoffer, 
mykotoksiner, men alt efter typen af toksin skal 
man formentlig udsættes for relativt store kon-
centrationer for at blive syg af dem, tilføjer han.

„Det er altid et spørgsmål om dosis. Ingen 
tror at man bliver syg af en lille skimmelplet i 
hjørnet af brusekabinen. Hvis væggene er sorte 
hele vejen rundt i soveværelset, er det en helt an-
den dosis. Her følger vi Sundhedsstyrelsens an-
befalinger som siger at hvis der er flere kvadrat-
meter med fugt og skimmel, skal der gøres noget 
ved det.“

Indtil problemet er løst, kan det blive nød-
vendigt at symptombehandle med f.eks. astma-
medicin. Men den egentlige behandling er at 
fjerne det bygningsmæssige problem, hvadenten 
det er opstigende grundfugt, et utæt tag eller en 
rørskade, understreger Harald Meyer.

„Man skal have fjernet de ødelagte bygnings-
materialer så der igen kommer et godt og rent 
indemiljø, og man skal gøre grundigt rent efter 
renoveringen, så der ikke ligger indtørrede rester 
af skimmel som kan frigives til indeluften.“

Tidspres og ændret byggeskik
Skimmelsvampenes sporer findes overalt i luf-
ten, og de kan vokse på alle organiske materialer, 
men også i støv og snavs på uorganiske bygnings-
materialer som badeværelsesfliser, fuger mm.

De trives, når den relative luftfugtighed når 
over 75-80 pct. på bygningsmaterialernes overfla-
de, og det gør den meget hurtigt i vinterhalvåret, 
fordi den relative luftfugtighed stiger, når tempe-
raturen falder.

Fugtige boliger er et ældgammelt problem i 
Danmark, men måden det optræder på i dag, har 
meget at gøre med ændret byggeskik og nye byg-
ningsmaterialer, siger bygningsingeniør Mikael 
Østergaard, der har rådgivet på området siden 
90’erne.

Problemerne med de flade tage fra 60’erne 
og 70’erne har alle hørt om, men der har været 
andre eksempler på uegnede nye konstruktio-
ner og materialer. Det seneste er de fugtsugende 
magnesiumsoxid-plader man har brugt som vind-
spærreplader fra 2010 til 2015, og som kommer 
til at koste milliardbeløb i udskiftning og reno-
vering.

„Dem tog man i brug uden at tage højde for 
det danske klima,“ siger Mikael Østergaard. 
„Det gik godt i Italien, men i Danmark kommer 
den relative luftfugtighed over 90 pct. i vinterpe-
rioden, og så suger pladerne fugt som de afgiver 
som saltholdigt vand. Jo mere de afgiver, jo mere 
bliver pladen nedbrudt, og jo større er risikoen 
for at der kommer skimmel.“

Tidspres i byggeriet fører til at man bygger 
fugt ind i nye bygninger. Eksemplerne er mange. 
Gulve bliver lagt, før fugten er ude af betonen 
under dem, vægge bliver malet før de er tørre, 
gipsvægge bliver sat op, før taget er lagt, så de bli-
ver ødelagt af regn og må pilles ned igen. Gamle 
ejendomme bliver efterisoleret uden at der f.eks. 
er taget højde for kondensdannelse i tagkon-
struktionen. Nye bygninger bliver projekteret og 
planlagt uden hensyn til hvordan man kan undgå 
byggefugt.

„Mange problemer kunne undgås, hvis der 
var krav om at ethvert projekt i Danmark skulle 
forbi en kvalificeret fugttekniker, før det kom i 
udbud,“ siger Mikael Østergaard.

Renovering for milliarder
Fra midten af 90’erne blev en række offentlige 
bygninger og institutioner saneret for skimmel-
svamp, men da det store forskningsprogram slut-
tede i 2002 uden at finde en klar sammenhæng 
mellem skimmel og indeklimasymptomer, dalede 
interessen, og i nogle år var mantraet at folk bare 
skulle støvsuge og lufte ordentligt ud, husker Mi-
kael Østergaard.

„Så begyndte vi at få en ny type sager fra pri-
vate udlejningsejendomme fordi beboerne pres-
sede på. Folk blev også mere opmærksomme på 
at bruge deres ejerskifteforsikringer.

I 60’erne og 70’erne var der bygget flere huse 
end nogensinde, og over årene kom der måske 
noget skimmel, og lidt mere og lidt mere. Uden 
at de gamle ejere tænkte over at det var skimmel 
de var påvirket af. Men når parcelhuset så blev 

solgt, oplevede de nye ejere hurtigt problemerne, 
somme tider allerede fra dag 1.“

En almindelig bygningsforsikring dækker 
kun et skimmelsvampeangreb hvis det følger af 
en anden skade som er dækket, f.eks. et sprængt 
vandrør.

En ejerskifteforsikring dækker skimmel-
svamp, hvis den var der på overtagelsestidspunk-
tet, og den nedsætter bygningens brugsværdi. 
Men hvad der ligger i nedsat brugsværdi, kan 
hurtigt blive et diskussionspunkt.

En tredje forsikring der kan dække skimmel-
angreb, er den byggeskadeforsikring som siden 
2008 har været lovpligtig i forbindelse med ny-
byggeri og større ombygninger.

Forsikringsselskaberne er altså part i mange 
skimmelsager, og Mikael Østergaard oplever ik-
ke helt sjældent at de sætter spørgsmålstegn ved 
hans vurderinger og stiller omfattende krav om 
forskellige målinger og dokumentation. Også i 
tilfælde hvor kraftig ‘muglugt’ og synlig skimmel-
vækst kunne være tilstrækkeligt.

„Men det der er så svært, er jo også at nogle 
bliver påvirket kraftigt, mens andre aldrig mær-
ker noget.“

Diskussion om grænseværdier
Hvor meget skimmel må der så være i en byg-
ning, før det er sundhedsskadeligt?

En SBI-anvisning fra 2003 sætter 0,25 kva-
dratmeter som grænsen for acceptabel forekomst 
af skimmel, dvs. 50 gange 50 centimeter. Den lov-
pligtige byggeskadesforsikring af nybyggeri og 
større ombygninger sætter grænsen ved 400 kva-
dratcentimeter, altså 20 gange 20 centimeter. Ef-
ter renovering skal tallet være 0.

I Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 
står at man bør ophøre med at bruge et lokale 
hvis der er fugt og skimmelvækst i et omfang der 
skal måles i kvadratmeter. I det konkrete skøn 
skal indgå hensyn til f.eks. børn og særlig følsom-
me personer.

Sundhedsstyrelsen tilføjer dog at skimmel-
vækst af mere bagatelagtig karakter kan fore-
bygges med rengøring og god bolighygiejne, dvs. 
ved at lufte ud, sørge for tilstrækkelig opvarm-
ning og lade være med at tørre tøj indendørs. Ba-
gatelgrænsen går hvor skimmelvæksten f.eks. er 
begrænset til fuger i et badeværelse som i øvrigt 
ikke har bygningsmæssige mangler, hvor skimlen 

er begrænset til højst nogle håndfladers størrelse 
i bryggers og lignende rum der ikke bruges til op-
hold, og hvor der er tale om mindre forekomster 
langs vindueskarme og i vinduesrammer.

Til næste år skal de to SBI-anvisninger for 
undersøgelse og renovering af skimmelramte 
bygninger opdateres, og en af de svære diskussio-
ner bliver formentlig netop hvor meget der må 
være, siger skimmeleksperten Ulf Thrane fra SBI.

„Vi har alle en smule skimmel i vores byg-
ninger. Men hvornår er det for meget? Er 0,25 
kvadratmeter for høj en grænse, eller er 400 kva-
dratcentimeter hysterisk lidt?“

Han tilføjer at der er et stort ønske fra byg-
gebranche, rådgivere og forsikringsselskaber om 
at nå til enighed om hvordan man griber sagerne 
an.

„Men det bliver svært at lave en fast dreje-
bog, for bygninger er forskellige, og mennesker 
er forskellige og bliver påvirket af alt mulig andet 
i vores indeklima.“
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Molds in Danish buildings

dreven fysisk træning vil tilføre boligen en øget 
fugtbelastning ud over de ca. 10 liter pr. døgn 
som en familie på fire personer genererer. Kom-
mer denne fugt ikke væk bl.a. gennem ventila-
tion, opstår der let kondens, og så følger skim-
melsvampevækst straks efter.

Sporerne fra de skimmelsvampe, der er 
nævnt i denne artikel, kommer helt naturligt ind 
i boligen med støv og skidt vi selv slæber med 
ind. Så en lav rengøringsstandard vil øge risi-
koen for skimmelsvampevækst – særligt hvis der 
også er en øget fugtbelastning.

Skimmelsvampe i bygninger
Det er estimeret, at der er millioner af svampe-
arter, men kun godt 120.000 af de over 300.000 
publicerede navne repræsenterer gode, accepte-
rede arter (Hawksworth og Lücking 2017). Af 
disse er der ca. 20.000 man kan kalde skimmel-
svampe, men det er kun ca. 100 skimmelsvam-
pearter, der kan vokse i vores bygninger og på 
vores indbo (Andersen m.fl. 2011). Heraf er der 
ca. 8-15 arter, der jævnligt forekommer.

Skimmelsvampe vil, når de når skelsår og 
alder, udvikle strukturer (frugtlegemer og/eller 
konidiebærende celler) der skal danne den næ-
ste generation af sæksporer eller konidiesporer, 
der kan frigives til omgivelserne. Disse struktu-
rer og sporer er meget forskellige, og traditio-
nelt har de dannet grundlag for den systemati-
ske inddeling af skimmelsvampene og deres 
navngivning i slægter og arter.

Mange skimmelsvampe i bygninger dan-

Det er anslået at ca. 15 pct. af de danske boli-
ger har et skimmelproblem af større eller min-
dre omfang. Ud over direkte vandskader, som 

sprængte vandrør eller oversvømmelser fra klo-
akker, er manglende vedligehold af bygninger 
ofte årsag til skimmelsvampevækst. Bygnings-
materialerne har et højt indhold af organiske 
stoffer, og hvis der er slidskader, manglende ma-
ling eller træbeskyttelse, bliver de endnu mere 
modtagelige for skimmelsvampevækst. Bygge-
materialerne kan også være forurenet med de 
skadevoldende skimmelsvampe lige fra starten 
– det er fx set i gipsplader (Andersen m.fl. 2017).

Men skimmel kan også skyldes uhensigts-
mæssig brugeradfærd indendørs. Meget lange 
bade, tøjvask og tørring af vasketøj i boligen, 
tilberedning af store mængder mad eller over-

ner små, tørre konidier (mitosporer) fra frit-
stående strukturer (konidioforer), som eksem-
pelvis hos Vandkandeskimmel (Aspergillus) 
og Penselskimmel (Penicillium). Disse svampe 
danner mange løstsiddende sporer i lange kæ-
der, der meget let frigives til luften og dermed 
spredes meget effektivt indendørs. Aspergillus 
og Penicillium vokser ikke kun i bygninger, men 
findes også på madvarer (mugne citroner eller 
skimmelosten), hvilket kan give falsk positive 
luftprøver, hvis de enkelte svampe ikke iden-
tificeres til artsniveau når man undersøger for 
skimmelsvamp i bygninger. Man kan altså tro 
der er et skimmelproblem, men i virkeligheden 
er det bare en rådden citron i frugtskålen.

Skimmelslægterne Alternaria og Cladospo
rium danner deres større sporer i korte forgre-
nede kæder og er ikke så almindelige i vores 
indeklima, men de er blandt de hyppigst fore-
kommende skimmelsvampe udendørs. Der-
for er der også her mulighed for falsk positive 
luftprøver, da Alternaria og Cladosporium især 
i sensommeren og det tidlige efterår spredes 
voldsomt, når der høstes på markerne.

Andre skimmelsvampeslægter danner spo-
rer i slimhoveder som for eksempel Stachybo
trys og Trichoderma. Hos disse svampe frigives 
sporerne ikke så let, men hvis svampen tørrer 
ud, tørrer slimen også ud, og så kan sporerne 
blive luftbårne.

Endelig er der nogle slægter hvor sporerne 
dannes i mere eller mindre lukkede strukturer 
(peritecier, kleistotecier eller pyknidier), som fx 

Af de ca. 20.000 kendte skimmelsvampear-
ter, der forekommer i Danmark, ses 8-15 ar-
ter jævnligt i bygninger og på indbo. Nogle 
har en særlig forkærlighed for at vokse på 
bygningsmaterialer, tekstiler mv., mens an-
dre er naturligt forekommende udendørs 
og bliver slæbt ind med snavs og støv eller 
kommer fra udeluften.

Skimmelsvampe
Skimmelsvampe omfatter vækststadier af både sæk- og basidiesvampe, der udvendigt 
danner aseksuelle sporer, typisk i form af konidier dannet fra konidiebærere (konidio-
forer). Skimmelsvampene ligner ofte en støvende, hvid, grå eller farvet belægning. En 
meget lignende gruppe er mugsvampene, der imidlertid tilhører koblingssvampene og 
som danner sporerne fra små, ofte knappenålsformede strukturer (sporangiebærere med 
sporangier).

I forhold til det praktiske arbejde med skadevoldende svampe i fx huse (denne artikel) 
bruges ofte en bredere definition, som inkluderer al svampevækst på fx vægge, lofter, 
gulve og inventar, hvor der som udgangspunkt ikke er makroskopisk synlige seksuelle 
frugtlegemer. Her inkluderes også gærsvampene, der ikke som ovennævnte danner 
hyfer, men som vokser som knopskydende enkeltceller.

Alle fotos Birgitte Andersen.
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Alternaria  
alternata

hos Chaetomium, hvor sporer i en klistret mas-
se skubbes ud af periteciet, som når tandpasta 
trykkes ud af tuben, og afsættes på hårene om-
kring frugtlegemets åbning. I de tre sidstnævnte 
slægter er der risiko for falsk negative luftprø-
ver, hvilket betyder, at selv om de ikke findes i 
en luftprøve, kan en enkelt koloni vidne om, at 
der er eller har været en større vandskade.

Ud over forskelle i svampenes udseende 
er der stor forskel på de enkelte svampearters 
præferencer for temperatur og fugt i forhold til 
vækst, enzymer til nedbrydning af materialer, 
resistens over for rengørings- og bekæmpel-
sesmidler og ikke mindst svampenes evne til 
at danne stærkt lugtende flygtige forbindelser 
(mVOC’er), mykotoksiner og andre sundheds-
skadelige stoffer.

Klassifikation og slægtskab
Efterhånden benyttes skimmelsvampenes mor-
fologi (udseende) kun til en grovinddeling, da 
moderne biologisk klassifikation for det me-
ste benytter sig af forskelle og ligheder i dna-
sekvenser fra forskellige steder i det genetiske 
materiale.

Man arbejder på at kunne lave et entydigt 
genetisk fingeraftryk for alle organismer. For at 
dette kan fungere, bliver mange morfologisk be-
tingede slægter og arter splittet op, fx er Chaeto
mium blevet splittet op i fem nye slægter med 
flere arter i hver, hvortil kommer at seks Chaeto
mium-arter er flyttet til andre allerede beskrevne 
slægter. Også i velkendte arter er der etableret 
mere snævre artsafgrænsninger, fx er Penicillium 
chrysogenum nu tre arter og Aspergillus versi
color 11 arter. For alle gælder at man kun kan 
finde og identificere de nye snævert beskrevne 

arter med dna-metoder, fordi deres morfologi-
ske strukturer er mere eller mindre ens.

 Dette indebærer at mange nye artsnavne 
dukker op – også fra bygninger og indeklima – 
og at mange af de gamle arter og slægter bliver 
slået sammen (fx Alternaria og Ulocladium) og 
omskrevet med enten snævrere eller bredere 
karakteristika.

Identifikation
I byggebranchen påvises skimmelsvamp med 
en række forskellige måle- og analysemetoder, 
der spænder fra dyrkning og mikroskopering til 
dna-analyse. I mange tilfælde er det ikke nød-
vendigt at bestemme en skimmelsvamp til art, 
hvis den fx er kommet i forbindelse med en 
vandskade, og det er tydeligt hvordan skaden 
skal afhjælpes. I andre tilfælde kan artsbestem-
melse være nyttig, f.eks. for at fastslå om et stort 
antal svampesporer i en luftprøve kommer fra 
en skimmelsvamp, der vokser på bygningsmate-
rialer eller udendørs.

Svampene
I det følgende er skimmelsvampene præsente-
ret under det navn, der hyppigst benyttes i byg-
gebranchen (pr. 2018) med angivelse af evt. nye 
navne og ændringer under synonymer og nye 
navne.

Alternaria alternata
 – almindelig udendørs, også inde på vådt træværk.
Synonymer: A. tenuis er et ældre ugyldigt navn.
Nærtbeslægtede arter: A. tenuissima ses hyp-

pigere i bygninger end A. alternata (se tek-
sten). A. arborescens og A. infectoria, men 
disse arter kommer udefra.

Sporeudseende: Flercellede, æg- til pæreforme-
de (7-60 × 5-15 µm); dannes i kæder.

Temperaturkrav: 5-35 °C
Vandaktivitetskrav: > 0,85
Materialepræferencer: Papir, tapet, træværk, 

luftfiltre, isoleringsmateriale.

Alternaria er en vidt udbredt slægt, hvor nogle 
arter er knyttet til nedbrydning af dødt plante-
materiale, mens andre arter ses som skadevol-
dende plantepatogener i landbruget over hele 
verden. Det betyder at der er store økonomi-

ske interesser i specifikt at kunne spore ska-
devoldende Alternaria-arter, hvilket medfører 
at artsafgrænsningen er under hastig udvikling, 
og mange nye arter bliver beskrevet baseret på 
dna-sekvensanalyser. Slægten Ulocladium er nu 
også flyttet ind under Alternaria.

I indeklima- og byggesager opereres der 
med brede artsbeskrivelser, der ikke svarer til 
de fylogenetisk definerede arter. Alternaria al
ternata bruges bredt om en række arter, eller der 
angives blot slægtsnavnet (Alternaria sp.), hvil-
ket bl.a. er gældende for de spore- og pollental 
som DMI og Astma-Allergi Danmark offentlig-
gør af hensyn til allergikere.

Alternaria alternata udgør et artskompleks, 
hvor flere tidligere selvstændige arter er blevet 
slået sammen via brug af dna-data, selvom an-
dre data understøtter artsadskillelse (Wouden-
berg m.fl. 2015). Heriblandt A. tenuissima, der 
nogle gange er rapporteret fra bygninger og in-
deklima, men også mange arter der er knyttet til 
specifikke frugter og landbrugsafgrøder.

Alternaria danner kæder af tørre sporer af 
varierende størrelse, hvor de yderste sporer er 
de mindste, men alle sporer kan frigives til luf-
ten og derfor findes ved en luftanalyse. Når A. 
alternata findes i støv, er der en mulighed for at 
sporerne er kommet ind med udeluften, eller på 
anden vis kommet udefra eller fra plantemate-

riale. Især når der høstes korn, spredes der et 
stort antal A. infectoria-sporer i luften. Men spo-
rerne kan også stamme fra vækst på træ, tapet 
og mineraluld. Findes et større antal Alterna
ria-sporer, kan det skyldes vækst i våde byg-
gematerialer. Om det er uden- eller indendørs 
Alternaria-arter, kan afgøres ved at foretage en 
sammenlignende analyse udendørs. Alternaria
fund i støv kan afspejle en historik, især hvis der 
er vished for støvets alder.

Aspergillus versicolor (Mangefarvet Vand-
kandeskimmel)
 – ses ofte ved indeklimaproblemer.
Nærtbeslægtede arter:  A. versicolor er blevet 

opdelt i 12 arter ud fra dna-analyser. Asperg
illus creber er også almindelig i indeklimaet.

Sporeudseende: Encellede, runde (2-3,5 µm), 
dannes i kæder.

Temperaturkrav: 0-37 °C
Vandaktivitetskrav: > 0,78
Materialepræferencer: Puds, tapet, papir, træ.

Aspergillus (Vandkandeskimmel) er en svam-
peslægt, der er meget almindelig i bygninger og 
indeklima. Blandt de mange hundrede kendte 

Vandaktivitet

Vandaktivitet er et mål for tilgængeligt 
vand i et materiale og angives som aw 
fra 0 til 1. Ved lang tid i samme rum vil 
materialets aw tilnærmelsesvis svare til 
den relative luftfugtighed. Ved aw på 0,6 
og lavere er der ikke aktiv vækst, men 
svampesporer kan sagtens overleve 
lave de niveauer. 

Aspergillus 
versicolor
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Chaetomium 
globosum

Cladosporium 
sphaerospermum

Aspergillus-arter er der en stor variation i ud-
bredelse og vækstkrav, men der er en mindre 
gruppe, som hyppigt forekommer i bygninger. 
Disse kan dog også vokse udenfor, så et fund af 
Aspergillus indendørs bør vurderes i forhold til 
svampesammensætningen udendørs. 

Alle Aspergillus-arter danner tørre sporer i 
store mængder, der meget let bliver frigivet til 
luften, så derfor bliver der ofte fundet mange 
Aspergillus-sporer i luft- og støvprøver. Udvik-
lingen i dna-teknologien har medført, at mange 
nye Aspergillus-arter er blevet beskrevet i for-
bindelse med en mere kritisk gennemgang af 
artsbegrebet i denne vigtige svampeslægt. Dette 
gælder også de bygnings- og indeklimarelevan-
te Aspergillus-arter, men i praksis opererer de 
kommercielle laboratorier med en bred beteg-
nelse for en samling af slægter (fx Aspergillus/
Penicillium/Paecilomyces-gruppen), eller angi-
ver kun Aspergillus på slægts- eller gruppeni-
veau (fx A. glaucus-gruppen). 

Aspergillus versicolor er blandt de mest al-
mindelige skimmelsvampe i bygninger. Den er 
meget udbredt i fugtskadede bygninger, men 
kan også findes indendørs, hvor der er periodisk 
kondens, og kan klare meget saltholdige miljøer. 
Den kan vokse over et stort temperaturområde 
og kan derfor også findes i kolde dele af en byg-
ning. 

Aspergillus versicolor kan producere stof-
fet geosmin, der har den karakteristiske lugt 
af „gammel kælder“ (jordslåethed), men også 
det kræftfremkaldende toksin sterigmatocystin. 
Herudover kan A. versicolor fremkalde irrita-
tioner i luftveje og slimhinder og føre til aller-
giske reaktioner hos nogle mennesker. Asper
gillus versicolor er en god indikator på at der 
er opfugtede materialer, da den kan vokse på 
de fleste materialer, men er særlig ofte fundet 
i gulvkonstruktioner (træ), tapeter, puds og mi-
neraluld. 

Chaetomium globosum (Gulgrøn Søjlekerne)
 – meget fugtkrævende, lugter ubehageligt.
Nærtbeslægtede arter:  C. cochlioides og C. 

elatum kan også forekomme i indeklimaet.
Sporeudseende: Encellede, citronformede (8 

× 10 µm); dannes i ægformede frugtlegemer 
(peritecier) (op til 0,3 mm store) med krøl-
lede hår.

Temperaturkrav: 7-38 °C
Vandaktivitetskrav: > 0,94
Materialepræferencer: Hø, halm, pap, spån-

plader, OSB (plader af pressede træspåner), 
gipsplader.

Chaetomium globosum danner sine sporer in-
den i frugtlegemer, hvorefter de presses ud i en 
søjle over frugtlegemet, men omgivet af de krøl-
lede hår. Sporerne påvises sjældent i luftprøver, 
da de kun i mindre grad frigives til luften. Den 
er meget almindelig på fugtskadede cellulose-
holdige materialer som pap, papir, tapet og træ 
og træprodukter, men ses også på betonoverfla-
der, da der ofte ligger meget støv og skidt. Den 
forekommer også udendørs. Hvis sporerne er til 
stede i luften, er det indikation på at der er – el-
ler har været – en fugtskade. 

Svampen vokser kun under meget fugtige 

forhold, og da der ofte dannes mange frugtle-
gemer, kan de ses med det blotte øje som sorte 
uldne prikker på materialet. Chaetomium glo
bosum kan producere sundhedsskadelige my-
kotoksiner, men det er særligt de meget stærkt 
lugtende kemiske forbindelser (mVOC’er) der 
er ubehagelige og generende.

Cladosporium sphaerospermum
 – almindelig udendørs, reagerer hurtigt på fugt, 
fx i brusenicher.
Nærtbeslægtede arter: C. sphaerospermum er 

et artskompleks der bl.a. omfatter C. haloto
lerans.

Sporeudseende: Mest encellede; de yderste 
sporer er runde (3-4 µm), mens de indre er 
pølseformede (15-45 × 3-5 µm) og flercellede.

Temperaturkrav: 0-30 °C
Vandaktivitetskrav: > 0,82, men kan tolerere 

svingende aW fra helt udtørret til våd.
Materialepræferencer: Fugemørtel, puds, træ-

værk, OSB, ventilationsfiltre.

Sporer fra Cladosporium er meget almindelige 
i udendørsluft, især i sommer, sensommer og 
det tidlige efterår. Der offentliggøres jævnligt 

målinger af sporekoncentrationen i luften i for-
bindelse med pollen- og sporevarslinger for al-
lergikere. 

I naturen er Cladosporium tilknyttet plan-
ter, hvor sporerne reagerer hurtigt på variatio-
ner i fugtighed. Det betyder at indendørs trives 
Cladosporium, hvor der er udsving i fugtighed 
og temperaturer, fx i brusenicher og andre våd-
rum, på vinduesrammer og i tagrum med utæt-
heder i taget, hvor skiftevis vådt og tørt vejr gi-
ver ideelle vækstbetingelser. 

I indendørs miljøer er C. sphaerospermum 
den hyppigste art, men også C. cladosporioides 
og C. herbarum påvises ofte. De kommercielt 
benyttede identifikationsmetoder kan med dna-
analyser påvise forskellige Cladosporium-arter, 
men gennem de seneste år er der beskrevet en 
lang række nye arter, der er fundet indendørs, 
men ikke er omfattet af de kommercielle identi-
fikationsmetoder.

Penicillium chrysogenum
 – den velkendte blågrønne Penselskimmel, fin-
des både ude og inde.
Synonymer:  P. notatum er et synonym, der ofte 

forbindes med penicillin-produktion.

Penicillium
chrysogenum
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Stachybotrys 
chartarum

Trichoderma
viride

Nærtbeslægtede arter:  P. rubens er næsten 
lige så almindelig i indeklimaet.

Sporeudseende: Encellede, runde til let ellipti-
ske (2,5-4 µm); dannes i lange, tørre kæder.

Temperaturkrav: 4-37 °C
Vandaktivitetskrav: > 0,78
Materialepræferencer: Kan vokse på næsten 

alle materialer.

Penicillium (Penselskimmel) er en svampeslægt, 
der er meget almindelig i bygninger og indekli-
ma. Blandt de mange hundrede kendte Penicil
lium-arter er der en stor variation i udbredelse 
og vækstkrav, men der er en mindre gruppe, som 
hyppigt forekommer i bygninger. Disse kan dog 
også vokse udenfor, endvidere er mange Penicil
lium-arter almindelige på vores madvarer enten 
som forurening eller i form af tilsatte ostekultu-
rer (blå- og hvidskimmeloste).

De forskellige Penicillium-arter i bygninger 
og bygningsmaterialer er meget vanskelige at 
identificere med sikkerhed med klassiske mor-
fologiske metoder, så derfor slås de ofte sam-
men i én gruppe, på trods af at de kan komme 
fra vidt forskellige habitater (jord vs. tapet) og 
have forskellige sundhedsskadelige egenskaber 
for mennesker. Et fund af Penicillium indendørs 
bør altså vurderes i forhold til svampesammen-
sætningen udendørs og en kritisk gennemgang 
af potentielle forureningskilder, fx i køkkenet. 

Alle Penicillium-arter danner tørre sporer i 
store mængder, der meget let bliver frigivet til 
luften. Og derfor bliver der ofte fundet mange 
Penicillium i luft- og støvprøver. Udviklingen i 
dna-teknologien har medført at mange nye Pe
nicillium-arter er blevet beskrevet i forbindelse 
med en mere kritisk gennemgang af artsbegre-
bet i denne vigtige svampeslægt. Dette gælder 
også de bygnings- og indeklimarelevante Peni
cillium-arter, men i praksis opererer de kom-
mercielle laboratorier med et bredt artsbegreb, 
eller angiver kun Penicillium på slægtsniveau. 

Penicillium chrysogenum kan vokse i et stort 
temperaturområde med både høje og lave fug-
tighedsniveauer, der ofte forekommer i bygnin-
ger (Samson m.fl. 2010). Det er derfor den hyp-
pigst rapporterede art i indeklimaet, og findes 
den i større mængde, er det indikation på, at der 
er en fugtskade med svampevækst.

Penicillium chrysogenum er kendt for at 

producere antibiotikummet penicillin, men det 
kræver helt specielle vækstbetingelser og sker 
derfor ikke ved vækst i bygninger. Her vokser 
P. chrysogenum typisk på tapet, lim, finer og er 
fundet på/i malinger. Som alle Penicilliumarter 
danner P. chrysogenum mange tørre sporer, der 
meget let frigives til luften, hvor de kan holde 
sig svævende længe og derefter aflejres i støv.

 
Stachybotrys chartarum
 – meget fugtkrævende, stortrives på våde gips-
plader.
Synonymer: S. atra
Nærtbeslægtede arter:  S. chlorohalonata er 

også almindelig i indeklimaet.
Sporeudseende: Encellede, elliptiske (4-5 × 

8-12 µm); dannes i slimdråber.
Temperaturkrav: 10-40 °C
Vandaktivitetskrav: > 0,95
Materialepræferencer: Hø, halm, papir, teks-

tiler, gipsplader.

Det er kun få Stachybotrys-arter der kendes fra 
fugt- og vandskadede bygninger, men alle er i 
stand til at danne mykotoksiner og er ofte ble-
vet sat i forbindelse med personskader som al-
vorlige eksemer, slimhindeirritationer og blød-

ninger i luftvejene. 
To arter forekommer i opfugtede bygninger, 

S. chartarum og S. chlorohalonata. En tredje art, 
S. echinata, har skiftet slægt og hedder nu Mem
noniella echinata. Den findes oftere i tropiske 
egne og ses ikke så tit i Danmark. De vokser alle 
meget dårligt på DG18 agar, der ofte er brugt 
ved svampeanalyser, hvor man dyrker svam-
pene på vækstmedier. Derfor kan Stachybotrys 
i nogle undersøgelser være underrepræsenteret 
eller overset. Det kræver stor ekspertise at kun-
ne skelne de tre arter fra hinanden, og de benyt-
tede dna-metoder til påvisning og identifikation 
omfatter kun én art, S. chartarum.

Stachybotrys chartarum er kendt for at 
danne mange særdeles potente toksiner, også i 
sporerne. Sporerne dannes i store slimhoveder 
og har derfor svært ved at blive luftbårne, men 
tørrer svampen lidt ud, tørrer slimen også væk, 
og så kan sporerne frigives til luften. Det er dog 
ikke almindeligt at finde et stort antal Stachybo
trys-sporer i luft, men hvis de er der, er det en 
stærk indikation på at der er våde bygningsma-
terialer, da svampen kun forekommer i meget 
lave niveauer i udendørs luft. 

Stachybotrys chartarum og de to andre be-
slægtede arter vokser særlig hyppigt på våde 
gipsplader, tapet, glasvæv eller tekstiler, hvor 
der har været en kraftig fugtpåvirkning, typisk 
over længere tid.

 
Trichoderma viride
 – vokser hurtigt på meget vådt træ, grønne spo-
repuder, slægten hedder Kødkerne på dansk.
Nærtbeslægtede arter: T. harzianum og T. lon

gibrachiatum kan også forekomme i indekli-
maet.

Sporeudseende:  Encellede, runde (3-5 µm), 
dannes i slimdråber.

Temperaturkrav: 5-36 °C
Vandaktivitetskrav: > 0,90
Materialepræferencer: Massivt træværk.

Trichoderma er en meget stor slægt med flere 
end 250 arter beskrevet fra mange økologiske 
nicher, og efterhånden som dna-teknologien ud-
vikler sig, stiger antallet af arter. Mange arter 
laver udover skimmelstadier kønnede stadier 
med fællestromata, som det fx ses hos Grønprik-
ket Kødkerne (Trichoderma strictipile). I dag er 

det ikke muligt at identificere til artsniveau efter 
den nyeste systematik uden at sekvensere dna-
materiale, derfor bør dyrkningsbaseret identifi-
kation kun resultere i Trichoderma uden artsan-
givelse – men alligevel ses der ofte angivelser af 
fund af T. harzianum eller T. viride baseret på 
traditionelle metoder. 

De dna-baserede metoder, der benyttes af 
kommercielle laboratorier, angiver T. viride 
som eneste Trichoderma-art, men det skal altså 
tages med et gran salt. I tidligere fund fra dan-
ske vandskadede bygninger blev der fundet seks 
forskellige arter, bl.a. T. viride s.l., der dog ikke 
var dominerende (Lübeck m.fl. 2000; Thrane 
m.fl. 2001). Jaklitsch m.fl. (fx Jaklitsch 2011) har 
påvist en lang række arter fra Danmark – se og-
så svampeatlas.dk.

Der kendes kun få mykotoksiner fra Tricho
derma-arter, men generelt er arter af Trichoder
ma aggressive svampe, der er kendt som svampe-
patogener. Nogle arter er også humanpatogene, 
særlig hos immunsvækkede mennesker, mens 
forskellige Trichoderma-arter er sat i forbindelse 
med allergiske reaktioner hos mennesker. En-
kelte Trichoderma-arter er plantepatogene, mens 
andre arter benyttes til biologisk bekæmpelse af 
skadevoldende svampe i skov og landbrug. 

I bygninger vokser T. viride og andre Tricho
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Ulocladium 
chartarum

Wallemia sebi

derma-arter på træ og træbaserede materialer 
med høj fugtighed og gerne høj temperatur. Den 
ses sommetider på træpaller, der har stået ude i 
vejr og vind længe. Generelt vokser disse svam-
pe hurtigt, og mange gange udkonkurrerer de 
andre svampe ved at overtage hele materialet, 
så man kun kan se de grønne sporepuder fra Tri
choderma. Trichoderma viride og T. harzianum-
sporer dannes i slimdråber, der kan samle sig 
i centimeterstore puder, evt. som et helt grønt 
fløjlsagtigt tæppe. 

På grund af slimdannelsen har sporerne 
svært ved at blive luftbårne, men tørrer svampen 
ud, tørrer slimen også væk, og så kan sporerne 
lettere frigives til luften, så selv få sporer i støvet 
indikerer en fugtskade.

Ulocladium chartarum
 – sorte fløjlsagtige plamager, på træ, også malet.
Synonymer: Alternaria chartarum (nyt navn).
Nærtbeslægtede arter:  U. alternariae (= A. al

ternariae) er lige så hyppig i indeklimaet.
Sporeudseende: Flercellede, runde til ægforme-

de (18-38 x 11-20 µm).
Temperaturkrav: 6-32 °C
Vandaktivitetskrav: > 0,90, men kan tolerere 

svingende aW fra helt udtørret til våd.
Materialepræferencer: Papir, maling, fibre, træ.

På bygningsmaterialer vokser Ulocladium ty-
pisk som en tæt, sort, fløjlsagtig plamage, der 
skyldes de runde til ovale sporer, der kan væ-
re op til 40 µm store. Set gennem et mikroskop 
har Ulocladium mange lighedspunkter med Al
ternaria, og i den nyeste svampesystematik er 
de to slægter lagt sammen, så de alle bør kaldes 
Alternaria. Dette er dog endnu ikke slået fuldt 
igennem i det praktiske arbejde med skimmel-
svampene i bygningsmæssig sammenhæng.

Ulocladium chartarum bliver påvist ved de 
kommercielle dna-analyser, men kan også nemt 
findes ved hjælp af tape-præparater. Den findes 
ofte på opfugtet tapet, især savsmuldstapet, og 
træ. Der kendes ingen sundhedsskadelige my-
kotoksiner hos U. chartarum og andre Ulocla
dium (Alternaria)-arter. Der kan forekomme al-
lergiske reaktioner hvis man bliver eksponeret 
for disse svampe. 

Påvises U. chartarum og andre arter i støv-
prøver, er det en indikation på et fugtproblem, 
da sporernes størrelse bevirker at de ikke let bli-
ver luftbårne og derfor kan lægge sig i støv.

Wallemia sebi
 – trives på tørre materialer, fx i museumssam-
linger.
Nærtbeslægtede arter: Wallemia mellicola og 

W. muriae.
Sporeudseende: Encellede, runde (2,5-3,5 µm), 

dannes i kæder.
Temperaturkrav: 10-35 °C
Vandaktivitetskrav: 0,998-0,69
Materialepræferencer: Puds, beton, maling.

For at kunne påvise Wallemia sebi, der i modsæt-
ning til mange andre skimmelsvampe faktisk til-
hører basidiesvampene, med traditionelle dyrk-
ningsmetoder er det nødvendigt at benytte et 
dyrkningssubstrat med sænket vandaktivitet, fx 
DG18 (aw 0,955), da denne stærkt tørkeelskende 
svamp slet ikke vil vokse på det meget benyt-
tede V8-agar (aw 0,985). 

Der er meget der tyder på at denne svamp er 
betydelig mere hyppig end først antaget, da den 
ofte viser sig i de dna-baserede analyser. Selv 
ved dyrkningsanalyser på DG18-agar er der 
stor risiko for at Wallemia sebi bliver overset, da 
kolonierne kun bliver ca. 5 mm store efter syv 

dages vækst og dermed let overvokses af andre 
svampe. 

Wallemia sebi findes hyppigt i støv og i sær-
ligt store mængder ved fugtskadede bygninger 
sammen med Aspergillus versicolor. Svampen 
danner mange små tørre sporer, der let frigives 
til luften. Den er sat i forbindelse med allergiske 
reaktioner hos mennesker.

 

Rhodotorula mucilaginosa
 – rød gær, ofte på silikonefuger, tilhører basi-
diesvampene.
Nærtbeslægtede arter: R. glutinis.
Sporeudseende: Ovale (4,0-5,5 × 3,0-3,5 µm)
Temperaturkrav: 0-35 °C
Vandaktivitetskrav: > 0,92
Materialepræferencer: Silikonefuger, plastik, 
vinduesrammer, ventilationsfiltre, isoleringsma-
teriale.

Rhodotorula mucilaginosa – en orange-rødlig 
gær – kan kun påvises ved dyrkningsbaserede 
analyser, da den ikke er omfattet af de dna-
metoder der tilbydes kommercielt i Danmark 
(Meklin m.fl. 2004). På dyrkningsplader ses den 
let som klare, let glinsende, centimeterstore ko-
lonier, der dog let kan overvokses af skimmel-
svampe. 

Rhodotorula mucilaginosa findes ofte på 
kraftigt opfugtet træ og træprodukter, men og-
så i dårligt vedligeholdte ventilationsfiltre. Fra 
filtre i både indblæsnings- og udsugningsanlæg 
kan gærcellerne rives løs og blæses ud med ven-
tilationsluften. Der er rapporteret allergiske re-
aktioner som følge af eksponering med Rhodo
torula-arter (Flannigan 2011).
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Notes on rare fungi collected in Denmark
In this version we focus on taxa discovered via ITS-sequences based on material collected during the Danish 
atlas projects. We furthermore report the first Danish record of Clathrus ruber – from a garden north of Copen-
hagen, fruiting next to a bamboo. The DNA-based approach resulted in 17 new taxa for Denmark based on a 
sample of 161 collections/sequences. In addition, 19 further sequences in all likelihood also represent new Da-
nish taxa, some of which probably constitute undescribed taxa. A further 31 collections had very poor matches, 
but mostly belong to groups with poor coverage in the databases. Here more or less detailed reports are given of 
Hydnum magnorufescens, H. vesterholtii, Neoboletus xanthopus, Paxillus ammoniavirescens (material with Salix 
repens – not new but now better understood), Entoloma viiduense, Cortinarius confirmatus and C. impennoides. 
For the Hydnum species, careful spore measurements indicate that spore size and shape is less constant within 
species than indicated in recent publications.

Denne udgave af rubrikken vil koncentrere 
sig om nogle nye og spændende svampe 
fundet ved hjælp af dna-sekvensering, men 
der rapporteres også Danmarks første fund 
af Rød Gitterkugle (Clathrus ruber). En ny 
Netbladhat var erkendt som dansk før se-
kvensering, men vi blev meget klogere af 
øvelsen.

Nye og spændende danske arter identifi-
ceret via dna-sekvenser
I svampeatlas I (dvs. 2009-13) fandt vi et stør-
re antal nye basidiesvampe for Danmark, som 
løbende blev rapporteret her i Svampe. For ti-
den er antallet opgjort til 197 arter, men reelt 
er der helt sikkert tale om mange flere. Når vi 
siger at en art er ny for Danmark, er der som 
regel tale om en relativt let kendelig art, som al-
lerede er kendt fra andre lande, og som lader sig 
identificere ud fra sine morfologiske kendetegn. 
Med andre ord en art man kan finde i svampe-
bøger og speciallitteratur hvis man leder længe 

nok. Men der er også store grupper af svampe, 
hvor arterne er så svære at kende fra hinanden, 
at en sikker artsbestemmelse kan kræve hjælp 
fra dna-sekvensanalyser. Desuden er der mange 
grupper af svampe, hvor antallet og afgrænsnin-
gen af arterne ikke er undersøgt til bunds eller 
måske er helt ukendt.

I svampeatlasgruppen besluttede vi i efter-
året 2017 at sekvensere nogle af de mere inte-
ressante indsamlinger, som vi selv eller andre 
har bidraget med, både under og efter den før-
ste atlasperiode. Med en dna-sekvens ved hån-
den kan man sammenligne med dna-sekvenser 
fra tidligere sekvenserede indsamlinger fra hele 
verden. Disse sekvenser er tilgængelige i offent-
ligt tilgængelige databaser, først og fremmest 
GenBank og UNITE. 

Nogle grupper af svampe er godt repræsen-
teret i databaserne, da fokuserede studier har 
forsøgt at sekvensere alle kendte arter i Euro-
pa. Det gælder eksempelvis for Ridderhatte 
(Tricholoma), Tåreblade (Hebeloma) og nogle 
grupper af Slørhatte (Cortinarius), hvor også 
danske mykologer har været stærkt involveret i 
opklaringsarbejdet. I disse grupper vil det ofte 
være muligt at få et godt match mellem en ube-

stemt svamp og en referencesekvens og dermed 
en sikker identifikation af en indsamling. Og får 
man ikke et godt match, er der stor sandsynlig-
hed for at man har fundet en helt ny art. Andre 
svampegrupper er dårligt repræsenteret i data-
baserne, og her vil man ofte ikke få et match. 
Måske har man fat i en kendt og velafgrænset 
art som bare ikke er til stede i databaserne, men 
det kan også være at man sidder med noget helt 
nyt og spændende, og således er der stor risiko 
for at man ikke bliver klogere af analysen. En 
faldgrube er desuden at mange sekvenser har 
fået forkerte navne i de offentlige databaser. 
Ofte er der ganske simpelt tale om fejlbestemte 
svampe, et problem som er særlig grelt i Gen-
Bank. Det er derfor vigtigt at kigge nærmere på 
eventuelt matchende sekvenser og deres kilder. 
Sekvenser baseret på typemateriale er her langt 
at foretrække.

For de faktiske undersøgelser valgte vi at 
studere det område i svampegenomet der hed-
der ITS (internal transcribed spacer region), da 
dette område traditionelt har været brugt til at 
adskille arter af svampe i mange år. Vi udvalgte 
161 interessante indsamlinger og sendte frag-
menter af de tørrede svampe til Balint Dima i 
Ungarn som forestod laboratorieanalyserne og 
den efterfølgende databehandling. Dette hav-
de den fordel at Balint har adgang til mange 
sekvenser, der endnu ikke er tilgængelige i de 
offentlige databaser, da de indgår i analyser og 
videnskabelige publikationer, der endnu ikke er 
færdige.

Nogle indsamlinger blev valgt fordi vi havde 
en god ide om svampens identitet, men gerne 
ville have mere sikkerhed i form af et match 
med en kendt dna-reference. Vi valgte også 
indsamlinger inden for artskomplekser, hvor 
arterne langt hen ad vejen er kendte for viden-
skaben, men hvor vi stadig mangler tilstrækkelig 
viden til at kunne adskille arterne ud fra deres 
udseende alene – eksempelvis store hvide til 
brune hundeslørhatte (Cortinarius, underslægt 
Telamonia) fra løvskov. Endelig valgte vi en del 
indsamlinger inden for artsgrupper, hvor der for 
tiden foregår omfattende taksonomiske studier 
med brug af ITS-data. Det fik os fx til at med-
tage en del pigsvampe (Hydnum) og rødblade 
(Entoloma), hvor artsafgrænsningen stadig er 
dårligt forstået, men hvor der er håb om snar-

lig opklaring. Endelig blev en del indsamlinger 
medtaget af ren og skær nysgerrighed. Typisk af-
vigende indsamlinger som ikke rigtig passede på 
nogen kendte arter.

Det var meget spændende at modtage data 
fra Balint og dykke ned i identiteten af de ud-
valgte indsamlinger. Ud af de 161 sekvensere-
de indsamlinger havde 124 (77 pct.) et næsten 
perfekt match med en sekvens i reference-da-
tabaserne (inklusiv Balints endnu upublicerede 
sekvenser). Heraf matchede sekvenser fra 81 
indsamlinger 68 arter der allerede var kendt i 
Danmark, mens 20 matchede i alt 17 arter der 
ikke tidligere var angivet som danske. Nogle af 
disse er dog lidt usikre på grund af usikkerhed 
omkring navngivningen. Yderligere 23 indsam-
linger af 19 forskellige „arter“ havde et match 
med kendte sekvenser af dårligt udredte el-
ler endnu ubeskrevne taxa. En betydelig del af 
disse matchede nogle af Balints endnu upubli-
cerede sekvenser af slørhatte og rødblade, som 
forhåbentlig vil blive videnskabeligt beskrevet 
inden for de nærmeste år. Omvendt manglede 
31 indsamlinger (19 pct.) et tilfredsstillende 
match i databaserne, og 23 af disse var stærkt af-
vigende fra publicerede sekvenser i de anvendte 
reference-databaser. Hos enkelte indsamlinger 
var afvigelsen så stor at de potentielt kan re-
præsentere helt nye slægter. I nogle tilfælde fik 
vi bekræftet at mange arter kan optræde i afvi-
gende farveformer, fx en gulhvid form af Plettet 
Trævlhat (Inocybe maculata), se DMS-689814, 
og en lille lysegrøn form af Klit-Skørhat (Rus
sula laccata), se DMS-716982. Kun seks indsam-
linger mislykkedes i sekvenseringen (4 pct.) og 
producerede med andre ord ikke brugbare se-
kvenser.

Langt hen ad vejen betragter vi vores for-
søg med sekvensering som en succes, selvom der 
stadig er mange spørgsmål, der indtil videre for-
bliver ubesvarede, fordi referencedatabaserne 
ikke er komplette. Vi er derfor i skrivende stund 
ved at klargøre anden sending til Balint.

Nedenfor præsenterer vi et udvalg af de ind-
samlinger og arter som vi fik dna-match på.

Finprikket Indigorørhat (Neoboletus 
xanthopus)
Vennelystparken er et lille parkområde, gen-
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nemskåret af den å, der har sit udspring i Uni-
versitetsparken i Aarhus. Parken ligger lige 
neden for universitetet mellem tandlægesko-
len og Randersvej. Centralt i parken ligger en 
knold af ler med bøgetræer og en enkelt avnbøg 
omgivet af græsplæne. Her findes om efteråret 
svampearter som Sol-Skørhat (Russula solaris), 
Blågrøn Skørhat (R. parazurea), Tragt-Skørhat 
(R. delica), Avnbøg-Mælkehat (Lactarius circel
latus) samt den sjældne Zoneret Kamfluesvamp 
(Amanita battarrae). Gennem mange år har jeg 
i et solbeskinnet bryn på denne knold fundet en 
indigorørhat, der ikke rigtig stemte overens med 
de kendte arter. Det var en bred, lav, punktstok-
ket type, men den var noget gullig, og stokkens 
småskæl syntes mindre end hos en typisk Punkt-
stokket Indigorørhat (Neoboletus luridiformis) 
og lignede mere stokbeklædningen hos visse 
finprikkede udgaver af Glatstokket Indigorør-
hat (Suillellus queletii). Den afveg imidlertid fra 
sidstnævnte art på farven af rørmundinger og 
hat og på den helt igennem blånende stokbasis, 
typisk for Neoboletus. Frugtlegemerne dukke-

Finprikket Indigorørhat (Neoboletus xanthopus), DMS-9203104. Bemærk det blå kød i stokbasis. Foto Jens H. Petersen.

de jævnligt op på lokaliteten (i atlasbasen med 
fund fra 2005, 2008, 2011 og 2017) og blev hver 
gang behørigt fotograferet. En underlig svamp!

I 2017 dukkede så pludselig i Facebook-fo-
rummet European Boletes et billede op af en 
svamp, der lignede min. Det gik under navnet 
Neoboletus xanthopus – en ny art beskrevet 
af Urban og Klofac i 2014 fra Østrig, hvor den 
voksede med Eg. Herefter gik jagten ind på frisk 
materiale, der kunne sendes til sekvensering, og 
heldet var med mig: Både i Vennelystparken og 
på den nærliggende Nordre Kirkegård var der 
frugtlegemer, som så lovende ud. Materiale blev 
tørret og sendt af sted, og voila! – begge kom re-
tur med et match på Neoboletus xanthopus, som 
vi har valgt at kalde Finprikket Indigorørhat.

Finprikket Indigorørhat er en stor indigo-
rørhat med påfaldende gule farver på stok og 
hat. Hatten er glat og eventuelt noget fedtet, 
og stokken har intet net, men er beklædt med 
meget små, orangerøde punktskæl. Ved gen-
nemskæring er kødet gult, men det blåner om-
gående, og der er intet vinrødt i stokbasis, som 

man ser det hos Glatstokket Indigorørhat. Sort-
blånende Rørhat (Cyanoboletus pulverulentus) 
har samme blånende reaktion og mangler også 
et stoknet, men den har helt gule rørmundinger. 
Netstokket Indigorørhat (S. luridus) er i sine ty-
piske former klart mere brun på hatten, og den 
er som ung fint filtet. Gule former af Punktstok-
ket Indigorørhat (N. luridiformis var. pseudo
sulphureus) er i reglen helt smørgule og igen no-
get filtede på hatten. De danske voksesteder er 
begge solbagte, lerede parker med bøg og avn-
bøg, og jeg formoder at Finprikket Indigorørhat 
er en varmekrævende, sydlig art, der netop for-
mår at snige sig langt mod nord på disse varme-
begunstigede lokaliteter.

Indigorørhatte er ikke nemme, og der er 
rigtig meget mavefornemmelse (det fuglefolket 
kalder jizz) forbundet med bestemmelsen: påfal-
dende varmt, leret voksested, påfaldende ufiltet 
hat samt gullige hat- og stokfarver. Det at den 
oprindelige bestemmelse viste sig at være kor-
rekt, er dog et opmuntrende tegn. Arten bør ef-
tersøges på lignende steder andre steder i landet.

Finprikket Indigorørhat (Neoboletus xanthopus), samme voksested, DMS-522418. Foto Jens H. Petersen.

Stokskællene på den nye danske rørhat, Finprikket 
Indigorørhat (Neoboletus xanthopus), DMS-9203377. 
Foto Jens H. Petersen.
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Materiale: Danmark, Østjylland, Aarhus, Venne-
lystparken, 04.VIII.2005, J.H. Petersen DMS-522418 
(foto); ibid. 9.IX.2008, Jens H. Petersen DMS-523365 
(måske belagt); ibid 13.VIII.2011, J.H. Petersen DMS-
524380 (foto); ibid 5.IX.2011, Jens H. Petersen DMS-
437847(foto); ibid 13.VIII.2017, Jens H. Petersen 
DMS-9203104, sekvenseret (C); Østjylland, Aarhus, 
Nordre Kirkegård, 13.VIII.2017, Jens H. Petersen, 
DMS-9203377, sekvenseret (C).

Jens H. Petersen

Brunende Pigsvamp (Hydnum magno
rufescens)
I gamle dage blev det diskuteret ivrigt om der 
voksede to eller tre arter af pigsvamp (Hydnum) 
i Danmark. Tilbage i 1991 (Svampe 24), kan man 
således læse lidt om problemerne med gruppen 
i rubrikken „Sæsonens art“ hvor Jens H. Peter-
sen endte med at konkludere at han havde op-
givet at skelne mellem Rødgul (H. rufescens) 
og Almindelig Pigsvamp (H. repandum) og nu 
betragtede dem som to varieteter af samme art, 
som til gengæld var nem at skelne fra Hvid Pig-
svamp (H. albidum) (Petersen 1991). Ak ja, det 
var før de molekylære analyser gjorde os forvir-
rede på et højere plan. Netop pigsvampene har 
været udsat for en hel perlerække af studier, der 
for meget nylig er kulmineret i beskrivelsen af 
mange nye arter i slægten, og et foreløbigt facit 
på 15 kendte navngivne arter i Europa (Niska-
nen m.fl. 2018). Indtil videre er syv af disse arter 
kendt fra Danmark, mens yderligere to-tre ar-
ter burde kunne findes. Intet under, at Jens og 
vi andre havde problemer tilbage i 1991. Det 
kan tilføjes at Jan Vesterholt allerede tidligt var 
overbevist om tilstedeværelsen af betydeligt fle-
re arter.

En af de nye danske arter i gruppen er Bru-
nende Pigsvamp (H. magnorufescens), som først 
blev erkendt som dansk via dna fra en jordprøve 
fra Biowide-plottet i Allindelille Fredskov (end-
nu ikke publicerede data), men som dukkede op 
med hele to sekvenser blandt de indsamlinger 
vi sendte til Ungarn. Begge de nye indsamlinger 
stammer fra engagtige lokaliteter med Eg, hvor 
Brunende Pigsvamp blev fundet i stor mængde 
voksende i tætte hekseringe. I begge tilfælde var 
frugtlegemerne ret store, men forholdsvis spink-

le med en ret slank, hvidlig stok og blegt okker 
til brunorange hatfarver. Piggene var tætte og 
regelmæssigt cylindriske. Lugten blev noteret 
som frugtagtig (som kantareller), og især stok-
overfladen var stærkt brunt anløbende. Arten 
blev beskrevet fra Italien af Vizzini m.fl. (2013) 
fra mediterran egeskov og er siden også fundet 
i Spanien, Slovenien, Rusland og Kina (Niska-
nen m.fl. 2018). Niskanen m.fl (2018) citerer 
desuden en ældre dansk indsamling som blev 
gjort af den finske mykolog Ilkka Kytövuori helt 
tilbage i 2007, men vi kender ikke de nærmere 
detaljer om fundet. De nye danske fund stem-
mer godt overens med beskrivelsen hos Vizzini 
m.fl. (2013) som fremhæver de ret store frugt-
legemer med ret blege farver, stærkt anløbende 
stok, frugtagtig lugt og regelmæssige pigge som 
gode kendetegn. Sporemålene hos de danske 
indsamlinger (6,5-7,5 x 5,5-7 µm) ligger dog no-
get under målene angivet i originalbeskrivelsen 
(7-8,5 × 6,8-8 µm) og med en lidt mere aflang 
tendens (gennemsnitlig Q = 1,09-1,17 mod 1,06). 
Hos Niskanen m.fl. (2018) placeres arten i sin 
egen sektion Magnorufescentes sammen med 
tre nybeskrevne arter, H. jussii, H. albertense og 
H. melleopallidum. Af disse forekommer H. jus
sii i Europa, men skal adskille sig fra Brunende 
Pigsvamp ved at vokse i nåleskov, ved at have 
nedløbende pigge og angiveligt ved lidt mindre 
sporer (7,2-8,0 × 6,6-7,5 µm). Sidstnævnte skil-
lekarakter synes dog ikke at holde i forhold til 
de danske indsamlinger af Brunende Pigsvamp 
(se ovenfor). Sektionen kendes ifølge Niskanen 
m.fl. (2018) på de blege hatfarver og de næsten 
kuglerunde sporer (Q < 1,15) som generelt er 
længere end 7 µm. Arten kan nok især forveksles 
med Almindelig Pigsvamp, som typisk vokser på 
morbund og har lidt blegere og ret svagt anlø-
bende frugtlegemer. Desuden skal Almindelig 
Pigsvamp, baseret på Niskanen m.fl. (2018), som 
neotypificerer arten, have tendens til lidt mere 
aflange sporer (7-8,5 × 6,2-7,5 µm, gennemsnit-
lig Q=1,08-1,25), men denne forskel holder ik-
ke helt når man sammenligner med de danske 
fund af Brunende Pigsvamp. Andre arter med 
næsten kuglerunde sporer, herunder Navle-
Pigsvamp (Hydnum umbilicatum ss auct.) og 
de nybeskrevne arter H. mulsicolor og H. me
litosarx, kan kendes på spinklere, forholdsvis 
langstokkede frugtlegemer. Både H. mulsico

lor og H. melitosarx bør eftersøges i Danmark. 
Førstnævnte ligner Navle-Pigsvamp og har som 
denne livligt orange hatfarver og en ofte navlet 
hatmidte, men kan adskilles på noget mindre 
sporer (middel 7,5 x 6,6 µm mod 8,9 x 8,1 µm 
hos Navle-Pigsvamp). H. melitosarx har lidt ble-
gere frugtlegemer, som sjældent er egentlig nav-
lede. Sporerne måler i gennemsnit 7,9 x 7,2 µm 
og falder dermed lige mellem Navle-Pigsvamp 
og H. mulsicolor. Der er ingen der siger det skal 
være let! 

De økologiske præferencer hos Brunende 
Pigsvamp er endnu mangelfuldt afklaret. Typen 
og de to danske fund groede alle med arter af 
Eg, men det er sandsynligt at den også kan vok-
se med andre løvtræer. Dna-fundet i Allindelille 
blev således gjort i en prøveflade med Bøg og 
en smule Hassel, men uden Eg. Det er usikkert 
om en lignende type fra lerede bøgeskove kan 
henføres til arten. Den har generelt kraftigere 
farvet hat, men passer ellers ret godt på koncep-
tet (se fx https://svampe.databasen.org/observa-
tions/9172312). Her skal der en sekvensering til 

for at vi kan opnå klarhed om artsafgrænsnin-
gen. Brunende Pigsvamp er antagelig ret vidt 
udbredt i Danmark, og nu hvor vi har fået en 
begyndende forståelse af arten, kan man håbe at 
der kommer flere sikre fund for dagen. 

Materiale: Danmark, Nordøstsjælland, Børstinge-
rød Mose, 13.VIII.2016, under enlig Eg (Quercus) i 
kærvegetation med bl.a. Tagrør, Djævelsbid og Alm. 
Fredløs, J. Heilmann-Clausen, DMS-9170411 (C); Fyn, 
Teglgård Næs ved Arreskov Sø, langs sti i moseom-
råde præget af tørvegravning, under Birk (Betula), El 
(Alnus), Pil (Salix) og Eg (Quercus), Sivert Reidar 
Hervik, DMS-9171894 (C).

Jacob Heilmann-Clausen

Vesterholts Pigsvamp (Hydnum vesterholtii)
En anden ny pigsvamp som kom på listen over 
nye danske arter, er Vesterholts Pigsvamp (Hyd
num vesterholtii), også her baseret på sekvense-
ring af to indsamlinger. Arten blev oprindelig 
beskrevet af Olariaga m.fl. (2012) baseret på 
fund i Spanien, Italien, Andorra og Sydfrankrig 

Brunende Pigsvamp (Hydnum magnorufescens), DMS-9170411. Foto Jacob Heilmann-Clausen.
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og er navngivet efter den nylig afdøde danske 
mykolog Jan Vesterholt, som stod bag opstarten 
af Danmarks Svampeatlas. Den er siden fundet 
i Estland og Finland (von Bonsdorff m.fl. 2015; 
Niskanen m.fl. 2018) og nu også Danmark og 
kan på denne baggrund betegnes som vidt ud-
bredt. Arten er ret anonym, men kendetegnet 
ved de spinkle og lyse frugtlegemer, som ofte er 
nedtrykte til hule i midten og med tendens til 
nedløbende pigge. Friske hatte har en tendens 
til at være zonerede, især mod hatkanten, og er 
kun ret svagt brunt anløbende. Lugten er ret 
svagt syrligt frugtagtig. Sporerne er ellipsoidi-
ske og måler ifølge originalbeskrivelsen ca. 8-9 x 
6-7,5 µm, hvilket stemmer godt overens med de 
to danske indsamlinger hvor sporerne er målt til 
henholdsvis 8-9,5 x 5,5-7 og 8,5-9 x 6-6,5 µm. De 
danske fund er begge gjort sent på året under 
henholdsvis Bøg og Avnbøg på rig bund. Om 

den senere forekomst er en stabil fænologisk 
tendens er svært at afgøre, men præferencen for 
rig bund synes at være ret stabil. De sydeuropæi-
ske fund er således alle fra løvskove på bedre 
bund, med Bøg, Hassel og Eg, mens det finske 
fund er fra Hassel-domineret skov på kalkbund. 

Vesterholts Pigsvamp har en forholdsvis iso-
leret position i slægten, og Niskanen m.fl. (2018) 
opretter en helt ny underslægt Pallidi baseret 
på arten. Denne underslægt omfatter desuden 
den nybeskrevne H. ibericum samt nogle indtil 
videre ubeskrevne arter fra Kina. Morfologisk 
kan underslægten kendes på kombinationen af 
lyse frugtlegemer og ellipsoidiske sporer med 
Q-værdi gennemgående over 1,25. Andre arter 
med ellipsoidiske sporer, herunder den fra Dan-
mark kendte Tandet Pigsvamp (H. ellipsospo
rum), har kraftigere farvede frugtlegemer. Den 
nybeskrevne H. ibericum er indtil videre kun 

Vesterholts Pigsvamp (Hydnum vesterholtii), DMS-9232543. Foto Jacob Heilmann-Clausen.

kendt fra enkelte spanske indsamlinger, og det 
er usikkert om den findes i Nordeuropa, og om 
den kan kendes morfologisk fra Vesterholts Pig-
svamp (Niskanen m.fl. 2018). 

Materiale: Danmark, Nordøstsjælland, Frederiksdal 
ved Furesøen, 15.XI.2014, i ældre løvskov under Bøg 
(Fagus), L. Brendstrup, DMS-696527 (C); Fyn, Bruns-
huse, 05.XI.2017, i løvskov på muldbund, under Avnbøg 
(Carpinus), J. Heilmann-Clausen DMS-9232543 (C).

Jacob Heilmann-Clausen

Olivensporet Netbladhat (Paxillus am
moniavirescens)
I rapporten „Mykologisk lejr Anholt 1991“, for-
fattet af undertegnede stod følgende: „Overalt, 

hvor der var krat af Krybende Pil (Salix repens), 
voksede en netbladhat, der tydeligvis dannede 
mykorrhiza med pilene. Svampen afveg fra Al
mindelig Netbladhat (P. involutus) ved at have 
tydelige rosa nuancer i den ellers brune hat og 
ved at have gult kød i hele frugtlegemet. Fra Elle
Netbladhat (P. filamentosus) afveg den bl.a. ved 
ikke at være skællet. ElleNetbladhat skulle have 
lidt kortere sporer end Almindelig Netbladhat – 
svampene under Krybende Pil lå (naturligvis) 
midt imellem. Der findes tilsyneladende intet 
navn til dette taxon (SAE kender den fra klitterne 
og har behandlet den som ElleNetbladhat), og 
på grund af denne forvirrende situation er lister
nes angivelser af de to (tre) arters udbredelser på 
øen ubrugelige, da forskellige personer har kate
goriseret Krybende Pilarten forskelligt. Person
ligt tror jeg at der er tale om en „god“ art.“ .

Denne brunrosa Netbladhat har med mel-

Olivensporet Netbladhat (Paxillus ammoniavirescens) med Krybende Pil (Salix repens) i en klitlavning, DMS-
9215498 (sekvenseret). Foto Jens H. Petersen



44 45Svampe 78, 2018

lemrum spøgt lige siden lejren på Anholt. I 2014 
fandt vi fx en påfaldende rosaplettet, lavstam-
met Netbladhat på fed lerbund under Bøg og 
Eg i Havskov nord for Aarhus (DMS-9183452), 
og på den nordiske mykologiske kongres i 2017 
endnu en gang en brunrosa type med Krybende 
Pil, denne gang ved Børsmose Strand på vestky-
sten ud for Kærgård Plantage (DMS-9215498). 
Fundet fra Havskov var i mellemtiden blevet 
bestemt til Paxillus ammoniavirescens, bl.a. 
på grund af en påfaldende klar grøn reaktion 
med ammoniak på hatoverfladen. Nu sendte vi 
fundet fra vestkysten til sekvensering med det 
resultat at også denne endte i P. ammoniavire
scens. Vi har altså tilsyneladende at gøre med en 
art, der økologisk kan spænde vidt.

Netbladhat har i årevis stået som en for-
virrende slægt af ektomykorrhizadannende 
svampe. I mange år opererede vi med to arter, 
Almindelig Netbladhat (P. involutus) og Elle-
Netbladhat (P. filamentosus s.l.) – samt desuden 
de vednedbrydende arter, som nu står i slægten 
Viftesvamp (Tapinella). Som ovenfor antydet 
vidste vi imidlertid, at der var ugler i mosen, og 
i 2008 medtog Funga Nordica ud over disse to 
navnene P. vernalis, P. validus og P. obscurispo
rus. I 2012 kom Vellinga m.fl. frem til, at der i 
Europa har skjult sig fire arter i P. involutus s.l. 
De konstaterer samtidig at P. validus og P. am
moniavirescens er identiske, og at det er det sid-
ste navn, der skal bruges – da det blev introdu-
ceret først i den videnskabelige litteratur.

Fra Danmark anerkender vi nu Elle-Net-
bladhat (P. filamentosus), Almindelig Netblad-
hat (P. involutus), Olivensporet Netbladhat (P. 
ammoniavirescens) og Mahognisporet Netblad-
hat (P. obscurisporus). Ud over disse findes i 
Europa en femte art, Paxillus cuprinus, som 
skulle udmærke sig ved at skifte farve fra oliven-
brun til rødbrun (kobberbrun) med alderen og 
ved at have sporer med en svag sammensnøring 
nær enden. Den ligner i øvrigt Almindelig Net-
bladhat, men skulle kun vokse med medlemmer 
af birkefamilien (Birk, Hassel, Avnbøg) og altså 
ikke med fx nåletræer.

Sammenfattende kan man konkludere at 
Olivensporet Netbladhat (P. ammoniavirescens) 
er en lavstammet, bredhattet netbladhat med 
olivenbrunt sporekast og ofte med brunrosa nu-
ancer på hatten. Den er kendt fra god bund med 

løvtræer samt fra klitter med Krybende Pil. Den 
har tidligere delvis skjult sig under navnet Paxil
lus validus.

Materiale: se Danmarks svampeatlas.

Jens H. Petersen

Purpurbrun Rødblad (Entoloma viiduense)
Inden for rødbladene kunne vi på baggrund af 
sekvensdata konfirmere fire nye arter for Dan-
mark rimelig sikkert, nemlig Muse-Rødblad 
(Entoloma ollare), Forårs-Rødblad (E. prote
rum), Sortøjet Rødblad (E. variabilisporum) og 
Purpurbrun Rødblad (E. viiduense). Derudover 
var der dog adskillige ITS-sammenfald med dår-
ligt kendte og endnu ubeskrevne arter. Vi har i 
denne sammenhæng valgt kun at præsentere en 
enkelt af de nye arter, fordi den er forholdsvis 
karakteristisk og bør kunne kendes fra lignende 
kendte arter med rimelig sikkerhed. De fleste af 
de andre nye arter tilhører vanskelige grupper, 
som forhåbentlig snart bliver bedre afklaret i 
kraft af igangværende projekter inden for slæg-
ten. Purpurbrun Rødblad blev beskrevet af No-
ordeloos & Liiv (1992) baseret på en indsamling 
fra øen Saaremaa i Estland. Siden er den angivet 
fra Sverige og Norge (Noordeloos 1992; Weholt 
m.fl. 2014), mens der ikke synes at ligge fund fra 
hverken Tyskland eller Holland. Purpurbrun 
Rødblad hører til blåhattene, hvor den hører til 
gruppen af arter der mangler både øskenceller 
og veldifferentierede ægcystider. Der er tale om 
en forholdsvis kraftig art, der står tæt på Gråblå 
Rødblad (E. griseocyaneum), Rap Rødblad (E. 
anatinum) og Mørkviolet Rødblad (E. nigro
violaceum). Hatten er blå til blågrå hos unge 
eksemplarer, men falmer hurtigt til purpurbrun 
eller mørkt rosabrun, deraf det danske navn. 
Overfladen er ret groft skællet, og hatkanten er 
ikke gennemskinneligt stribet. Stokken er smukt 
blågrå og kun antydningsvis længdefibret. Den 
kendes nemt fra Gråblå Rødblad på den tyde-
ligt blå til violette hat, mens adskillelsen fra de 
to andre arter er noget mere problematisk. Rap 
Rødblad mangler i princippet tydelige blålige 
farver på den gråbrune til mørkebrune hat, som 
dog kan have en purpur tone, mens Mørkviolet 
Rødblad allerede fra starten har mørkviolette 

stok farver sporekast voksested
Elle-Netbladhat
(P. filamentosus):

moderat tynd/
langstokket

gult kød, 
brunrosa 

hatpletter (og 
ribbet rand)

olivenbrunt fugtigt med el

Almindelig Netbladhat 
(P. involutus)

relativt tynd/
langstokket

± gråoliven olivenbrunt i løv- og 
nåleskove på 
mager bund

P. cuprinus (ej DK) relativt tynd/
langstokket

påfaldende 
rødbrun med 

alderen

olivenbrunt med birk, 
hassel og 
avnbøg

Olivensporet Netbladhat 
(P. ammoniavirescens)

kort/tykstokket brunrosa 
hat, evt. som 

pletter

olivenbrunt med bred 
økologi, incl. 
løvskove og 

klitter
Mahognisporet Netbladhat 
(P. obscurisporus)

kort/tykstokket læderbrun 
med gullige 
stokfarver

rødbrunt i parker på fed 
bund, fx med 

lind, birk og eg
NB: sporekast skal være helt friske – de ændrer sig ved tørring

Olivensporet Netbladhat (Paxillus ammoniavirescens) fra Havskov med eg og bøg, JHP-14-170. Foto Jens H. Petersen.
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hatfarver. Begge arter har desuden angiveligt en 
mere tydeligt længdestribet stok. Mikroskopisk 
er der ingen nævneværdige forskelle mellem ar-
terne i gruppen, men angiveligt skulle Mørkvio-
let Rødblad være knyttet til forholdsvis sur bund 
i moser og skove, Rap Rødblad til surt græs-
land, mens Falmende Rødblad skulle foretrække 
kalk rig bund (Noordeloos & Liv 1992, Noor-
deloos 1992), hvilket passer godt på det konfir-
merede danske fund. På baggrund af de angivne 
forskelle har vi valgt også at henføre et andet 
dansk fund gjort i løvskov til Purpurbrun Rød-
blad. Vi må tilstå at vi er noget usikre på en del af 
bestemmelserne af Rap Rødblad og Sortviolet 
Rødblad i Danmarks Svampeatlas, fordi de an-
givne skillekarakterer virker mindre stabile end 
man kunne ønske sig. Vi ser derfor frem til en 
nærmere afklaring af artsgruppen og forhåbent-
lig afsløring af stabile forskelle mellem arterne. 

Materiale: Danmark, Nekselø, Elmebjerg, 26.X.2014, 
i græsland på mere eller mindre kalkholdig bund, T. 
Kehlet DMS-692465 (C); Nordøstsjælland, Hejede 
Overdrev, talrig under Rød-El (Alnus glutinosa) på 
fugtig bund, 1.IX.2014, T. Kehlet DMS-675945 – ikke 
konfirmeret med ITS (C). 

Jacob Heilmann-Clausen

Flammet Slørhat (Cortinarius confirmatus)
Ligesom rødblade gav slørhattene mange ITS-
sammenfald med dårligt udredte artskomplek-
ser, men også med syv rimeligt sikre nye danske 
arter, nemlig C. castaneopallidus, Flammet Slør-
hat (C. confirmatus), C. exsularis, Brungrå Slør-
hat (C. impennoides), C. lacustris, C. pseudodaul
noyae og C. subsulcatipes. Når vi skriver rimeligt 
sikre, skyldes det at flere af disse tilhører man-
gelfuldt udredte grupper, hvor navne anvendt 
fx hos Lange (1938) kan være synonymer. Der-
for har vi indtil videre valgt kun at præsentere 

Flammet Slørhat (Cortinarius confirmatus), DMS-9219866. Foto Jacob Heilmann-Clausen.

et par af de mere karakteristiske arter i rimeligt 
afklarede artsgrupper. Flammet Slørhat (C. con
firmatus) kendes på den varmt orangebrune til 
violetbrune, flammet-hygrofane hat, den hvide 
silkeskinnende stok med sparsomme rester af 
fællessvøb og de rosabrune lameller med svag vi-
olet tone som ung. Den vokser ofte i tætte knip-
per, men kan også vokse enkeltvis. Sporerne er 
ellipsoidiske og måler ca. 7-10 x 4,5-5,5 µm. En 
svag frugtagtig lugt blev noteret for den danske 
indsamling. Flammet Slørhat tilhører sektion Sa
turnini inden for hundeslørhattene (underslægt 
Telamonia). Arterne i denne sektion er kende-
tegnet ved at være middelstore, men ikke særlig 
robuste, ved at have okkerbrune til violetbrune 
farver på den tydeligt hygrofane hat og ved at 
have en meget lys, hvidlig stok samt ret mar-
kante hvidlige slørrester hos en del arter. Alle 
arter vokser med løvtræer, gerne i knipper og 
tætte grupper, mens sporerne er ellipsoidiske og 

relativt små, 6,5-11 x 4-7 µm. I Danmark kendes 
yderligere to arter, nemlig Brunviolet Slørhat (C. 
saturninus) og Aspe-Slørhat (C. lucorum), mens 
to yderlige arter, C. imbutus og C. cyprinus er 
kendt fra Europa (Liimatainen m.fl. 2017). Begge 
er sandsynlige i Danmark. Brunviolet Slørhat og 
Aspe-Slørhat kan adskilles fra Flammet Slørhat 
på det ret kraftige hvide fællessvøb som danner 
bælter på stokken og/eller skæg i hatkanten. De 
er knyttet til henholdsvis Pil (Salix) og Poppel/
Bævreasp (Populus). Også C. imbutus har rigeligt 
fællessvøb og er knyttet til fugtig løvskov, men 
med enkelte fund fra bøgeskov og ren nåleskov. 
Den kan adskilles mikroskopisk fra de øvrige ar-
ter i gruppen på de aflange sporer med Q > 1,8 
(Liimatainen m.fl. 2017). Gruppens fjerde art, C. 
cyprinus, kan ligesom Flammet Slørhat mangle 
et kraftigt udviklet fællessvøb, og det er meget 
svært at gennemskue om disse to arter altid kan 
kendes sikkert fra hinanden, baseret på de an-

Purpurbrun Rødblad (Entoloma viiduense), DMS-692465. Foto Thomas Kehlet.
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førte forskelle hos Liimatainen m.fl. (2017). Både 
Flammet Slørhat og C. cyprinus er vidt udbredte 
i Europa og synes overvejende at være knyttet til 
rig bund i løvskov. Cortinarius cyprinus er mest 
angivet fra fugtig skov, mens Flammet Slørhat sy-
nes at være en højbundsart, som især er fundet 
under Eg (Quercus), Vorte-Birk (Betula pendu
la) og Sølv-Poppel (Populus alba). Den danske 
indsamling voksede ved foden af en stejl skrænt 
mod Furesøen i gammel løvskov i selskab med 
diverse knoldslørhatte. Den eneste sandsynlige 
vært var Bøg (Fagus), men Rød-El (Alnus glu
tinosa) voksede også i nærheden. Ud over de 
ovennævnte forvekslingsmuligheder findes der 
i andre sektioner lignende mellemstore slørhat-
te med hvidlig stok og en varmt brun, hygrofan 
hat. Af disse kan Stiv Slørhat (C. duracinus) ken-
des på de lidt lysere hatfarver og en påfaldende 
stiv, rodslående stok. Jod-Slørhat (C. acetosus) 
og Daddelbrun Slørhat (C. fragrantior) har også 
en stiv, rodslående stok, men har en tydelig jo-
doform-agtig lugt i stokbasis. Persille-Slørhat (C. 
phaeosmus) har lidt mere kedelige gråbrune hat-

farver og med alderen en tydelig lugt af persille 
eller muskatnød. Disse arter kan alle ligesom 
Flammet Slørhat findes i løvskov på rig bund. 
Endelig findes Birke-Slørhat (C. subbalaustinus) 
overvejende i parker og lignende halvåbne mil-
jøer med Birk. Den er en lidt kraftigere art med 
fra starten gulbrune lameller og lidt lysere hat-
farver. Øvrige kendte forvekslingsmuligheder 
har markant lysere hatfarver eller større sporer.  

Materiale: Danmark, Nordøstsjælland, Ladegårds-
marken/Frederiksdal, under Bøg (Fagus) og Rød-El 
(Alnus glutinosa) ved foden af stejl skrænt mod Fu-
resøen, i gammel løvskov på rig bund, 30.IX.2017, J. 
Heilmann-Clausen DMS-9219866 (C).

Jacob Heilmann-Clausen

Brungrå Slørhat (Cortinarius impennoides)
I forbindelse med en planlagt bogudgivelse var 
Jens H. Petersen og undertegnede som altid på ud-
kig efter godt og fotogent materiale, og en fin lille 

Brungrå Slørhat (Cortinarius impennoides), DMS-9205157. Foto Jens H. Petersen.

kirkegårdslokalitet langt ude på Djursland havde 
rigeligt med objekter at fotografere. Det blev bl.a. 
til en slørhat i en lille grantykning uden for kir-
kegården på ret rig bund, som vi i første omgang 
fejlbestemte til Orangebrun Slørhat (Cortinarius 
bivelus). Vi blev dog hurtigt korrekset af slørhat-
tepolitiet på svampeatlas, der bød på henholdsvis 
ingenting og på en art i C. disjungendus-området. 
Der kom også et tredie bud, igen på „sp.“. Det var 
jo derfor en oplagt kandidat til sekvensering, nu 
hvor vi havde taget et pænt billede, og ITS gav sva-
ret Brungrå Slørhat (C. impennoides), der, som et 
plaster på såret, faktisk er en søsterart til C. bivelus.

Vi noterede blot dette om fundet: Meget 
utydelig violet tone i stokkødet. Lameller helt 
uden violet. Ingen markant lugt. Ret hurtigt ud-
tørrende til den lyseste farve på eksemplaret til 
højre. Sporer 8-9,5 x 5,5 µm, ret fint vortede. Re-
sten må udledes fra billedet.

Arten blev beskrevet fra Frankrig af Bi-
daud m.fl. (2000) og rapporteret fra Norge af 
Brandrud m.fl. (2015), der noterer at arten for-
trinsvis forekommer i sandet fyrreskov, men 

derudover i kalkrig gran-fyrreskov og i lidt mere 
magre granskove. Den oprindelige franske ind-
samling var fra en fattigbunds-granskov. Arten 
er vidt udbredt med fund fra Frankrig, Finland, 
Sverige, Norge og fra British Columbia i Canada 
(Brandrud m.fl. 2015, Niskanen et al. 2013).

Arten er morfologisk variabel med ret kol-
de, gråbrune farver med en anelse mere rød-
brunt i hatmidten. Arterne omkring Plantage-
Slørhat (C. biformis) er mere livligt farvede eller 
har mindre sporer; C. malachius er mere fibret 
som ung. Søsterarten Orangebrun Slørhat (C. 
bivelus) har et tykkere slør, er mindre hygrofan 
og mere livligt farvet (Niskanen and Kytövuori 
2012, Brandrud m.fl. 2015).

Materiale: Danmark, Djursland, Gratbjerg, 
21.VIII.2017, under Gran (Picea), men også med Birk 
(Betula) i nærheden, med Hare-Ørebæger (Otidea le
porina), Honning-Slørhat (Cortinarius multiformis), 
Vellugtende Sneglehat (Hygrophorus agathosmus) 
etc. i nærheden, T. Læssøe & J.H. Petersen, DMS-
9205157 (C).

Thomas Læssøe

Rød Gitterkugle (Clathrus ruber), DMS-9197553 . Foto Thomas Faxe.
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Ikke sekvenseret materiale

Rød Gitterkugle (Clathrus ruber) fundet i 
Klampenborg nord for København

Dette er beretningen om landets første fund 
af Rød Gitterkugle – en art vi mest forbinder 
med et mediterrant klima. Den er dog også 
kendt fra dele af Storbritannien, og den er ty-
deligvis på vej frem i Holland (se https://www.
verspreidingsatlas.nl/0205010). Den er fundet 
mange steder rundt omkring i verden og er for-
modentlig blevet indslæbt af mennesker nogle 
af stederne, fx til Alaska (https://www.gbif.org/
search?q=clathrus%20ruber). 

Rød Gitterkugle blev fundet i forbindelse 
med havearbejde ved en ikke navngivet bam-
busart i et kvarter med mange gamle haver og 
med Jægersborg Dyrehave nær ved. Vækstom-
rådets samlede areal er på ca. 20 m2. Arten op-
trådte med ca. 25 eksemplarer på vestsiden og 
ca. otte eksemplarer på østsiden af bambusbe-
det gennem sæsonen. Den første frost gjorde en 
ende på fruktificeringen.

Vi har kun én anden art af Gitterkug-
le (Clathrus) i Danmark, Blækspruttesvamp 
(Clathrus archeri). De to arter har omtrent sam-
me farver, og de hvide hekseæg kan minde om 
hinanden. I modsætning til Blækspruttesvamp 
danner Rød Gitterkugle et kuplet netværk med 
sporemassen (glebaen) siddende på indersi-
den af maskerne. Den stinker meget ubehage-
ligt som alle medlemmer af stinksvampordenen 
(Phallales).

Det vil ikke overraske hvis arten dukker op 
nogle nye steder i de kommende år. Den favori-
seres uden tvivl af de milde vintre. Under frost-
frie forhold kan den lave frugtlegemer hele året, 
og den kan fx forekomme i maj i Sydfrankrig.

Materiale (kun fotos): Danmark, Klampenborg, 
11.VII.2017 (og frem til november), T. Faxe, atlas 
DMS-9197553.

Thomas Faxe
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De nordiske kongresser afholdes på skift blandt 
de nordiske lande, nu også med Estland inklu-
deret i kredsen. Island og Skotland har gæste-
optrådt på værtslisten. Kongresserne er møder 
blandt feltmykologer hvor hovedaktiviteten 
foregår på udvalgte lokaliteter med efterfølgen-
de bestemmelses- og præsentationsarbejde i la-
boratoriet. Der deltager typisk 50-100 ved hver 
kongres.

Det var Danmarks tur til at afholde Nordisk 
Mykologisk Kongres, så Thomas Læssøe og Jens 
H. Petersen var i 2015 draget til Estland til nr. 22 
af slagsen for på vegne af Svampeforeningen at 

invitere til næste kongres i Danmark i 2017 – og 
selvfølgelig også for at deltage i ekskursionerne 
i den spændende estiske natur og for at deltage i 
den faglige udveksling. Esterne var i øvrigt me-
get ambitiøse og forsøgte at få mindst én ind-
samling af samtlige registrerede arter til sekven-
sering, og de havde en hel flok studerende mv. 
til at klare alt det praktiske med at digitalisere 
fundene etc.

Det var første gang at Svampeforeningen 
stillede op som vært for NMK. Tidligere var det 
enten Københavns Universitet eller Århus Uni-
versitet, der stod for arrangementet, men i disse 

23. Nordisk mykologisk kongres i Grejsdalen, 
Danmark, 19.-25. september 2017

Maren Kamke, Matthias Lüderitz og Steen Elborne (forrest) fotograferer Purpur-Køllesvamp (Clavaria zollin
geri – se forside). Foto Jens H. Petersen.

https://www.verspreidingsatlas.nl/0205010
https://www.verspreidingsatlas.nl/0205010
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tider er der ikke eller næsten ikke noget felt-
mykologisk miljø tilbage på universiteterne, og 
det var derfor naturligt, at Svampeforeningen 
tog over. Et udvalg blev nedsat med Anne Stor-
gaard, Margot Nielsen, Flemming Rune, Jens H. 
Petersen og Thomas Læssøe. Christian Lange 
stillede op for Staten Naturhistoriske Museum 
for at tage sig af vigtige belæg til museets sam-
linger, og Henny Lohse tog sig af tilmeldinger 
og den slags.

Financiering
Vi ansøgte dels Svampefonden under Svam-
peforeningen og dels fondene under Botanisk 
Forening med henblik på støtte til det praktiske. 
Friluftsrådet blev ligeledes anmodet om finan-
ciel støtte, hvilket også gav et lille bidrag. Mid-
lerne skulle især gå til leje af busser og arbejds-
lokaler på Højskolen.

Program
Vi fik lagt et, synes vi selv, spændende ekskur-
sionsprogram udgående fra vores base, Brand-
bjerg Højskole i Grejsdalen ikke langt fra Vejle, 
som var blevet udpeget som egnet af Westy Es-
bensen. De officielle ture gik til Staksrode på 
nordsiden af Vejle Fjord, til overdrevet Høgdal 
syd for Silkeborg og sydøst for Virklund, Kna-
gerne i Silkeborg Vesterskov, skovene omkring 
Slåensø, til klitterne ud for Kærgård Plantage 
nord for Blåvand og til Trelde Næs nord for Fre-
dericia. Der blev desuden afholdt halvofficielle 
ture til Grejsdalen, til Elkær Skov og Vorsø. Alle 
steder blev der fundet fine svampe.

Om aftenen blev de mest spændende fund 
gennemgået, og Christian Lange fik raget gode 
ting til side til tørreapparaterne.

Deltagere
Vi havde planlagt med ca. 100 deltagere, men 
nåede kun op på 49 fordelt på Danmark (21), 
Estland (3), Finland (5), Island (1), Italien (2), 
Norge (5), Sverige (8) og Tyskland (4). Til gen-
gæld var der svampe at finde, det hele var med 
det lave deltagerantal nogenlunde overskueligt, 
og pladsen var rigelig. Den eneste anke var en 
lidt sløv internetforbindelse, der til tider gjorde 
svampefund-registreringen til noget af en udfor-
dring.

Mange fine fund
Ved sådanne arrangementer er der i reglen 
ugunstige vejrforhold op til mødet, men helt 
ekstraordinært ramte vi årets højdepunkt på 
denne kongres, hvilket højnede stemningen be-
tydeligt.

Et par af de fineste fund blev omtalt i Svam-

pe 77, nemlig Pose-Slørhat (Cortinarius moen
neloccozii) fra Trelde og Hjelmhat-Knoldfod 
(Squamanita contortipes) fra Høgdal. Begge ar-
ter var nye for landet. Derudover kan der næv-
nes fund af en lang række arter, fx Ametyst-Røg-
hat (Pseudobaeospora celluloderma) fra klitter 
ved Kærgård Klitplantage, Bispehue-Blækhat 
(Coprinopsis episcopalis) fra Staksrode, Bulli-
ards Slørhat (C. bulliardii) fra Trelde Østerskov, 
Duftende Gråblad (Lyophyllum osmophorum) 
fra Silkeborg Vesterskov, Filtet Korkpigsvamp 
(Hydnellum spongiosipes) fra Slåensø, Grågrøn 
Parasolhat (Lepiota griseovirens) fra Vorsø, 
Gulgrøn Slørhat (C. xanthochlorus) fra Trelde 
Østerskov, Kassesporet Foldtrøffel (Hydnotrya 
cubispora) fra Silkeborg Vesterskov, Magisk 
Slørhat (Cortinarius magicus) fra Trelde Øster-
skov, Olivengrå Tragthat (Clitocybe foetens) fra 
Silkeborg Vesterskov, Purpur-Køllesvamp (Cla

Gennemgang af dagens svampefund. Foto Flemming Rune.Ekskursion til Knagerne ved Silkeborg. Foto Jens H. Petersen.
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varia zollingeri) fra Høgdal, Rosa Støvbold (Ly
coperdon mammiforme) fra Trelde Østerskov, 
Rødmende Alfehat (Pseudotricholoma meta
podium) fra Høgdal, Sort Køllesvamp (Clavaria 
asperulispora) fra klitter ved Kærgård Klitplan-
tage, Strågul Køllesvamp (C. flavipes) fra Staks-
rode og Trompetkølle (Clavicorona taxophila) 
fra klitter ved Kærgård Klitplantage. 

Dataregistrering
Vi forsøgte i så stort omfang som muligt at få 
alle fund registreret på Svampeatlas, og det lyk-
kedes af få flere af vores udenlandske gæster 
til at bidrage, men dog desværre ikke alle. Men 
flere tusinde fund blev det til. Irja Saar fra Tar-
tu, Estland sendte os efterfølgende en liste over 
indsamlinger hun havde hjembragt og sekven-
seret. Der optræder mange spændende navne 

på listen, der hviler på match med sekvenser i 
diverse databaser, men det er ikke muligt at ac-
ceptere alle navnene på nuværende tidspunkt. 
Blandt de accepterede kan nævnes Hummer-
Mælkehat (Lactifluus subvolemus) fra Slåensø 
og Troldhatten Rhodocybe tugrulii fra Kærgård 
Strand.

Udstilling og laboratoriearbejde
Vi havde stor glæde af to studerende, Martin 
Schier Christiansen og Tue Rønhave Laursen, 
som vi havde sponsoreret til at hjælpe med ud-
stillingerne og andet praktisk. Christian Lange 
havde meget venligt medtaget en masse mikro-
skoper, som frit kunne benyttes, og der var tør-
rekapacitet til alle, der ønskede at hjembringe 
materiale. Der foregik mange fine diskussioner, 
bl.a. blandt huesvampe-folket, Arne Aronsen, 

Carlo Zovadelli (med oversættelseshjælp fra 
hans engelsktalende datter Michela Zovadelli), 
Tea von Bonsdorff og Thomas Læssøe. Og der 
var også gang i koralsvampene – mest  Bendik-
sen-familien og Jens H. Petersen. Kadri Põld-
maa var aktiv med alle former for skimmel på 
rådne frugtlegemer af andre svampe, og vi tog 
helt til Vorsø for at forsøge at genfinde Rød-
blad-Snylteskorpe (Hypomyces porphyreus) – 
dog uden held. Ellen Larsson jagtede trævlhatte 
(Inocybe) og diverse vokshatte osv.

Næste kongres
Den næste NMC foregår i Norge i 2019.

Stor tak til alle deltagere og ikke mindst til Hen-
ny Tang Lohse for at tage slæbet med tilmeldin-
ger. Og til fondene under Svampeforeningen og 
Botanisk Forening for støtte til arrangementet.

Thomas Læssøe & Jens H. Petersen

Jacob Heilmann-Clausen på plastisk ler ved Trelde Næs. Foto Jens H. Petersen.

Mykologer i modlys på vej mod Høgdal. Foto Jens H. Petersen.
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Nye bøger, etc. 

Michal Mikšík (2017): Hřibovité Houby Evro-
py. Svojtka, Prag. 464 sider. Cirka 335 kr, even-
tuelt direkte fra forfatteren via Facebook.
Europas rørhatte (Hřibovité Houby Evropy) 
er en pragtudgivelse i cirka A4-format, trykt på 
glittet papir i velafstemte farver og illustreret af 
en overflod af meget gode fotografier og akva-
reller. Bogen behandler alle Europas rørhatte, 
fra middelhavsegnene til Arktis.

Bogen indledes med et tungt illustreret 
morfologiafsnit, hvorefter følger afsnit om 
økologi, rørhattenes biodiversitet i verden 
(jeg elsker helsidesbilledet af den afrikanske 
Strobilomyces echinatus), beskyttelse, nøgler 
til alle arter og så til sidst selve atlasset – gen-
nemgangen af arterne, som optager hele 355 
sider. Det er ikke første bog om rørhatte af 
forfatteren Michal Mikšík – den tidligere bog 

Hřibovité Houby fra 2009 omhandler dog kun 
Tjekkiets rørhatte. Og hvor 2009 var de gode 
gamle dage, hvor rigtig mange arter stod i slæg-
ten Boletus, er 2017-udgivelsen på moderigtig 
vis „disrupted“, og Boletus er fragmenteret til 
slægterne Allesioporus, Baorangia, Boletus, Bu
tyriboletus, Caloboletus, Cupreoboletus, Cyano
boletus, Exsudoporus, Hemileccinum, Hortibo
letus, Imleria, Imperator, Lanmaoa, Neoboletus, 
Pseudoboletus, Pulchroboletus, Rheubarbari
boletus, Rubroboletus, Suillellus, Xerocomellus 
og Xerocomus. Over halvdelen af disse slægter 
er repræsenteret i Danmark!

Hos en så grundig og omfattende bog som 
denne er det en meget iøjnefaldende mangel, 
at den ikke indeholder mikrotegninger eller fo-
tografier af arternes sporer, hathuder, hyfesy-
stemer osv. Denne viden må man stadig hente 
hos ældre værker som Munoz’ Fungi europaei 
2: Boletus s.l. og Ladurner & Simoninis Fungi 
europaei 8: Xerocomus s.l., og det er både ær-
gerligt og besværligt.

Hřibovité Houby Evropy må trods dette 
siges at være en milepæl i europæisk rørhatto-
logi. Bogen har dog en stor ulempe: Den er på 
tjekkisk.

Jens H. Petersen 

Bergelin, Kerstin (2017): Svampar på Kul-
laberg. Udgivet af forfatteren med finansiel 
støtte fra bl.a. Länsstyrelsen Skåne; med hårdt 
bind, 172 sider. 250 SEK hos www.svampe.se
Sådan skrev formanden for Sveriges mykolo-
giske forening i Svampe 52 i anledning af vo-
res 100 års jubilæum: „Sverige har lockat som 
exkursionsmål, särskilt Öland och Gotland. 
Redan tidigt tilldrog sig Skåne intresse från 
danska mykologer. Söndagen den 27 augusti 
1933 reste Foreningen til Svampekundskabens 
Fremme med ångbåt till Mölle i nordvästra 
Skåne för att delta i en exkursion på Kullaberg 
under N. Fabritius Buchwalds ledning.“

 Nærværende bog samler al viden om Kul-
labergs (Kullens) svampe op og har undertitlen 
„spegling av ett kulturinfluerat naturarv“. For-
fatteren er biolog og kendt for sin store inte-
resse for ikke mindst overdrevssvampene. Hun 
har også medforfattet en bog om Söderåsens 

svampe og et hæfte om overdrevssvampe. Hun 
har også fungeret som formand (ordförande) 
for den svenske søsterforening. 

 Kullen rager nordvest ud i Kattegat lige 
nord for Øresund og kan tydeligt ses fra de 
nordligste punkter af Sjælland, fx Gilbjerg 
Hoved. Bogen indeholder kapitler om natur-
forholdene på Kullen, om svampenes økologi, 
de truede og rødlistede arter, landskabsudvik-
lingen i et historisk perspektiv med særskilte 
afsnit om åben natur, skov, våde habitater og 
brændte arealer. 37 sider er helliget en check-
liste over de kendte svampe, med laverne eks-
kluderet, men svampedyr og svampealger in-
kluderet, i alt 1328 taxa (arter, varieteter og 
former). Bogen er rigt illustreret i farver, både 
med historiske kort, landskaber, historiske bil-
leder og en masse svampebilleder. Jeg spekule-
rer på om billedet af „Oxyporus corticola“ fra 
en bøgestamme (s. 100) måske i virkeligheden 
drejer sig om Abrikosporesvamp (Frantisekia 
mentschulensis).

 Halvøen har fine forekomster af både 
overdrevssvampe og vedboende svampe såsom 
Skarlagen Vokshat (Hygrocybe punicea), Rød-
mende Vokshat (Neohygrocybe ovina), Pind-
svinepigsvamp (Hericium erinaceus) og Laby-
rint-Skumporesvamp (Spongipellis delectans), 
og der er også fine muldbundsvampe med bl.a. 
nogle fine Parasolhatte (Lepiota) og Violblå 
Fagerhat (Calocybe ionides). Ligesom det gæl-
der for Nordsjælland er Elme-Ruslædersvamp 
(Hymenochaete ulmicola) forsvundet på Kul-
len. Arten blev fundet og belagt i 1943, men 
først videnskabeligt beskrevet i 2005, bl.a. ba-
seret på det nordsjællandske materiale. 

Det er en fornøjelig bog, der bør interes-
sere alle med interesse i danske og sydsvenske 
svampe. Den anbefales hermed.

 
Thomas Læssøe
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Betty var en ganske almindelig husmor, som 
gjorde sig umage i sit virke.

Hun voksede op i København og på Frede-
riksberg. Om sommeren var hun ofte på læn-
gere ferier på Sjælland med sine forældre – der 
var henholdsvis lærer og kunsthåndværker. Her 
stiftede Betty bekendtskab med skov, strand 
og grøftekanter, hvor hendes far ivrigt malede 

Betty Kayser Klug-Andersen (10.6.1929 – 21.2.2018)

landskaber og plukkede blomster til stilleben-
motiver.

Betty blev uddannet specialoptiker og inte-
resserede sig desuden for fotografering. Via bil-
leder og briller mødte hun i starten af 1950’erne 
sin tilkommende mand, Jørgen Klug-Andersen, 
ved en fest hos fælles bekendte. Jørgen var ivrigt 
friluftsmenneske med stor interesse for naturen. 

Betty Kayser Klug-Andersen, 10. okt. 1991, Jægerspris Nordskov. Foto Benny T. Olsen.

Den interesse bakkede Betty op om, og hun sat-
te sig grundigt ind i mange biologiske emner og 
delte sin viden med børnene Susanne og Bo på 
ture fra hjemmet i Virum. 

Både Jørgen og Bettys far kendte til kanta-
reller. Derfor var de første svampe børnene lær-
te at kende, kantareller – og stinksvampe, som 
børnene dengang kaldte fluesvampe på grund af 
fluernes ivrige besøg på den ildelugtende spo-
remasse. Senere kom Karl Johan og lignende 
Boletus-arter også på familiens menu. 

Omkring 1970 så Betty en notits i den lo-
kale ugeavis om en svampetur arrangeret af 
Foreningen til Svampekundskabens Fremme 
i Rude Skov. Den tog hun på sammen med 
sin datter. Datteren blev så begejstret, at hun 
tog med på flere af foreningens ture i omeg-
nen og meldte sig ind i foreningen. Datteren 
hjembragte megen ny svampeviden, og fami-
liens udvalg af spisesvampe blev støt og roligt 
udvidet. 

Betty kastede sig over studiet af andre or-
ganismer som edderkopper, mos og karplanter. 
Hun deltog i borgerdreven forskning før dette 
blev et modeord, idet hun hjalp med at indsamle 
dubletkollektioner som Botanisk Museum i Kø-
benhavn byttede med botaniske museer i andre 
lande, og senere deltog hun med flere felter nær 
sit hjem i Atlas Flora Danica. 

Sidst i 1980’erne begyndte Betty for alvor 
at interessere sig for svampe, også de ikke spi-
selige. Hun deltog ivrigt i Hekseringens ture, 
arrangeret af Børge Rønne, som boede i det 
nærliggende Sorgenfri. De fleste ture foregik i 
dagtimerne på mandage og onsdage. Turene eg-
nede sig for en husmor, som benyttede offentlig 
transport og ikke ønskede at forsømme tilbe-
redningen af aftensmaden. 

Betty meldte sig ind i foreningen i efteråret 
1989. Hun tog såvel begynder- som videregå-
ende kursus i svampebestemmelse på man-
dagsaftenerne i København, og foreningens 
diplomprøve blev bestået i efteråret 1994. I 
årene 1994-96 underviste Betty om efteråret i 
København foreningens medlemmer i svampe-

bestemmelse for let øvede, henholdsvis nybe-
gyndere. Betty tog sig især af ’nybegyndere på 
spisesvampestadiet’. Hun var turleder på over 
15 ekskursioner i Nordsjælland i 1995-1999 og 
støttede gerne nyuddannede diplomtagere på 
deres første ekskursioner. Betty stillede også op 
til offentlig svampekontrol ved det daværende 
Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm sammen 
med bl.a. Henny T. Lohse, Karen Hølund og Su-
sanne Thorbek. 

Hekseringens ture blev livligt fulgt og fag-
ligt bakket op. Ligesom Betty bakkede op om 
deres praktiske fortsættelse, da Børge Rønnes 
helbred svigtede midt i 1990’erne. Som hjælp 
til selvhjælp og til glæde for øvrige deltagere på 
mandagsaftenerne lavede Betty lister med dan-
ske svampenavne til de udenlandske bøger, der 
blev brugt på det tidspunkt, bl.a. Fungi of Swit-
zerland af Breitenbach & Kränzlin.

Betty støttede foreningens aktiviteter på 
landsplan med deltagelse i de halvårlige sende-
møder, hvor sæsonens program, et nummer af 
Svampe og et girokort skulle i matchende ku-
verter med medlemmernes navne og adresser. 
Og hun læste sammen med Steen Elborne kor-
rektur på Svampe fra 1999. Hun skrev i øvrigt 
selv tre små artikler til Svampe 28-30. Artikler-
ne handler om svampe fra lokalområdet nær Vi-
rum, som var Bettys primære jagtområde. Betty 
nåede ikke at deltage i Svampeatlas, men hun 
meldte jævnligt fund ind til forløberen, Jan Ve-
sterholts svampedatabase, ligesom hun var me-
get glad for Jans utrættelige og hurtige sparring 
på vanskelige fund.

I løbet af 00’erne blev Bettys helbred grad-
vist svækket. Hjernen blev langsommere til at 
levere svampenes navne fra hukommelsen til 
munden, og fødderne holdt ikke til ture af flere 
timers længde. Derfor trak Betty sig gradvist fra 
ekskursionsfællesskabet. Men hun fortsatte som 
korrekturlæser indtil 2007 og forblev medlem af 
foreningen til sin død. 

Æret være Bettys minde. 

Susanne Rabenborg
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Franz Oberwinkler (22. maj 1939 – 15. marts 2018)

Franz Oberwinkler var professor med stort P 
ved universitetet i Tübingen i Sydtyskland. Han 
specialiserede sig i basidiesvampenes morfologi, 
anatomi, ultrastruktur og fylogeni, ikke mindst 
de mere basale grupper, men de mere kødfulde 
svampe undgik ikke hans opmærksomhed. Han 
opbyggede en stor gruppe af specialister om-
kring sig, og mange højt profilerede artikler blev 
produceret. Oberwinkler var elev af en anden 
meget kendt tysk mykolog/likenolog, Josef Po-
elt. Efter studierne var han en tid ansat ved uni-
versitetet i München, og en skelsættende periode 
var hans tid i Venezuela (1968-1969), hvor han 
fungerede som videnskabelig ekspert ved Insti-
tuto Forestal Latino-Americano i Mérida nær 
den colombianske grænse. Han samlede flittigt 
ind i den spektakulære natur i Andesbjergene. 
Fra 1974 fik han den eftertragtede ‘Lehrstuhl’ i 
Tübingen, og så gik den store produktion af ar-
tikler i gang og træningen af uendelig mange stu-
denter. Efter pensioneringen fortsatte han i en 
del år som hovedredaktør, den første, af det ty-

ske tidsskrift Mycological Progress. Oberwinkler 
besøgte flere gange i karrieren Danmark og var 
en stor beundrer af Knud Hauerslev, vores inter-
nationalt kendte bævre- og barksvampespecia-
list, der professionelt fungerede som tandlæge. 
Adskillige svampe er opkaldt efter Oberwink-
ler, fluesvampen Amanita oberwinkleriana, Rhi
zocarpon oberwinkleri, Sphaerobasidioscypha 
oberwinkleri, Thecaphora oberwinkleri, Uromy
ces oberwinklerianus og slægterne Oberwinkle
rozyma og Oberwinkleria.

Mange prominente mykologer har deres 
træning fra Oberwinklers laboratorier. I flæng 
kan nævnes Michaell Weiß, Robert Bauer (død 
2014), Hans-Otto Baral, Sigisfredo Garnica, Do-
minik Begerow, Markus Göker, E. og G. Langer, 
Karl-Heinz Rexer, Ursula Eberhardt og mange 
flere. Blandt vigtige samarbejdspartnere fra an-
dre institutioner kan ikke mindst nævnes nord-
amerikaneren Robert Joseph Bandoni, der døde 
i 2009. 

Thomas Læssøe
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Den 13. februar 2018 døde Prins Henrik. Med 
sine franske rødder var han særdeles interesse-
ret i svampe, og han var medlem af Svampefor-
eningen. Naturligvis, kunne man mene, men til 
at begynde med gik det nu lidt skævt.

Det var ellers dronningens idé, at Prins Hen-
rik skulle være medlem. I kongefamilien bliver 
der lagt stor vægt på julegaverne, og hvad giver 
man en mand, som har (næsten) alt, men er me-
get interesseret i at samle svampe? Et medlem-
skab af Svampeforeningen selvfølgelig! I ugerne 
op mod jul lige efter årtusindskiftet ringede en 
hofdame derfor til foreningens daværende for-
mand, Jan Vesterholt, og spurgte meget formelt 
for Dronningen om det mon kunne arrangeres i 
al fortrolighed. Prinsen skulle jo nødig læse om 
sin julegave i medierne.

Jan var ‘gammel 68’er’ og ganske uimpone-
ret af al kongerøgelse, så han tog det helt køligt. 
„Du skal bare indbetale 110 kr. på foreningens 
girokonto og oplyse abonnentens navn, så går 
det ganske automatisk“, svarede han. Om det 
var fordi den gode hofdame var vant til en smule 
mere ærbødighed, ved jeg ikke, men Prins Hen-
rik blev ikke meldt ind ved den lejlighed.

Henimod jul 2003, et par år efter at jeg var 

Prins Henrik (1934 – 2018)

blevet formand, kom det lille intermezzo på tale 
under en svampetur, og jeg tillod mig at mene, 
at det alt sammen blot drejede sig om at udvise 
lidt ekstra høflighed. Så jeg bestemte mig for at 
kontakte dronningen på den rigtige måde. Et 
venligt brev blev sendt af sted til hofmarskallen, 
hvori jeg opfordrede ham til at bede dronnin-
gen om at genoverveje sin tidligere tanke om at 
give prinsen et medlemskab af foreningen i ju-
legave, for vi ville da så vældig gerne have ham 
som medlem.

Sagen blev forelagt dronningen, og åbenbart 
havde hun netop svært ved at finde på julegaver 
det år, for hofmarskallen kunne melde tilbage, 
at dronningen syntes, det var en glimrende ide: 
„Medlemskab for prinsgemalen kan herefter 
tiltrædes“, skrev han. Jeg ringede til vores med-
lemssekretær Henny Lohse og sagde: „Prinsge-
malen er tiltrådt“, og så var den ordnet. Sådan 
da – kontingentfrit.

Så, om morgenen lillejuleaften ringede en 
herre fra hofmarskallatet til mig og sagde, at 
dronningen var lidt i problemer. Hun var i gang 
med at pakke julegaver ind, og hun vidste ikke 
helt, hvordan hun kunne pakke Prins Henriks 
medlemskab af vores forening ind. Kunne vi ik-
ke lave en slags gavekort eller lignende og må-
ske lægge noget svampeforeningsmateriale ved? 
Desværre skulle julegaverne af sted til Marselis-
borg samme aften, så det mere end hastede.

Jeg skulle – helt tilfældigt – på julegaveind-
køb i København lige akkurat den lillejuleaften, 
så jeg tilbød at smutte forbi Amalienborg med 
en julegave: et nyudprintet gavekort skrevet 
med skrifttypen French Gothic og det seneste 
nummer af Svampe. Modtagelsen i Hofmarskal-
latet var absolut hjertelig, og så var det, at jeg 
tænkte på det med at udvise lidt ekstra høflig-
hed. Jeg formulerede meget ydmygt, at vi i for-
eningen i denne situation selvsagt gerne ville 
forære Prins Henrik medlemskabet, men hvis vi 
gjorde det, så ville det jo snarere være en julega-
ve fra foreningen til prins Henrik end fra dron-
ningen…

Sådan skulle det heller ikke være. Kontin-
gentet fra Amalienborg gik prompte ind på for-
eningens konto den 27. december!

Prins Henrik ser på svampe i svampegartneriet Tvede-
mose, september 2012. Foto Thomas Olsen.
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På svampetur med P.G.
Prins Henrik var altså godt i gang med sit 15. 
år som svampeforeningsmedlem, da han døde. 
Han læste tidsskriftet, hver gang det kom, og 
han tog skam også på svampetur.

En dag i maj 2014 ringede min mobil, da jeg 
stod i en kassekø i et supermarked i Hillerød. 
Det var Olivier Laurent, Prins Henriks kam-
mertjener: „P.G. vil gerne på svampetur. Har 
du tid?“ (P.G. var naturligvis prinsgemalen). 
Det havde jeg, og en halv time senere parke-
rede jeg foran Blå Port på Fredensborg Slot. 
Jeg blev vist op, og Prins Henrik stod parat 
med kasket, knickers og svampekurv. „Kan vi 
mon finde nogle morkler?“, spurgte han for-
ventningsfuldt. Jeg svarede benægtende, for så 
skulle vi nok helt til Midtsjælland. Mine gam-
le morkelsteder omkring Hillerød var tomme. 
„Men hvad med vårmusseroner? Tricholome de 
la Saint Georges“, foreslog jeg. En gang imel-
lem er det godt at kunne nogle franske svam-
penavne. Prins Henrik lyste op i et mægtigt smil 
og udbrød „Les Tricholomes!!! Lad os komme 
af sted“. Vi sprang ind i min gamle, sorte Saab 
og tøffede ud ad landevejen.

„Jeg har dem faktisk hjemme i min egen 
forhave i Hillerød lige nu“, kunne jeg ikke lade 
være med at prale.

„Jamen, så må vi jo straks køre derhen“, 
konstaterede han. Og mens vi kørte, fortalte 
Prins Henrik om sin kærlighed til svampe: „Jeg 
var ude mange gange med professor Morten 
Lange i gamle dage. Han var god til svampe. 
Men så sagde en af mine venner til mig: Hvor-
dan tør du tage ud med Morten Lange. Han 
er jo socialist og antiroyalist. Han vil afskaffe 
kongehuset. Men så sagde jeg også, at dette her 
drejer sig om svampe og ikke om politik. De to 
ting har ikke spor med hinanden at gøre. Ikke 
spor!“, og så lo han, så bilen rystede.

I Hillerød parkerede vi uden for min have 
og gik ind. Jeg trykkede lige på dørklokken, 
inden vi faldt over de 25 store vårmusseroner, 
som voksede i græsset foran hoveddøren, og 
min familie kom ud.

Prins Henrik fik en halv snes vårmusse-
roner med, og turen fortsatte til Gribskov og 
Strødam, hvor det lykkedes at supplere svam-
pene med en posefuld vinbjergsnegle. En 
fransk menu tonede frem i det fjerne. Snakken 

gik lystigt om skovhistorie, parforcejagtveje og 
selvfølgelig svampe. Prins Henrik var i sit es, 
helt afslappet og meget snakkesalig. Mens vi 
kørte gennem skoven, fortalte han om trøfler 
på sit franske slot ved Caïx: „Jeg har set et sted 
i slottets gamle optegnelser, at der engang blev 
fundet en af verdens største perigord-trøfler 
dernede. Men det er mange år siden“. Og så 
fortsatte han med sine bedste kantareloplevel-
ser, kæmpefund af Karl Johan’er, („les Cèpes“) 
og ikke mindst morkler, som vi altså nu mang-
lede. „Måske næste år…“, sagde han forvent-
ningsfuldt.

Tilbage på slottet måtte vi straks op og vise 
høsten til dronningen. „Nææh, vårmusseroner“, 
kom det helt spontant. Dronning Margrethe var 
begejstret, men også i sit stiveste puds med en 
hofdame på vej til medaljeuddeling i Håndvær-
kerforeningen, så hun syntes ikke det var pas-
sende, at Prins Henrik helt overstadigt stod og 
fægtede med en klistret vinbjergsnegl i hver 
hånd. „Pas dog på vores fine tøj, Henrik“, for-
manede hun. Vi blev sendt ned i køkkenet.

„Uha“, sagde prins Henrik. „Det er ikke 
godt. Kokken bliver tit så tvær, når jeg kom-
mer med vinbjergsnegle. Han gider ikke at stå 
og rense dem“. Men kokken var ikke tvær. „Så 
gerne, så gerne“, sagde han, da Prins Henrik 
omhyggeligt forklarede, at han for nylig havde 
læst, at man skulle købe friske meloner og lade 
sneglene gå på nyskårne melonskaller i to døgn, 
så ville alle urenhederne blive trukket ud. Og 
vårmusseronerne skulle steges grundigt med 
citronsaft, og krydderier osv. Det ville virkelig 
blive en herreret.

Vel bænket oppe ved hans gemakker fik han 
frembragt et eksemplar af sin seneste pragt-ko-
gebog, Til glæde for ganen. Han slog op på Kar-
toffelkage med trøfler som i Quercy og Ragout 
af skovsvampe, og fortalte, hvordan retterne var 
blevet til. Tro ikke, at Prins Henriks kogebøger 
er nogle, han bare har lagt navn til. Han har san-
delig været med i køkkenet til hver eneste ret.

Nu står bogen i min reol, med en inskription 
til minde om vores svampetur i Gribskov. „Bon 
appetit. Henrik, Prinsgemal“, har han skrevet 
hen over titelbladet. Prins Henrik var gourmet, 
livsnyder – og en stor svampeelsker.

Flemming Rune

Generalforsamling 24. februar 2018

1. Valg af dirigent. 
Formanden Flemming Rune indledte mødet med at 
foreslå Christian Lange som dirigent, og forsamlingen 
bekræftede valget med applaus. Christian Lange hav-
de selv modtaget indkaldelsen 14 dage før datoen for 
generalforsamlingen og konstaterede derfor, at den 
i lovene foreskrevne frist for indkaldelsen var over-
holdt, selv om der ikke var et poststempel på forsen-
delsen. Herefter gav han ordet til formanden.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløb-
ne år samt planer for det kommende år.
Formanden indledte beretningen med at påpege, at 
svampefund jo er grundlaget for foreningens virke, og 
viste et billede af spisesvampen Gul Fløjlsfod, fundet 
midt i vinteren den 6. februar 2017. Dyrkede versioner 
af denne svamp sælges under navnet Enoki, men disse 
er helt ufarvede. Fugtigheden i det tidlige forår var 
fremmende for svampene, og denne situation varede 
ved indtil 29.april, hvorefter det holdt op med at regne 
i hele landet, bortset fra enkelte lokaliteter i Jylland. 
Fugtigheden i Qaanaaq i Grønland var mere gunstig 
denne sommer, og formanden viste et billede af ‘Po-
lar-Slørhatten’ Cortinarius polaris fra 1. august 2017. 
Ind i august blev vejret i Syddanmark også bedre for 
svampene. Dette blev illustreret med et billede fra 
7. august af en samling Karbol-Champignon fra for-
mandens have i Hillerød samt hekseringe af Elledans-
Bruskhat og af Kæmpestøvbold. 11. august havde for-
manden fundet masser af kantareller på Bornholm.
16. september var der rigeligt med svampe på den 
sjællandske lokalafdelings åbne udstilling på Råd-
vad Naturcenter. I ugen 19.-25. september arrange-
rede foreningen Nordisk Mykologisk Kongres på 
Brandbjerg Højskole. Kongressen er et feltmøde med 
mange ekskursioner, hvor eksperter fra alle nordiske 
lande deltager i svampebestemmelserne, og der er god 
lejlighed til at lære mange nye arter at kende. 
16. og 23. oktober blev der afholdt diplomprøve i Kø-
benhavn. 11 tilmeldte bestod prøven, og det samlede 
antal diplomtagere er dermed 222. I 2017 blev der ud-
sendt to numre (75 og 76) af tidsskriftet Svampe med 
artikler af 28 forfattere og i alt 108 farvefotos. I årets 
løb udkom endvidere to turprogrammer på 92 sider i 
alt, og der blev udsendt to numre af foreningens ny-
hedsbrev Myceliet. Herudover er der udgivet et ny-
optryk af David Boertmanns Hygrocybe-bog (den en-
gelske udgave).
I 2017 afholdt foreningen 153 ekskursioner og 64 
andre arrangementer. Ekskursionerne og arrange-
menterne fordeler sig som følger. Sjælland: 69 eks-
kursioner (heraf 14 af Hekseringen) og 21 andre ar-
rangementer. Østjylland: 27 ekskursioner (heraf fire 
kursusture og fem kongresture) og 15 andre arran-

gementer. Nordjylland: 13 ekskursioner og 14 andre 
arrangementer. Vestjylland: 14 ekskursioner og otte 
andre arrangementer. Sønderjylland: Én ekskursion 
og ét andet arrangement. Fyn: 15 ekskursioner og tre 
andre arrangementer. Bornholm: 14 ekskursioner og 
tre andre arrangementer. Medlemstallet ved udgan-
gen af 2017 var steget til 2002, heraf 169 udenlandske.
Formanden uddelte den gyldne svampekurv til Anne 
Storgaard, med stor tak for hendes store indsats for 
foreningen. Anne Storgaard har været medlem af for-
eningen siden 1995.
Formanden sluttede beretningen med at ønske god 
svampetur i 2018.
Herefter blev formandens beretning godkendt af for-
samlingen.
Susanne Klug-Andersen spurgte formanden, om man 
igen kan få skattefradrag for gaver til foreningen. Be-
styrelsen vil se på sagen. Jacob Ryge havde konsta-
teret, at muligheden for at kalde foreningen Svam-
peforeningen ikke var slået rigtig igennem f.eks. i 
foreningens logo. Jens H. Petersen lovede at komme 
med et forslag efter en opfordring fra bestyrelsen.

3. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregn-
skab
Foreningsregnskabet for året 2017 blev fremlagt af 
foreningens kasserer Anne Storgaard. Kontingentind-
tægterne var steget til 290.430 kr. Renteindtægterne 
var steget lidt, men de er stadig små, og det vil først 
blive bedre, når det generelle renteniveau stiger. Den 
negative diverse-post stammer hovedsagelig fra ge-
byrer i forbindelse med udlændinges kontingentbe-
talinger. Et genoptryk af ’Lær Svampene at Kende’ 
havde medført at trykkeudgifterne var større end for-
rige år. Administrationsomkostningerne var mindre, 
og arrangementsudgifterne større end for 2016 bl.a. 
på grund af indkøb af beachflag. Årets resultat efter 
afskrivninger blev 20.980 kr. Gælden på 30.212 kr 
stammer fra forudbetalt kontingent for 2018 samt et 
uafsluttet regnskab for Nordisk Mykologisk Kongres.
Revisoren Lisbeth Brendstrup ankede over at et til-
skud fra Friluftsrådet til NMK ikke var indgået endnu. 
Kassereren vil tage det op i bestyrelsen.
Foreningsregnskabet blev godkendt.
Derefter gennemgik kassereren regnskaberne for for-
eningens fonde. M.P. Christiansen og Hustrus legat: 
Overskud 3.413 kr. Uddeling 2.820 kr. Aktiver 155.100 
kr. Knud Hauerslevs Fond: Overskud 2.979 kr. Udde-
ling 3.310 kr. Aktiver 126.464 kr. Flora Agaricina Da-
nica Fonden: Overskud 8.552 kr. Uddeling 8.618 kr. 
Aktiver 343.665 kr. Svampefonden: Overskud 23.445 
kr. Uddeling 7.125 kr. Aktiver 1.153.856 kr. Da hele 
overskuddet ikke havde kunnet uddeles, opfordrede 
kassereren flere til at søge.
Jacob Ryge mente at renteafkastet af formuerne var 
for ringe og foreslog en mere aktiv investeringsprofil 
eventuelt ved at hyre en formueforvalter. Formanden 
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svarede, at bestyrelsen havde overvejet problemet, 
men konkluderet, at gevinsten ville være for lille i 
forhold til risikoen. Der fulgte en længere diskussion, 
som Christian Lange opsummerede ved at opfordre 
bestyrelsen til at at genoverveje investeringspolitik-
ken.
Fondsregnskaberne blev godkendt.

4. Beretning om Svampetryks virksomhed samt 
fremlæggelse af årsregnskab
Poul Erik Brandt fremlagde regnskabet for Svampe-
tryk. Regnskabet er lavet af Jørgen Olsen. Omsæt-
ningen i 2017 var faldet med ca. 100.000 kr. David 
Boertmanns bog ’The Genus Hygrocybe’ er blevet 
genoptrykt i et oplag på 600 hvoraf 300 allerede er 
solgt. Renteindtægterne var 21.921 kr. Overskuddet 
var 136.447 kr. hvoraf Fungi of Northern Europe’s 
(FNE) andel var 89.873 kr.
Forsamlingen havde ingen kommentarer eller indven-
dinger til Svampetryks regnskab, som blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent for 2019.
Bestyrelsens havde foreslået uændret kontingent for 
2019 på 150 kr. for danske medlemmer og 180 kr. for 
udenlandske medlemmer. Jacob Ryge forventede 
øgede udgifter i fremtiden, f.eks. til foreningens lager, 
og foreslog derfor en fordobling af kontingentet. For-
manden svarede at foreningen efter bestyrelsens skøn 
havde tilstrækkelige ressourcer til at klare en akut si-
tuation, hvorefter en kontingentforhøjelse ville kunne 
varsles efter reglerne. Lisbeth Brendstrup foreslog at 
forhøje kontingentet for udenlandske medlemmer 
med 25 kr for at dække bankgebyret for pengeover-
førsler fra udlandet. Bestyrelsen vil finde en løsning 
på bankgebyrproblemet. Jacob Ryges forslag om for-
dobling af kontingentet blev sat til afstemning i for-
samlingen ved håndsopretning. Resultatet blev at 
bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev ved-
taget.

6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling under 
dette punkt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Flemming Rune, Anne Storgaard, Tobias 
Bøllingtoft, Jacob Heilmann-Clausen og Benny T. Ol-
sen, der alle havde erklæret sig villige til genvalg.
Da der ikke indkom andre forslag, konstaterede diri-
genten, at bestyrelsens forslag var godkendt.

8. Valg af suppleanter.
På valg var 1. suppleanten Margot Nielsen. Margot var 
villig til genvalg.
Da der ikke fremkom andre forslag, erklærede diri-
genten bestyrelsens forslag for godkendt. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg var revisor Lisbeth Brendstrup. Lisbeth var 
villig til genvalg.
Forsamlingen godkendte hendes genvalg.

10. Eventuelt
Der blev stillet et enkelt spørgsmål vedrørende ju-
bilæumsvideoen, men formanden svarede, at dette 
projekt desværre må betragtes som opgivet. Til sidst 
takkede Christian Lange forsamlingen for god ro og 
orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Christian Lange  Preben Graae Sørensen
Dirigent  Referent
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