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Landsdelsrapporter

Nordjylland
Denn e dystr e rapport blev til hjemm e hos un 
dert egnede en mørk aften i decemb er, og aldrig
har en samling svampe interesserede klaget sig
så højlydt over en sæson - faktisk kan man vel
næppe kalde det en sæson overho vedet!

Vinteren var tør, forå re t var tørt, sommeren
ja , læseren har vel gættet det. De sandede nord
jyske jorder var som florm elis, og når det endelig
regnede lidt , fordampede væden, inden den nåe
de ned til myceliern e. Et egentligt svampeflor af
int eresse kom aldrig: egentlig var decemb er den
interessant este måned for artsjægere.

Det hele vendte den 22/9, men selv om okto
ber gav lidt, udeblev mange arter helt og aldeles.

Oversigt: Janua r, uden sne, gaven del svovl
hatt e og lidt navlehatte. Februar og marts gav
int et overhoved et , apr il bidro g lige med lidt.
Den 5. maj var der 3 hatsvamp e til deling i Rold
Skov, på et sted hvor vi før har registre re t 120 ar
ter på samme tid. Juni og juli var ringere end no
gensinde, kun lidt vårmusseron, et par morkler
og lidt kantareller. Den 25. august visiterede vi
Øen Egholm i Limfjorden. Der var 3 - tre - fris
ke svampe . Sidst i september havde vi en vældig
hyggelig tur til Læsø, floret var meget tyndt med
Gul Skægtrøffel som det mest ophidsende. Alle
vore papkasser blev ikke fyldt med kantareller,
der var 1,2 kilo til deling mellem 22 mennesker.
Oktober var rim elig , men der skulle handles
hurtigt, hvis man ville se arterne i god stand. Sta
dig tørt , mange nøjed es såmænd med at hente
Orangekant arel, der var exceptionelt fast, tør og
god i 1991. Skørha ttene var meget få , der var
ikke noget at rive i for vore russolo ger. Trag t
kantareller og ridderhatte så vi næsten ikke, helt
uh ørt oppe hos os. Nove mber gav tr ævlhatte i
mange gode varianter , decemb er Puppe-Snylte
kø lle og lidt fine navleh att e af sjældnere slags,
men ikke noget at skr ive hjem om. En ung mand
i mit bekendtskab samlede 320 kg Tåge-Tragt
hat til en hemmelig opskrift , så lidt volumen var
der da.

Entusiasmen faldt grad vis - og dermed vore
resultater. Vi har højtideligt lovet hinanden at
råbe hurra, hver gang det regner i 1992.u_ - ' - -u r - ' -- -_.- --.r'_U'~-' u~r~_ ~. _ u ' ~'~'b

hyggelig tur til Læsø, floret var meget tyndt med
Gul Skægtrøffel som det mest ophidsend e. Alle
vore papk asser blev ikke fyldt med kant areller,
der var 1,2 kilo til deling mellem 22 menn esker.
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red. Jens H. Petersen

Østjylland
I Øst jylland havde vi i 1991 en usædvanlig - men
abso lut int eressant - sæson. Arrangeme nte rne
startede i marts måned med det efterhånden tra
ditionelle forårsmøde med fore drag og general
forsa mling i Østjysk lokalafdeling, efterfulgt af
hyggelig spisning. I apri l og maj begyndte afvi
gelserne imidlert id. I Øst jylland - hvor vi tidli
gere har kæmpet for at finde så meget som en
enkelt Hætte -Morkel på vore morkelture - nær
mes t væltede mor klerne op ad jorden! På Vejle
egnen blev der på en enke lt lokalit et fundet 109
meget store eksemplarer af Spiselig Morkel, og
på fore ningens tur til Vosnæs mått e de fire frem
mødte deltagere dele ca. 80 blandede morkler! I
denne periode afho ldtes der en række ekskursi
oner og efterfølgende bestemmelsesafte ner i vor
nystartede studiegruppe i ascomyceter , og hver
gang vi mødtes , blev der medbragt nye morkel
fund. Til sidst virkede det nærmest kedsomme
ligt når en ny kur v morkler dukkede op. He ldig
vis var der også andre spændende svampe i dette
forå r. Fra Asc omyce t-gru ppens mød er ka n fx
nævnes Jad ebæger (Ca loscypha f ulgens) og Nå
lebæger (D esmazierella acicola). Forå rssæsonen
sluttede med blæst og udtørring, men hen på
sommeren kom der igen liv i mycelierne.

I sidste uge af juli og første uge af august var
der højsæson for skørhatte . På passend e lokali
teter - som Fløjstrup Skov ved Århus, Staksrode
Skov ved Vejle Fjor d og Marielund ved Kolding
- stod de tæt , og en sjælde n art som Sorthvid

Ascomycet-gruppen i Østjysk lok alafdeling søger ef
ter Kogleskæl-Knoldskive (Ciboria rufo fu sca) på en
"'- '-"~b-.L \ .L./ ...... U I ' ... ....~ 4.... ...'-" ""'......."'.... ....I-"' ...'-'v ..."'''} . ..... '-' .L. ...... .I.uu\..Vu'-' .l ..._ .....I.

sluttede med blæst og udtørring, men hen på
sommeren kom der igen liv i myceliern e.

I sidste uge af juli og førs te uge af august var
der højsæson for skør hatte. På passend e lokali
te ter - som Fløjstr up Skov ved Århus, Staksro de
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I Silke borg Vesterskov findes et omr åde hvor de gamle bøge har fåe t lov at ligge. Øs tjysk lokalafdeling besøgte ste
det to gange i 1991, og vi vil for tsætte med at und ersøge stamme rne i de kommende år. Foto: Jens H . Pet ersen .

Skørha t (R ussula albonigra) blev fundet på ad
skillige nye myceli er. I Å rhus-skovene havde
Spanskgrø n Skørhat (R . virescens) et par impo
nerend e uger, hvor det var muligt at fylde kurve
med denn e ellers sjældne art. Hen i august blev
også båd e Satans R ørhat (Bo letus satanas) og
den sjældne Guldrør hat (A ureobo letus gent ilis)
fundet fra nye mycelier i Århus-skovene .

Og så kom tørken! Fra star ten af augu st til
hen imod 1. oktober gik det jævnt ned ad bakke.
Ved afholdelsen af vores offentlige ekskursion
den . 25. august lykkede s det da de ca. 60 frem
mødte at kradse et par kurve sammen, men un
der septembers aktivitet er var det virkeligt sløjt.
På begynderkursus I og II , med henholdsvis 16
og 20 deltagere, mått e man holde Skørhatte be
stemmelse på 10 indtørr ede eksemplarer af 6 ar
ter, og havde det ikke været fordi der var faldet
en byge i Skanderborg Dyrehave, måtte vi nok
have aflyst p.g.a. for få svampe. Septembers eks
kursion er var naturligvis hell er ikke nog et at
pral e af.

I løbet af oktober begyndte tingene at rette
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Spanskgrø n Skørhat (R . virescens) et par impo
nerend e uger, hvor det var muligt at fylde kurv e
med denn e ellers sjældne art. Hen i august blev
også båd e Satans Rørhat (Boletus satanas) og
den sjældne Guldrørhat (Aureoboletus gentilis)
c.. _rl ~+ ~_~ _"' ~ _ ••~ ~ 1 ; ~_ ; Å _ "h un n lT~"~~~

(vi plejer årligt at veksle imellem udstilling og
weekend-tur) , og som noget nyt afholdtes den
på naturcenteret på Ørnereden ved Århus. Ved
tidligere weekend-udstillinger på Moesgård
Museum har målet været at samle - og bestem
me - så mange arter som overhoved et muligt.
Det har resulter et i over 400 fremlagte arter,
men også i et meget stort slid uden at det resul
terede i det store pædagogiske overblik. Impo
ner end e, men sikkert også et noget afskrækken
de syn. På Ørnereden blev resultatet anderle
des. Udstillingen varede kun en dag , og da loka
let ikke var ret stort, havd e det ingen mening at
prøve at skaffe de helt store mængd er af svam
pe. Derfor fremla gdes ca. 200 art er, med klar ho
vedvægt på art er med store, genkende lige frugt
legemer - og med et absolut mer e pædagogisk
resultat end tidligere. Med det tilfr edsstillende
resultat fra Ørnereden, vil det nok blive udstil
linger af denne type der kommer til at præge
fremtiden. De er væsentligt nemmere at arran
ger e, og sikkert mere givende for de ikk e-eks
pert er, der er langt i overt al blandt for eningens
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Efter nogle nætter med let frost i slutningen
af oktober, havde de fleste nok skrevet resten af
åre t på tabslisten. Men overr askend e nok kom
floret stedvist stærkt igen i løbet af novemb er, og
det gav studiekredsen i sæksporesvampe lejlig
hed til at afslutte ekskurs ionssæso nen med en
kold men givende tur den 24/11.

Som sædvanlig afslutte des åre t med et jule
møde, hvor vi så billeder af medlemm ernes my
kolo giske oplevelser i 1991. Her blev også arran
gementerne for foråret 1992 planlagt. Dem kan
man læse mere om i det vedlagte program.

Jens H . Pe tersen

Fyn
Året 1991 vil blive husket som året med en for
rygende mykolo gisk akt ivitet, men samtidig som
åre t uden svampe . Tørken fik dog ikke forhi n
dret medlemm erne af den fynske gruppe Pahat i
i at udfolde sig; således har ca. 15 personer til
sammen fundet en morkel i foråret. Et res ultat ,
der er betydeligt over genne msnitte t med hen
syn til morkler.

Det gik også godt med efte råret. Medlemmer
af Pahati, der und er indtryk af de tørla gte for 
hold i Danmark , havde fåe t udlængsel, dro g til
Vaxjo i Sverige i oktober, hvor der dog kunne
findes enkelte større paddehatt e, der kunne af
tvinge medlemmerne int eresse, idet man ge
nemlig havde den umiskendelige ford el at være
spiselige.

Bl.a. fortæredes den svenske specialite t Can
tharellus lutescens , der har den fordel, at den la
der sig bestemme endog et stykke tid efter ind
ta gelsen . Den int er essante art passer er ufor 
døjet gennem ford øjelsessystemet og er således
et mønster på svensk ukuelighed.

Ellers har vor lille skare, der fylkes omkring
kærligheden til paddehatt e, fået nogle nye med
lemm er med interesse for farvning med svampe .
De påstår, det er svampene , der gir farve og ikke
de kemik alier, de hælder i farvesuppen; kemik a
liern e skal bare få farverne til at se naturlige ud.

Pahatis medlemmer har planer om i nærme
ste fr emtid at få strikke t et fore ningsslips af
svampefarvet garn. Men hvis det næste år skulle
være mere vådt , vil vi strikke et rødt banner med
Pahatis monogram (en gaffel jaget i en russula)
samt indskriften:
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nemlig havde den umiskend elige fordel at være
spiselige.

Bl.a. fortæredes den svenske spec ialite t Can
tharellus lutescens , der har den fordel, at den la
der sig bestemm e endog et stykke tid efter ind-
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daB der mykolo gische Fortschritt
nachkommen kann!

(Også vi fore bereder det indre marked!) : Dette
ba nner vil vi bære forrest på vore fre mtidige
ekskurs ioner i det håb , at amtet får øje på os og
vore aktiv iteter , så også vi - ligesom stort set alle
andre - kan få tilskud til vore sysselsætte lse i fri
tiden. Weekendmykologi - og naturligvis ikk e
mindst financier ing heraf! - bør være en opgave
for det offentlige (behandlersys tem?).

Også næste år: H usk syges ikringsbev is på
eksk ursionerne .

Bent Søby Madsen

Sjælland
I svampeåret1991 mærkede man klart , hvor vig
tig nedbør og luftfugtighed er for svampenes fo
rekomst og trivsel. Megen regn i begyndelsen af
maj gav således mange morkler og vårmussero 
ner. Rigelig regn sent i juni , nogle kraftige regn
vejrsdage i tredie uge af juli og en tilsvarende
god nedbør i tre die uge af august havde sin gun
stige virkning på storsvampene ca 14 dage efter
regnen, men ind imellem kom tørke- og varme
perioder, og svampe ne forsv andt hurtigt igen .
Fø rst i fjer de uge af september kom der igen god
regn, som gav en smuk afr unding af svampe 
sæsonen. De uregelmæssige regn- og tørkeperio
der gjord e, at vi på Sjælland fik et atypisk og no
get aparte svampeår. Svampene var der, men
man skulle ofte lede længe for at finde enkelte
eksemplare r af ellers talri gt forekommende ar
ter, men fik til gengæld overraskende fund af el
lers sjældne svampe med hjem.

På de tidlige for årsture i slutningen af marts
blev der fundet Rakle-Knoldskive (Ciboria eau
cus) på fjorgamle hanrakl er af El samt skive
svampe n L achnellula hahniana og andre sjæl
dent iagttagne, mindre svampe. Ane mone 
Knoldskive (Dumontinia tuberosa) fandt es man 
ge steder og i rigeligt antal, medens der kun blev
gjort få fund af ste nmorkler i Tisvilde Hegn. I
Hornbæk Plantage fandtes i begyndelsen af maj
både Pokal-Foldhat (Helv ella acetabulum.) og
Sorthvid Foldhat (H. leucomelaena) , og i 2. uge i
maj vrimlede det med Hætt e-Morkel , Klokke
Morkel og Spiselig Morkel på Vestvolden. Sam
tidig myldrede vårmuss eronerne frem i stort tal.
På Kø ge Ås fandtes 19. maj både morkler og
vårmusseroner. Slutningen af juni gav usædvan
Uc;l gjUIUc; , al VI lJa o jærr a u u HK el JtYlJI~K. ug IlU-

get aparte svampeår. Svampe ne var der , men
man skulle ofte lede længe for at finde enke lte
ekse mplarer af ellers talrigt fore komme nde ar
ter , men fik til gengæld overraskende fund af el
lers sjældne svampe med hjem.



pe. Specielt kan nævne s Grubet Foldhat (Hel
vella lacunosa) . På træflis ved Sorgenfri myldre
de flokke af Høj Posesvamp (Volvariella gloio 
cephala) og diverse agerhatte frem. 6. august
fandtes Lamelrørhat (Ph ylloporus rhodoxant
hus) i Sorgenfri Slotspark. Et langt mere usæd
vanligt fund blev gjort af Betty Klug-Andersen
d. 11. august på et græsområde i Sorgenfri af
den sjældne Rød Stink svamp (Mutinus ravenel
ii) (se Svampe 14).

Tidligt på efter årssæsonen fandtes usædvan
ligt mange Sortblåne nde Rørhat (Boletus pul
verulentus) , Blånend e Rørhat (Gyroporus cyan
escens) og Kastanie Rørhat (G yroporus casta
neus). Tillige var Ten stokket Rørhat (Boletus
app endiculatus) og Punkstokket Indigo-RØrhat
(E. erythrop us) hyppigere end normalt medens
fund ene af Karl -Johan var sparsomme og langt
under middel. 18. augu st genfandtes trods tør 
ken Flosset Flue svamp (Amanita strobiliformis)
ved Frederiksværk. Slør-Stinksvamp (Phallus
duplicatus) blev fundet i Tokkekøb Hegn d. 28.
august og i Nøddebo Holt d. 30 oktober. Frynset
Stjernebold (Geastrum sessile) blev registreret
30. september i parken ved Næsseslottet og 22.
oktober i Charlottenlund Skov. Enkelteksem
plarer af Snyltehjerne (Christiansenia) blev no
teret i Bistrup Hegn 9. september og i Konge
lunden 12. oktober. 10. november genfandtes
Pindsvinepigsvamp (Hericium erinaceum) på en
lokalitet ved Grib Sø. På samme tur fandt Gerda
Knudsen Stilket Stjernebold (Geastrum pectina
tum). Helt i særklasse var Betty Klug-Anderscns
opdagelse af talrigt forekommende eksemplarer
af Bævretunge (Guepinia helvelloides) (se Svam
pe 13), den tungeformede, laksefarvede, geleag
tige svamp , som ellers netop var hjembragt som
et særsyn fra den mykologiske ekskursion i Søn
derjylland. Fundet blev gjort i Sorgenfri, hvor
der var udlagt nåletræsflis i et parkområde. Ved
nøjere eftersyn. fandtes mere end 50 eksempla
rer af denne svamp, og den blev stående i
månedsvis. På en tilsvarende lokalitet i samme
område fandtes således 24. november 15-20 sto
re flokke plus mange enkelteksemplarer af den
ne sjældenhed.

Artsantallet som det blev registreret på 51
hekseringsture toppede 16. oktober med 153 ar
ter. Til sammenligning blev der året før på hver af
fire ture i samme måned indsamlet 205-224 art er.
iunuen i z . oktober. lU. novemoer genranaIes
Pindsvinepigsvamp (Hericium erinaceum) på en
lokalitet ved Grib Sø. På samme tur fandt Gerda
Knudsen Stilket Stjernebold (Geastrum pectina
tum). Helt i særklasse var Betty Klug-Andersens
opdagelse af talrigt forekommende eksemplarer
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Bornholm
I 1991 kunne den bornholmske svampeforening
"Svampevennerne" fejre 10 års jubilæum. Fore
ningen blev stiftet d. 15/11 1981 , og i 1991 er
medlemstallet 86. Årets arrangementer var na
turligvis præget af jubilæet, men ellers startede vi
på vanlig vis med medlemsmøder om vinteren,
judasørejagt i marts - iøvrigt med fint udbytte! 
og stenmorkeltur og generalforsamling i maj.

De egentlige svampeture startede i slutningen
af juli med 2 aftenture, og så gik det ellers slag i
slag med tur hver eller hveranden weekend re 
sten af åre t. Bortset fra en flot kantarelsæson i
slutningen af augu st , var det et meget uvenligt
svampevejr i både august og september. Et plan
lagt smagsprø vearr angement måtte udsættes
p.g.a. mangel på svampe - de hyppigste svampe
på disse ture var Pælerodshat og Galde-Rørhat.
Jubilæumsaktiviteterne startede med en week
end med Joan Momberg som leder. Den 28/9 var
vi i 0 stermarie Plantage og d. 29/9 i Rø Plantage.
Begge ture var arrangeret i samarbejde med
Bornholms Naturhistoriske Forening. Der var
omkring 60 deltagere på hver tur , og der blev be
stemt ca. 100 arter hver dag. På grund af tørken
var det et noget særpræget svampeflor, vi blev
præsenteret for: der var næsten ingen spisesvam
pe, men masser af "alt det andet" - trævlhatte ,
slørhatt e, huesvampe, mælkehatte , bruskhatte
osv. Det var et par spændende og lærerige speci
alekskursioner! Week-enden efter, d. 5. og 6.
oktober holdt vi så jubilæumsudstilling med
åben svampebestemmelse. Vi havde hidkaldt
Jørgen Albertsen til at forestå svampebestem
meisen og også lede en svampetur søndag for
middag. Selve udstillingen var åben begge dage
fra kl. 13.00 til 16.30. Den foregik i Produktions
højskolens lokaler, midt inde i Almindingen. Et
pragtfuldt sted midt i skoven , men ikke lige ved
alfarvej , så der kom ikke så mange besøgende
dumpende forbi. Til gengæld var de der kom
overordentlig interesserede. Vi havde været no
get nervøse for svampemængden - der manglede
jo stadig regn. I løbet af udstillingen kom vi op
på 219 arter; på vores udstilling for 2 år siden
havde vi 208.

Vores smagsprøvearrangement kunne vi en 
delig holde d. 20/10, hvor svampene var begyndt
at komme, og året sluttede med en juletur til Al
mindingen.
siørnarre, nuesvampe, mæikenattc , orusxnatte
osv. Det var et par spændende og lærerige speci
alekskursioner! Week-enden efter, d. 5. og 6.
oktober holdt vi så jubilæumsudstilling med
åben svampebestemmelse. Vi havde hidkaldt
Jørgen Albertsen til at forestå svampebestem-
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Dyrkningsforsøg med morkler
J. Kirk , K. Kirk og K. Bech
Champignon-Laboratoriet, Sektion for Havebrug, Institut for Jordbrugsvidenskab,
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Agrovej 10, 2630 Taastrup.

Baggrund
Morkler (Marchella sp.) er fællesbetegnelsen
for en række højt skattede spisesvampe, som
med begrænset held har været forsøgt dyrket
gennem de sidste 200 år (figur 5). Således eksi
sterer der i dag ingen industriel metode til dyrk
ning af morkler, hvorfor markedet udelukkende
dækkes af morkler indsamlet i naturen. De høje
indsamlingsomkostninger, samt morklernes ud
søgte smag gør, at disse sidestilles med de vel
kendte trøfler. Dette understreges af det fak
tum , at friske morkler i detailledet handles for
op mod 1000 kr. pr. kg. Imidlertid har Ower et
al. (1986 og 1988) fået patent på en kontrolleret
metode til dyrkning af morkler under laborato
rieforhold. Forskerne har siden da forsøgt at
udvikle deres metode med henblik på en indu
striel produktion, men foreløbig tilsyneladende
uden held.

På baggrund af Champignon-Laboratoriets
mangeårige erfaringer med dyrkning af diverse
spisesvampe, samt Jacob og Karsten Kirks om
fattende arbejde med teoretiske og praktiske
problemer med morkeldyrkning, har vi siden ja
nuar 1987 arbejdet med 3 selvstændige morkel
projekter på Champignon-Laboratoriet ved 
rørende sklerotie-, konidie- og frugtlegemepro
duktion. Statens Jordbrugs- og Veterinærviden
skabelige Forskningsråd har således gennem en
4-årig periode finansieret de 2 førstnævnte pro
jekter, hvorunder Jacob Kirk har været ansat,
mens et nyoprettet selskab: "A/S International
Morkelproduktion" siden september 1988, har
finansieret sidstnævnte projekt, med Karsten
Kirk som ansat.

Nedenfor følger en kortfattet gennemgang af
de arbejdsområder, som har været behandlet.

Opbygning af spore- og myceliebank
En omfattende sporebank er gennem de sidste
år opbygget af diverse genetiske stammer til-
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spisesvampe, samt Jacob og Karsten Kirks om
fattende arbejde med teoretiske og praktiske
problemer med morkeldyrkning, har vi siden ja
nuar 1987 arbejdet med 3 selvstændige morkel
projekter på Champignon-Laboratoriet ved -

culenta) og Kegle-Morkel (Marchella conica).
Svampematerialet som ligger til grund for spo
rebanken er indhentet fra morklernes naturlige
voksesteder i hhv. Frankrig, Polen, Tyrkiet, Chi
le , USA og Danmark. Sporerne opbevares
mørkt og koldt (2-5 "C) i petriskåle, hvor spo
rerne kan bevare spiringsevnen i op til flere år.

Ligeledes er en betydelig myceliebank op
bygget af diverse genetiske varianter tilhørende
ovennævnte 2 arter. Mycelierne opbevares un
der sterile forhold på PDA- medium ved 2-5 "C
i mørke (figur 1). Vi er således i dag i besiddelse
af en række monospore- , multispore- og vævs
kulturer som i større eller mindre grad anven
des som udgangspunkt for de forskellige dyrk
ningsforsøg. Som ordene antyder, er en mono
sporekultur dannet på baggrund af en enkelt
spirende spore, mens en multisporekultur er
dannet på baggrund af mange sporer. Ved frem-

Figur 1. Sterilt gennemvokset 250 ml dyrkningsglas
podet med Kegle-Morkel (Marchella conica) , I det
øvre , mørke dækkemateriale ses store mængder
orangebrune sklerotier, dannet på baggrund af
næring fra det underliggende kornlag. Bemærk det

v i il ek r esk ttelse mod eventuel kon-



stillinge n af ovennævnte mycelietyper har det
været nødvendi gt at udvikle følgende metoder:

a) Metode til isolerin g og dyrknin g af
monosporekul tur er.

b) Metode tiloverfladesterilisering og isolering
af vævsmycelium fra ældre frugt legemer.

c) Metode til rensning af oven nævnte
mycelietyper.

Endelig har vi arbejdet på at udvikle en metode
til krydsnin g af monospo rekultu rer med hen 
blik på dann else af et såka ldt fert ilt hybrid
mycelium , d.v.s. et mycelium som und er de rig
tige betingelser er i stand til at danne frugtlege
mer. Til påv isning af et sådant mycelium er det
nødvendigt at farve cellekernerne, så deres pla
cering og anta l i en given celle kan undersøges.
Dette arbejde er mid lertidigt indstillet p .g.a.
svigtende leverancer af det benyttede farvestof.

get ti l dækkematerialet. På dette tidspu nkt ,
hvor sklerotierne betegnes som modne, er dæk
kemateri alet ofte helt gennemvokset af sklero 
tier, der for øger det s vægt betydeligt i for hold til
udgangssitu ationen (figur 4) .

Substratsammensætning og varmebehandling
En stor de l af projektperioden er anvendt til at
afprøve forske llige produkters anvendelighed
som hhv. dækkemateriale og næringssubstrat
ved sklerotieprodukt ionen. Un der dette arbej
de har vi bl.a. gen nemfø rt en lang række kom
posteringer af forske llige træprodukter, da
mange ascomyceter forekommer i forbinde lse
med mere eller mindre nedbrudt savsmuld og
bark. I denne forbindelse har vi udviklet en ge
nerel anvendelig komposteringsteknik for
træprodukter, samt konstrueret en komposte
ringsbeholder der gør det muligt , effektivt at
nedbryde selv små mængder. Imidlertid har det
vist sig, at træprodukter i rå eller komposteret

Figur 2. Skitse over forskellige mikr oskopiske stru k
turer i forbinde lse med mo rkl en s konidiest adium,
benævnt Costantine lla cristata Ma tr., delvis jævnfør
Costantin (1936). 1: Opret brunlig hyfe uden begyn
dend e konidied ann else , samt lyser e hyfe med
begyndend e konidiedannelse. 2: Hyfe med to færdig
dann ed e konidier . 3 og 4: Nær bille der af ste rig me
med v dhænzend e konidium . S: Ste ris rne efte r affv-
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Produktion af sklerotier
Sklerotier er hårde, orangebrune struk turer, be
ståe nde af sammenfiltrede celler indeholdend e
koncentreret nærin g, der ifølge Ower et al.
(1986 og 1988), dann er hele grundlaget for den
efterfølgend e udvikling af de spiselige frugtle
gemer. Sklerotiestadiet udgør så ledes, ifølge
Ower et al. (1986 og 1988), en væsentlig del af
morklens livscyklus, hvorfor vi på Champignon
Laboratoriet gennem 3 år har arb ejdet på at ud
vikle en rationel metode til produktion af skle
roti er under optimale forhold.

Opstilling
Sklerotierne producer es typisk under sterile
forhold i et specielt sammensat , næringsfattigt
dækkemateriale, som er i direkte kontakt med
et næringsrigt sub strat. Se lve podningen med
mycelium eller modne sklerotier fore tages på
overfl aden af dækkematerialet. Ca . 1 uge efter
podning, afhængigt af temp eraturen , er dække
materi alet tyndt gennemvokset med mycelium ,
men så sna rt myceliet ha r etablere t sig på det
næringsrige substrat, påbegyndes en synlig skle
rotieproduktion i dækkematerialet. Sklerotier
ne viser sig som talrige hvidlige mycelietotter,
som i løbet af 4-7 uger udvikler sig til hård e, 0 

rangebrune strukturer, som et direkte res ultat
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Ower et al. (1986 og 1988), en væsentlig del af
morklens livscyklus, hvorfor vi på Champignon
Laboratoriet gennem 3 år har arbejdet på at ud
vikle en rationel metode til produktion af skle
rotier under optimale forhold .

6 o
GJ



form ikke egner sig specielt godt som nærings
grundlag for en sklerotiepro duktion, hvorimod
visse tr ækomposter med fordel kan an vendes
som bestanddel i dækk ematerialet. idet kompo
ste n fremmer sklerotieda nne lsen ho s visse ge
netiske variante r. Det generelt bedste dækk e
mat eriale under ste rile forhold har imidlertid
vist sig, at bestå af lige dele sphagnum og perlite
tilsat fod erkalk , svarende til 10 vægtprocent af
den samlede mængde tørsto f. Tilsvare nde har
det vist sig, at ko gte ru gkorn til sat soy askrå ,
sva re nde til 15 vægtprocent af den samlede
mængde tørstof, er den generelt bedste nærings
kild e for morkler under ste rile forhold. Til sam
menligning er fo rsøg foretage t under usteril e
forhold , ved anvend else af varmesane rede dæk
kemateri aler og nærin gssubstrater. Resultater
ne viste , at det under ingen omstændigheder er
muligt, at opnå blot en tiln ærm elsesvis så høj
sklerotieproduktion, som und er ste rile forhold.

Substrattykkelse
I forbindelse med en række for søg vedrø rende
betydningen af den indbyrd es tykk else og pla
cering af næringssubstrat og dækk emateriale
har vi erfare t, at udn yttelsen af næringskild en til
opbygning af sklerotier i allerhøjeste grad
påvirk es af den indbyrdes og samlede tykk else
af de 2 substrattyper. Således udn ytt es nærings
kilden dårligere , hvis næringssubstratet udg ør
en relativ stor del af den samlede tykkelse, eller
hvis den saml ede substrattykkelse er stor.

Temperatur
Under arb ejd et på at afdækk e forskellige fysi
ske parametres indflydels e på sklerotieproduk
tionen har vi bl.a . påvist , at den aktuelle dyrk
ningstemperatur er af stor betydning. Under
sterile forhold opbygge s sklero tierne sål edes
hurtiger e, jo højere temperaturen er, ind enfor
temperaturintervallet 3-25 ae. Endelig er den
nedre temperaturgræns e for myc elievækst og
sklerotiedannelse genetisk bestemt, med regi 
stre re de temperaturer på ned til ca . 3 "C ved
te stning af enkelte Kegle-Morke l-varianter.
Under usterile forhold øges morklens konkur
renceevne væsentligt ved temperaturer under
10 "C jvf. egne fors øg, samt Schmidt (1983).

Genetiske forskelle
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kilden dårligere , hvis næringssubstratet udg ør
en relativ stor del af den samlede tykk else, eller
hvis den samlede substrattykkelse er stor.

Temperatur
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på Champignon-Labor atorie t ha r vi anve ndt
mindst 3 for skellige geneti ske varianter. Herved
har vi kunnet konstate re , at de forske llige kul
tu rer er i besiddelse af en række spe cifikke
egenskabe r som gør, at de kan ske lnes fra hin
anden. Ge ne re lt har vi dog ikk e ob serveret de
store for skelle mellem kulturer tilh ørende sam 
me art. Imidlertid synes Spiselig Mor ke l (M. es
culen ta} og Keg le-M orke l (M. co nica) at adskil 
le sig væsentligt fra hinanden på 2 fro nter. For
det første ud viser ho vedp arten af monospore
og vævskulturerne ind en for Sp ise lig Morke l
(M . esculenta) et reducer et væks tpote ntia le ,
idet mycelievæksten på PDA- me dium er re la
tiv langsom og i visse tilfælde op hørende . Det
tilsvarend e fænomen observeres kun hos enkel
te monospo re- og vævskulturer af Kegle-Mor
kel (M. coni ca) . For det ande t er langt hoved 
pa rt en af Kegle-Mor kel-kulturern e effektive
sklero tieda nnere, mens det modsatte er tilfæl
det ind enfor Spise lig Morke l (M . esculenta).
Ove nnævnte 2 for skelle antyder, at de 2 ar ters
livscyklu s måske ikke er helt iden tiske.

Rationel sklerotieproduktion
På baggrund af de fundne kra v ved en optima l
og effektiv sklero tieproduktion, har vi konstru
ere t en polypropylenbeholder på 4 lit er , som
kan modst å varme beha ndling ve d mindst 125
ae. Ved anvendelse af 330 g (tørvægt) næring pr.
beholder , er vi nået op på en gennemsnitlig
sklerotieproduktion for 10 vævskulture r af Ke g
le-Morkel (M . canica) på 128 g (tørvægt) , sva
rende til en udn ytt elsesprocent af næring en på
hel e 38,8 % .

Udvikling af morklens konidiestadium
Både Spiselig Morkel (M. esculenta) og Kegle
Morkel (M. conica) er i stand til at sprede sig i
naturen v.h .a. vege tativt danned e spore r, be
nævnt konidier (fig. 2 og 3). Disse strukturer ob 
serveres oft e kort tid før den egentlige frug tle
gem edannelse i naturen og synes i store træk at
kunne fremprovok eres af de samme ydre fo r
hold som er beskrevet af Ower et al. (1986 og
1988) i forbindelse med initi eringen af frugtle
gem ern e. Derfor har vi, ved gennemføre lsen af
det tidlig er e omtalt e konidieprojekt på Cham
pignon-Laboratoriet , være t ivrige efte r at kort-
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ae. Ved anvendelse af 330 g (tørvægt) næring pr.
beholder, er vi nået op på en genne msnitlig
sklero tiepr oduktion for 10 vævskulture r af Ke g
le-Morkel (M. canica) på 128 g (tørvægt) , sva
rende til en udn ytt elsesprocen t af næring en på
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Figur 3. Morklens konidiestadium dyrket i laborato
riet på baggrund af sklerotier. Foto Jørgen Koch.

parametres indflydelse på morklens konidiesta
dium, idet en sådan viden måske vil lede os
frem til en bedre forståelse af de basale krav
som skal opfyldes, for at en frugtlegemeproduk
tion vil kunne etableres. Efter afslutningen af
dette projekt har det således været muligt at op
stille , dels en række obligatoriske krav ved ko
nidiedannelsen , dels en række forhold som i
større eller mindre grad forbedrer konidiedan
nelsen.

Resultater
For at en konidiedannelse overhovedet vil kun
ne forløbe er det nødvendigt, at konkurrence
dygtigt morkelmycelium er til stede i substratet.
Endvidere har forsøgene vist, at den bedste or 
ganiske nærings baggrund for konidiedannelsen
er sklerotier eller næringsholdigt mycelium
("intern næring") opblandet i et næringsfattigt
substrat. Som "ekstern næring" har forskellige
råbarktyper, enkelte trækomposter, samt æble
tres ter vist sig velegnede (-ved æbletrester for 
stås det relativt tørre rest-produkt som findes
tilbage efter presningen af æblerne). Endelig sy
nes visse kalium- og kalcium-holdige uorgani
ske stoffer at have en signifikant positiv effekt
på konidiedannelsen . Samtlige konidieforsøg
har underbygget påstanden om, at vandindhol
det i substratet skal ligge nær markkapacitet for
at en konidiedannelse vil kunne finde sted.
Endvidere virker en forudgående nedsænkning
af sklerotierne i vand forbedrende på den sene
re konidiedannelse.

For at en konidiedannelse overhovedet vil kun
ne forløbe er det nødvendigt, at konkurrence
dygtigt morkelmycelium er til stede i substratet.
Endvidere har forsøgene vist, at den bedste or 
ganiske nærings baggrund for konidiedannelsen
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førte forsøg har det ikke vist sig muligt, at frem
provokere konidier under sterile forhold. Det
er således overvejende sandsynligt, at tilstede
værelsen af visse mikroorganismer er nødven
dig ved konidiedannelsen, som det iøvrigt ken
des ved dannelsen af frugtlegemeprimordier
hos champignon.

Vore forsøg har endvidere vist , at det er mu
ligt at fremprovokere morklens konidiesta
dium indenfor et bredt temperaturområde ,
nemlig fra ca. 3 til ca. 25 ae. Andre forsøg har
vist , at konidier både kan dannes i lys og mørke,
og at en høj luftfugtighed er fordelagtig . Endvi
dere har vi erfaret, at en vandperkolering (d.v.s.
en nedsivning af vand) i mindst 18 timer er gun
stig , hvilket er i fuld overensstemmelse med
Ower et al. (1986 og 1988) i forbindelse med
frugtlegemeaktiveringen.

Produktion af frugtlegemer
Under vores arbejde på at fremprovokere de ef
tertragtede frugtlegemer, har vi i første omgang
forsøgt at frembringe frugtlegemer primært på
baggrund af U'S-patentets metode 2 (Ower et
al. 1986 og 1988). Ifølge denne metode opblan
des op mod 4 liter modne sklerotier pr. m", af
hængigt af substrattykkelsen, i et næringsfattigt
substrat, som opvandes. Herefter opnås de bed
ste resultater, ifølge Ower et al. (1986 og 1988),
hvis mycelium fra sklerotierne får lejlighed til at
kolonisere sig i substratet i løbet af ca. 1 uge , in
den den frugtlegemeaktiverende vandperkole
ring i 12-36 timer gennemføres. Imidlertid har
det ikke været muligt for os, at frembringe
frugtlegemer på baggrund af patentets forskrif
ter (Ower et al. 1986 og 1988), d.v.s. ved anven
delse af sklerotier som eneste næringskilde ved
frugtlegemedannelsen , selvom en lang række
forsøg er gennemført med bl.a. varierende kli
ma, substratsammensætning og genetisk ud
gangsmateriale. Ligeledes har det ikke været
muligt at frembringe frugtlegemer ud fra diver
se patentafvigende metoder, ved anvendelse af
sklerotier som eneste næringskilde. At mange
amerikanske svampedyrkere, ifølge Albertsen
(1988), forventer at opnå ligeså gode resultater
som patentindehaverne med enklere og billige
re dyrkningsmetoder indenfor få år må således,
efter vores vurdering, desværre betegnes som
~UU~l1(:lL, ~Ulll U1JVctllUC~. nCICllCl U1Jllct~ uc ucu-

ste resultater, ifølge Ower et al. (1986 og 1988),
hvis mycelium fra sklerotierne får lejlighed til at
kolonisere sig i substratet i løbet af ca. 1 uge , in
den den frugtlegemeaktiverende vandperkole
ring i 12-36 timer gennemføres. Imidlertid har



Figur 4. En petriskål (-med aftaget låg) indeholdende sterilt PDA-medium overvokset med mycelium fra en
Kegle-Morkel (Marchella canica). Bemærk de nydannede sklerotier langs kanten af skålen. Foto Jacob Kirk.



realiseres. Denne vurdering underbygges yder
ligere af det faktum, at patentindehaverne efter
udgivelsen af det seneste patent (Ower et al.
1988) har udtalt, at mindre end 2 % af samtlige
morkelvarianter, indsamlet i naturen, er i stand
til at producere frugtlegemer i kultur. Endelig
har Buscot (1989) og Buscot et al.(1990) obser
veret det yderst interessante , men ud fra et
dyrkningsmæssigt synspunkt relativt skræm
mende fænomen, at i hvert tilfælde visse varian
ter af Marchella rotunda er i stand til at indgå i
et parasitisk eller mykorrhiza-lignende forhold
med flere urteagtige og forveddede planter, ved
dannelse af en underjordisk, rodlignende "muf
fe" (figur 6). Ovennævnte observation er siden
bekræftet ved egne undersøgelser af Spiselig
Morkel (M. esculenta) i bl.a. Boserup Skov ved
Roskilde. Om hvorvidt også visse Kegle-Mork
ler er i besiddelse af denne egenskab, -og om
denne evne kan sættes i relation til en given va
riants evne til at producere sklerotier, er endnu
et uløst spørgsmål. Imidlertid har Mayr (1982)
observeret mykorrhiza-dannelse mellem Kegle 
Morkel (M . conica) og Skov-Fyr (Pinus sylve
stris) under laboratorieforhold, så noget kunne
tyde på , at også genetiske varianter indenfor
Kegle-Morkler har tætte relationer til levende
planter.

Konklusion
På nuværende tidspunkt er vi af den overbevis
ning, at en teknik til udvikling af et parasitisk el
ler mykorrhiza-lignende forhold mellem mor
kelmycelium og visse planter skal udvikles , før
en egentlig sikker kommerciel morkelprodukti
on vil kunne indledes. Vi mener således, at en
produktion af frugtlegemer alene ud fra sklero
tier snarere er undtagelsen end reglen.

N.B.
I øjeblikket gennemfører vi på Champignon
Laboratoriet indledende forsøg på at udvikle
ovennævnte muffesystem. Da emnet er så for
holdsvist nyt , modtager vi meget gerne oplys
ninger om interessante observationer vedrøren
de fremkomst af morkler i urtepotter eller lig
nende steder, hvor et muffesystem skønnes ud
viklet i forbindelse med en speciel planteart.
Endvidere modtager vi meget gerne friske
frugtlegemer fra sådanne veldefinerede "enhe
der ".
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Fra en gammel fransk kogebog

Hver gang jeg i en bogkasse støder på en gam
mel kogebog, studerer jeg altid med interesse
de forskellige svamperetter, men som regel er
udbyttet magert, for det er som bekendt først i
nyere tid , at svampe - og i særdeleshed vilde
svampe - betragtes som spiselige . I en loppe
markedskasse fandt jeg imidlertid forleden en
gammel bog med titlen "La veritable cuisine de
famille par Tante Marie ". Hvis den havde været
oversat til dansk , havde den nok fået titlen
"Tante Maries egen kog ebog". Forlaget vogter
sig for at angive udgivelsesår, men omslagsteg
ningens mode viser tydeligt hen på klunketiden,
altså slutningen af sidste århundrede. Den angi
ves imidlertid at være solgt i halvanden million
eksemplarer og i adskillige udgaver, så den har
været et fransk modstykke til "Madam Mang
or ". Tante Marie er ikke bange for svampe. Hun

bringer endda en tegning af fire arter og en halv
snes svamperetter. De fleste er gamle kendinge,
men den følgende er jeg ikke før stødt på :

Croquettes de riz aux champignons
(riskroketter med champignon)
Til denne ret skal man bruge et halvt pund fri 
ske svampe - gerne vilde - og et halvt pund ris.
(Her tænkes på grødris , ris til løse ris kendtes
ikk e i sidste århundrede, men de kan vel også
bruges, hvis man for etrækker en mere tør kon
sistens).

Risene koges med en halv teskefuld salt .
Svampene koges let med salt og skæres i fine
strimler. Lad begge dele afkøle og rør ris og
svampe sammen. Man kan krydre med salt og
peber og eventuelt safran. Kort før serveringen
formes dejen til kugler med 3-4 centimeters dia
meter. De rulles i mel og derpå i et pisket æg og
friteres i olivenolie (eller anden fritureolie). De
serveres til forskellige kødretter opstillet i pyra
mide på et fad og overdrysset med hakket per
sille.

Retten siges at være af russisk oprindelse.
Tante Marie har også et råd til folk , der sam 

ler egne svampe i stedet for at købe de dyrkede
- og den gang dyre - "Champignons de Paris".
Hun skriver:

"Hvordan man kan skelne de gode fra de
dårlige!

Man skærer et stort løg i tre eller fire stykker
og lægger stykkerne sammen med prøver af
svampene i kogende vand. Man lader det koge i
15-20 minutter. Hvis løget herved bliver sort, er
det mere end sandsynligt, at svampene er tvivl
somme. Hvis det derimod forbliver hvidt , er
svampene gode nok (måske)."

Tante Marie har åbenbart ikke troet alt for
fast på dette husråd, der da også må siges at
være livsfarligt at følge. Det kan man se af hen
des "mere end sandsynligt" og "måske", og af at
hun med kursiv skriver nedenunder:

"Selv om ovenstående fremgangsmåde er ble
vet os meddelt af en person, der er særdeles kyn
dig hvad angår svampe, føler vi os ikke i stand til
at anbefale den som ufejlbarlig".

Poul Printz
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Hun skriver:
"Hvordan man kan skelne de gode fra de

dårlige!
Man skærer et stort løg i tre eller fire stykker

og lægger stykkerne sammen med prøver af
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I Sæsonens art

Tidlig Agerhat
En af forå re ts og sommerens almindelige svampe
er Tidlig Age rhat (Agrocy be pra ecox (Pers.: Fr.)
Fayod). For ikk e-ekspert er er slægten Age rha t
nok en ret diffus størrelse. Der er imidl ertid et
par kendetegn, hvis tilstedeværelse bør få en til at
tænke på slægten, nemli g spores tøvets far ve og
hatoversiden s ud seend e. Agerha tte ne placer es
oftest i G ulhattefamilien (B olbitiaceae), hvis
me dlemmer har brunt spores tøv. Agerha tte nes
sporestøv er oftest ret mørkt brunt med en grålig
nuance, for Tidlig Agerhats vedkomme nde nær
mest ka kao brunt, hvilket er en re lativt sjælde n
sporefarve hos hat svampene. Med hensyn til hat
oversider, kan disse groft deles i to grupper, nem
lig en type, hvor hathudens hyfer er lange og lig
ger fra cent rum ud mod ra nde n (hathud af ra 
diært stra kte hyfer ), og en anden, hvor hyferne er
korte og ikke danner nogen radiær struktur (cel
lulær hathud). Disse hathudsform er kan - til en
vis gra d - ses ud en mikro skop. En slægt som
Trævlhat (In.ocybe) har udpræget radi ære hyfer i
hathuden , men også hos mange andre slægter, der
ikke er decid eret trævled e på hatoversiden , vil
man med en lup alligevel kunn e se fine, indvokse
de, radi ære fibre . Modsat ser man hos arter med
udpræget cellulær hathud oft e at hatten kan
sprække op på en karakteristisk "ustrukture re t"
måde. Netop en tydeligt opsprækkend e hathud,
hvor sprækkerne er helt uden radiær orient erin g,
findes ofte hos agerh att ene.

Tidlig Age rha t har en 2-10 cm bred , hvidlig til
okk erbrun , let hvælvet hat , der oft est har en
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de, radiære fibre. Modsat ser man hos arter med
udpræget cellulær hathud ofte at hatten ka n
sprække op på en karakteristisk "ustruktureret"
må de . Ne top en tydeligt opsprækkend e hathud,
hvor sprække rne er helt uden radiær orientering,

af Jens H. Petersen

bred , flad pukkel ved midten. Lamell ern e er let
udr and ede til tilvoksede, først lyst grålige, siden
mørkebrune. Stokke n er 0,3-2 cm tyk, op til 10
cm lang og hvidlig med en hud agtig, hængende
ring, der af og til kan være delvist efterladt i hat
ra nde n. Svampe n kan komme frem aller ed e i
maj, og kan findes til hen på efterå re t. Den an
føres af Morten Lange som spiselig (Lange 1961,
Lange 1990). Skøn t ande n dansk litteratur omgår
spørgs målet i tavshed , er udlændinge som Bon og
Phillips enige (Bon 1987, Phillip s 1981), og arten
er for modentlig ikke giftig, men har næppe heller
nogen særlig værdi som spisesvamp. Tidlig Ager
hat omta les i ældre litteratur som voksende "paa
Vejraba tte r og i Skove mellem Gr æs, osv." (Pe
tersen 1911: 262) "mellem græs paa overdrev, paa
marker, langs veje " (Ferdina ndse n og Winge
1943: 278) og "i løvskov" (La nge 1961) . Denne
Økologi stemmer ganske fint overens med hvad
jeg selv oplevede , da jeg begyndt e at interesser e
mig for svampe i slutningen af halvfj erd serne. I
løbet af firsern e er der imidlertid dukket en helt
ny biotop op i den dan ske "natur" , nemlig træflis.

Træflis er trærester fra skovbruget, der er snit
tet i småstykker. Ud spredningen af træflis i skove
og - især - i vore parker og anlæg er taget til med
rivende hast i de sene re år. Man spreder flisen
over jorden und er f.eks. roserne i et anlæg, hvor
ved ukrudtet automatisk holdes nede, og jorden
tilfør es nærin g. Me n træfliset giver også vækst
muli gheder for en lang række svampe arte r, der
tilliger e mått e klare sig på andre substrate r. En
del af de svampea rter, der er dukket op på træflis,
er ar ter, der ellers vokser på gre ne og stammer,
f.eks. arter af Skærmhat (Pluteus). Den alminde
lige ar t Klidde t Fnughat (Tu ba ria fu rfuracea),
vokser und er naturlige omstændigheder på både
jord , døde planted ele og på tynde gren e. Det
overrasker derfor ikke, at den nu forekommer i
meget store mængder på træflis. At Tidlig Ager
hat skulle blive almind elig på træflis er derimod
mere overraskende. Ikk e desto mindre synes det
nu at være det sted , man træffer den hyppigst.
Man må formode at art en også tidligere har kun
net træffes voksende på træ, men det er tydeligvis
ikke noget de ældre danske forfatte re har bemær
[e l l smastyxxe r. uospreomngen ar trærus l SKove
og - især - i vore park er og anlæg er taget til med
rive nde ha st i de senere år. Man spre de r flisen
over jord en und er f.eks. rosern e i et anlæg, hvor
ved ukrudtet automatisk hold es nede, og jorden
tilfør es nærin g. Me n træfliset giver også vækst-
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Tidlig Agerha t (Agrocybe praecox) på træflis i Bot anisk Have i År hus. Bemærk de kraftige ringe , der er blevet
delvist siddende i hatr anden . Foto Jens H. Petersen , 12.6.1991.

ket af træflis, skyldes det nok først og fremmest,
at træflis er et dejligt "tilberedt" substrat at vokse
på . Træet er hugget i småstykker, og svamp ene
har derfor en meget stor overflade at invad ere
træet fra. Resultatet er da også, at svampene ofte
vokser kraftigere end ellers, og mange arter kan
på tr æflis danne frugtlegem er, der er voldsomt
meget størr e, end man ser det på mere naturli ge
substrater.

Søger man Tidlig Agerhat på træflis, skal man
være opm ærksom på at to andre art er, nemli g
Træflis-Br edblad (Stropharia p ercevalii ) og
Træflis-Agerhat (Agrocybe pu taminum ), kan lig
ne den ganske meget. Træflis-Bredblad kan ken
des fra Tidlig Agerh at på spores tøve t. der er
næsten sor t med et mørkt violetbrunt skær.
Træflis-Agerhat har spores tøv med cirka samme
kakaobrune farve som Tidlig Agerhat, men hvor
Tidlig Agerhat normalt har en tydelig ring , er
Træflis-Agerhat uden ring. Både Træflis-Br ed
blad og Træflis-Agerhat findes iøvrigt afbildet i
Svampe 19, hvor en nøjere beskrivelse af dem
også kan findes (Rald 1989).

Det er jo meget spændende med sådan en ny
svampebiotop - nve art er kommer til Danmark
nar denar en meget stor ovemade at Invadere
træet fra. Resultatet er da også, at svampene ofte
vokser kraftigere end ellers, og mange arter kan
på træflis dann e frug tlege mer, der er voldsomt
meget større, end man ser det på mere naturli ge
substrater.

imidlertid også en bagside. Det resttræ man nu
snitte r til flis, blev tidligere ofte afbrændt i sko
ven. Hvor afbr ænding en fandt sted, opstod der
en brandplet - et omr åde hvor jorden var afsve
det , og hvor der lå en masse aske og forkullede
trærester. Der er mange svampearter, der vokser
på brandpletter, og disse er ofte meget specialice
rede, og findes udelukkende hvor der har været
afbrændt. Men da trærestern e nu ofte anvendes
til flis, er der blevet ganske langt imellem brand
plett erne i vore skove. Man kan frygte at vi her
ved på længere sigt vil miste flere arter fra brand
plett erne end der komm er til på træflisen .
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Anmeldelse

J. Breitenbach & F. Kranzlin: Pilze der
Schweiz. Band 3: Rohrlinge und
Blatterpilze 1. Teil.
Verlag Mykologia, Luzern, Schweiz 1991. ISBN
3-85604-030-7. Pris gennem Svampetryk 665 kr.
, gennem forlaget 148 sFr., fås i en tysk, engelsk
eller fransk udgave.
Det tredie bind i serien om svampene i Schweiz om
handler rørhatte og lamelsvampe. Bindet er opbygget
fuldstændig som sine forgængere: hver art er afbildet
med farvefoto , mikroskopiske detaljer og komplet
beskrivelse , altsammen samlet med tre arter pr. op
slag. Bogen beskriver og afbilleder 450 arter, heraf er
14 arter lamelbærende medlemmer af stilkporesvam
peordenen (Polyporales); 74 arter af rørhatteordenen
(Boletales), og 362 arter tilhører bladhatteordenen
(Agaricales). Fra sidstnævnte er det kun vokshattefa
milien (Hygrophoraceae) og ridderhattefamilien
(Tricholomataceae) som er behandlet, med henholds
vis 56 og 306 arter. Slægter og arter er anbragt alfabe
tisk inden for familierne. Som de øvrige bind er der
tale om et flot og fremragende stykke arbejde. Den
gennemførte illustrering og meget overskuelige op
sætning gør bogen til et effektivt bestemmelsesred
skab , især for dem , der allerede har et godt greb om
slægtsbestemmelsen. Lidt mere sendrægtig er bestem
melsesnøglen til alle bogens arter forrest i bogen. Den
blander mikroskopiske og makroskopiske karakterer,
men vil være god at konsultere i vanskeligere tilfælde.
Artsudvalget omfatter alt , hvad forfatterne kunne
skrabe sammen i et begrænset område omkring
Luzern, men der er også medtaget en del billeder fra
andre dele af Schweiz. Den dækker fint den danske
flora for de pågældende gruppers vedkommende,
men medtager også en del alpine arter, hvilket gør
den meget anvendelig som en generel europæisk
svampeflora.

Farvebillederne, som i modsætning til de tidligere
bind hovedsageligt er taget i naturen , er for det meste
af en fremragende kvalitet, selvom der enkelte svipse
re , f.eks. Leccinum duriusculum. Der er medtaget
mange arter i bindet, som ikke tidligere har været illu
streret med farvebilleder, ikke mindst arter med små
frugtlegemer, f.eks. huesvampe. Valget af et fast for
mat på billederne bør dog kritiseres, idet to arter der
i virkeligheden har en størrelsesforskel på en faktor
10, på billederne er lige store , f.eks. Karl Johan og
Orange Navlehat. Det betyder at de små svampe har
mange detaljer, mens det hos f.eks. rørhattene kan
være svært at se overfladestrukturer som net på stok
ken osv.

Forfatterne er amatører, hvilket som i de tidligere
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Luzern, men der er også medtaget en del billeder fra
andre dele af Schweiz . Den dækker fint den danske
flora for de pågældende gruppers vedkommende,
men medtager også en del alpine arter, hvilket gør
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Sporer, cystider og hyfer fra Leccinum quercinum
- en af bogens tegninger af mikroskopiske detaljer.

mænd. Det hænger sammen med , at forfatterne har
bestemt deres svampe efter mange forskellige kilder
(herunder Svampe), og de af beskedenhed ikke har
kunnet eller villet bringe disse i overensstemmelse
med de nyeste nomenklaturregler eller for den sags
skyld beskrive deres ubestemmelige fund som nye ar
ter . Man finder således såvel Melanoleuca cognata var.
cognata som Melanoleuca cognata var. typica, og helt
grotesk er det , når de meget nærtstående arter Sne
hvid Vokshat og Ruslæder-Vokshat anbringes i hver
sin slægt som hhv. Hygrocybe virginea og Camaro
phyllus russocoriaceus. Bestemmelsen af arterne er
også i visse tilfælde noget tvivlsom, f.eks. Hygrocybe
marchii og Xerocomus rubellus. I nogle tilfælde er
den samme art endog medtaget under flere navne,
f.eks. Lyophyllum tylicolor , der også er illustreret
som Lyophyllum erosa og Lyophyllum tesquorum ,
kun adskilt ved subtile Økologiske karakterer.

Sådanne petitesser skal dog ikke overskygge, at
projektet Schweiz ' svampe med dette bind er blevet
den hidtil mest succesrige nationale svampefloraserie.
Der er ingen andre serier, der hvad angår illustrati
onsmateriale og omfang nærmer sig denne i kvalitet.
Den må derfor stå som nummer et på ønskelisten for
enhver, der påtænker at købe en svampeflora i flere
bind . Prisen er høj , men ikke i forhold til hvad man får
for pengene. Serien er planlagt i fem bind , hvoraf
bind 4 (diverse hatsvampefamilier) forventes udgivet
i 1995, mens der ikke er sat årstal på det sidste bind
(Slørhattefamilien og Skørhattefamilien) . Forfatter
ne er nu højt oppe i årene, og man må håbe, at de får
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grotesk er det , når de meget nærtstående arter Sne
hvid Vokshat og Ruslæder-Vokshat anbringes i hver
sin slægt som hhv. Hygrocybe virginea og Camaro
phyllus russocoriaceus. Bestemmelsen af arterne er
også i visse tilfælde noget tvivlsom, f.eks. Hygrocybe
marchii og Xerocomus rubellus. I nogle tilfælde er



Almindelig Tåreblad (Hebeloma crustuliniforme) og dens
almindelige dobbeltgængere
Jan Vesterholt, Kærvænget 32B, Gammelsole, 8722 Hedensted

Almindelig Tåreblad er en meget almindelig
svamp. I hvert fald optræder navnet næsten ob
ligatorisk, hver gang en efterårsekskursion af
rundes med, at de fundne arter bliver gennem
gået. Men er det nu også den, der er fundet,
hver gang navnet bliver anvendt? Som det anty
des i overskriften vil jeg tillade mig at tvivle.

Jeg fik selv mit første forhold til arten ved at .
slå op i Illustreret Svampeflora (Lange & Lange
1961). I denne bog optræder den side om side
med HØjstokket Tåreblad (der kaldet Hebelo 
ma longicaudum) , der skulle kunne kendes fra
Almindelig Tåreblad på at have en høj, næsten
glat stok med knold forneden og på at være
næsten uden lugt og smag. Umiddelbart lyder
det jo simpelt nok, men hvad nytter det i prak
sis, når den indsamling, man står med , rummer
både kort- og langstokkede eksemplarer? Eller
hvis stokken er høj og fint dunet, samtidig med
at lugten er udpræget ræddikeagtig og smagen
bitter? Ja, det er lige før man kunne blive fristet
til at slå det hele sammen og opfatte det som en
meget variabel art.

Måske en sådan løsning ville spare de sages
løse svampeinteresserede for mange problemer,
men jeg er overbevist om , at den ville være for 
kert! For der findes faktisk en række karakterer,
man kende arterne på. Og efter egne felterfa
ringer og mikroskopiske undersøgelser af flere
hundrede indsamlinger i denne gruppe, er det
min erfaring, at karaktererne supplerer hinan
den godt. Det vil sige - der er en god korrelati
on mellem dem indbyrdes, hvilket igen medvir
ker til at bestyrke antagelsen om, at der er flere
arter involveret.

Gruppen omkring Almindelig Tåreblad
Med gruppen omkring Almindelig Tåreblad
mener jeg i denne sammenhæng lyst farvede,
middelstore til store, mere eller mindre ræddi
kelugtende tåreblade, som i hvert fald i fugtigt
vejr har dråber på lamellerne. Dette inkluderer
også Højstokket T åreblad, således som den er
mat SIaaet neie sammen og opratte aet som en
meget variabel art.

Måske en sådan løsning ville spare de sages
løse svampeinteresserede for mange problemer,
men jeg er overbevist om , at den ville være for
kert! For der findes faktisk en række karakterer,

Arter som har brun hat, parfumeagtig duft, me
get spinkle frugtlegemer, eller som konsekvent
savner lameldråber, vil jeg ikke opfatte som op
lagte forvekslingskandidater i forhold til Al
mindelig Tåreblad , og dem vil jeg se bort fra
her.

I Danmark findes der i artskomplekset om
kring Almindelig Tåreblad tre almindelige ar
ter. Dertil kommer et par stykker mere, der er
sjældne. Da det er min erfaring, at de tre almin
delige optræder i mere end 95 % af de tilfælde,
hvor man finder en tåreblad med et 'passende
udseende ', vil jeg finde det hensigtsmæssigt
også at se bort fra de sjældnere arter her.

De fælles kendetegn
Når der ikke for længst er blevet gjort ordentligt
rede for adskillelsen af arterne i dette artskorn
pleks, er det naturligvis fordi , de ligner hinan
den på så mange måder. De har nogenlunde
samme størrelse, de har samme farve, de har
den samme klæbrige hat , de har den samme
ræddikeagtige lugt, og de har den samme ræddi
keagtige til let bitre smag. På disse karakterer
synes der derfor ikke at være noget at hente, når
man skal lære at adskille dem.

Også de økologiske krav synes at være no
genlunde identiske. Alle tre findes både i løv 
skove, i nåleskove, i moser og i haver, og i hvert
fald to af dem kan også findes i klitter. Der er ef
ter min erfaring ingen af dem, der synes at have
forkærlighed for en bestemt mykorrhiza-vært.
Jeg har selv fundet dem alle under talrige vær
ter, inkluderende både løv- og nåletræer. Dog
synes Almindelig Tåreblad at være klart den al
mindeligste art i græsplæner, mens Højstokket
Tåreblad synes at være den almindeligste art i
skove, hvor den især forekommer hyppigt langs
skovveje.

De synes også alle tre at toppe ret sent på
sæsonen, dvs. fra slutningen af september og en
måned frem. Bedømt ud fra erfaringer fra 1991
sæsonen, synes der dog at være visse forskelle. I
aen samme xiænnge hat, ae nar uen samme
ræddikeagtige lugt, og de har den samme ræddi
keagtige til let bitre smag. På disse karakterer
synes der derfor ikke at være noget at hente, når
man skal lære at adskille dem.

Også de økologiske krav synes at være no-



En af de bedste feltkarak
terer for Almindelig Tå
reblad (H ebeloma crustu
liniforme) er den groft
fnuggede stok, hvor fnug
gene i hvert fald til dels
danner tværgående zig
zag-bælter. Typisk vil ar
ten have lysere hat og
kraftige dr åber end det
ses på billedet. Universi
tetsparken i Århus , i
græsplæne under Eg, 15.
10.1991 (JY91-670). Foto
Jan Vesterholt.

H øjstokket Tåreblad (He
beloma leucosarx) har du 
net til fint fnugget stok, og
stokkens basis er ofte ops
vulmet. Marebæk Planta
ge nord for Esbjerg, langs
vejkant i blandet løvskov,
5.10.1991 (JY91 -509). Fo
to Jan Vesterholt,

Skør Tåreblad (Hebe/a
rna fragilipes) har fint
fnugget stok, der sjældent
er tydeligt opsvulmet ved
basis. Gasse Skrøp ved
Arnum, i egekrat under
Bævreasp, 4.11.1991 (IY
91-908). Foto Jan Vester
holt.



Almindelig T. Højstokket T. Skør T.
H. crustuliniforme H. leucosarx H. fragilipes

Hatbredde 20-100 mm 20-60 mm 20-60 mm

Stok* 25-70 (-100)x 6-14 17-28 mm 19-80 x 5-11/5 -18mm 20-72 x 3-8 (-10) / 5-9(-1 5) mm
tværbæltet fnugget dunet til fint fnugget fint fnugget

massiv hul ofte hul
med eller uden knold typisk med knold sjældent med knold

Lameller længe hvide snart lyst brune snart lyst brune
dråber ofte store dråber små eller fraværende dråber små eller fraværende

Sporer 9,5-12 x5-6,5urn 10-13x 5,5-7,5um 9-13 x 5-6,5urn
indextrinaide tydeligt dextrinoide svagt eller næsten ikke dextrinoide

Cystider** 37-80 x 7-12 / 3-4 / 3,5-7,5um 34-83 x 5-12 / 4-6/ 3-10 um 38-75 x5-9/ 2-4 / 3-7um
generelt tyndvæggede tyndvæggede ofte tykvæggede på midten

Hyppighed almindelig meget almindelig ret almindelig

*: Stokdimensioner angives som længde x stoktykkelse øverst / stoktykkelse ved basis .
**: Cystidedimensioner angives som længde x bredde i toppen / bredde på midten / bredde på det
tykkeste sted på den nederste halvdel.

Nøgle efter mikroskopiske kendetegn

1. Sporer udpræget dextrinoide (se på sporer, der flyder frit i præparatet).

Højstokket Tåreblad (H.leucosarx)

Sporer svagt eller slet ikke dextrinoide 2

2. Cheilocystider 5-9 urn brede øverst, en del af dem tykvæggede i den midterste del.

Skør Tåreb lad (H. fragilipes)

Cheilocystider 7-1211m brede øverst, tyndvæggede, sjældnere lidt tykvæggede i hele

deres længde . Alminde lig Tåreblad (H. crustuliniforme)

Nøgle efter feltkendetegn

1. Stok tværbæltet af fnug, typisk massiv; lameldråber ofte store og iøjnefalden.de; lameller

længe næsten hvide. Almindelig Tåreb lad (H. crustuliniforme)

Stok dunet til fint fnugget , ikke direkte tværbæltet, ofte hul med en tap hængende i den

øverste del af hulningen; lameldråber små (lup!) , i tørt vejr oftest manglende; lameller

snart lyst brune 2

2. Stok typisk opsvulmet ved basis . Højstokket Tåreblad (H. leucosarx)
Stok siældent tvdeliat oosvulmet ved basis. Skør Tåreblad IH_ fraailines)

1. Sporer udpræget dextrinoide (se på sporer, der flyder frit i præparatet) .

Højstokket Tåreblad (H. leucosarx)

Sporer svagt eller slet ikke dextrinoide 2

2. Cheilocystider 5-9 urn brede øverst, en del af dem tykvæggede i den midterste del.



kende Højstokket Tåreblad, jeg så , og hen mod
slutningen af oktober var Skør Tåreblad tæt på
at være den mest almindelige af de tre. Dette
mønster kan dog skyldes tilfældigheder. På
Færøerne, hvor alle 3 også forekommer. er Al
mindelig Tåreblad kun samlet i oktober, mens
fund af de to andre arter stammer august.

Skillekaraktererne
Under mikroskopet foregår adskille lsen uden
de store problemer. HØjstokket Tåreblad ken
des fra de øvrige to på , at sporerne har en meget
tydelig dex tr ino id reaktion (brunfarvning af
sporerne i Me lzers reagens) , i hvert fa ld når
man observerer sporer, der flyder frit i præpara
tet , ikke for tæt på lamelstykket. Tilsvarende
kendes Skør Tåreblad fra de øvrige to på , at en
stor del af cystiderne har en tyde lig fortykkelse
af væggen på det midterste stykke. Dertil kom
mer en række supp lerende forskelle , især i cysti
dernes form og i sporernes form og overflade,
hvilket fremgår af den ledsagende tabel og figur.

Fejltolkninger og navneforvirring
Forvirr ing omkring artsafgrænsningen fører
uundgåeligt til forvirring og inkonsistens i bru
gen af navne. Sådan er det også i dette tilfælde.
Taget i bet ragtn ing, at HØjstokket Tåreblad og
Skør Tåreblad er så almindelige, som de er, kan
det synes und erligt, at deres gyldige beskrivelse
skulle være af så ny dato. Navnet H. leucosarx
er lavet af den britiske mykolog Pe ter D. Orton
i 1960, og H. f ragilipes er lavet af fra nske Henry
Romagnesi i 1965.

De sikre karakterer, når man skal ken de ar
terne fra hinand en, er sporernes reaktion i Mel
zers reagens og lokale fortykkelser i cheilocysti
dernes væg. Beklageligvis har man ikke tidlige
re været op mærksom på betydningen af disse
karakterer, og derfor indgår de ikke i beskrivel
serne af ar terne. At finde de rigtige navne til ar 
terne er de rfor lidt af et dedektivarbejde! Ad
gangen til de tørred e indsamlinger er af uvur
derlig betydning. Det , der i denn e samme nhæng
er int eressant , er typeind samlin gern e, dvs. de
ind samlin ger, der har ligget til grund for beskri 
velserne af arterne. Sådanne findes kun undta
gelsesvis for arter, der er beskrevet før midten
af dette århundrede . Og når sådanne man gler,
vil tolkningen af arte rne ofte indebære et bety-
U.1'\.)UJ. .J.. Ul. VU .l U U \".; .1 0 U (.Ul1 .lJ.J.J. U \...d15""' , 0V.l.l.1 u ,""" Iv'!' , .l\...UJ.1

det synes underligt, at deres gyldige beskrivelse
skulle være af så ny dato . Navnet H. leucosarx
er lavet af den britiske myko log Peter D. Orton
i 1960, og H. [ragi lipes er lavet af franske Henry
Romagnesi i 1965.
n~ n; lr~ ~ lrn~nlr+~~~~ ~ g~ ~ n~ n lrn l lr~_~ ~ ~_

Navnet Hebeloma crustuliniforme
Det latinske artsnavn for Almindelig Tåreblad 
crustuliniforme - stammer fra franskmanden
Bulliard i 1787. Han gemte intet materiale af
sine fund , og tolkningen af arten må derfor støt
te sig på hans farveplanche samt dens ledsagen
de tekst. Tavlen viser adski llige frugt legemer af
en svamp , der på mange måder ligner den , der
bærer dette navn her. Således passer den fint
hvad angår størrelse, habitus og tilstedeværel
sen af grove stokfnug. Teksten nævner endvide
re , at arten er meget almindelig og lugter grimt ,
hvi lket også passer ganske godt . Men hattens
farve er nærmest brunorange, og smagen karak
teriseres som meget bitter, hvilket måske kunne
lede tanken hen på Ræddike-Tåreblad (H. sina
pi zans). At der ikke afbi ldes eller omtales
dråber på lamellerne kunne måske yderligere
pege i denne retning. Dog vil Ræddike-Tåre-

Almindelig Tår ebl ad (He belorna crustulinifo rme).
Man bemærker stok kens tværbælter og dråbern e på
lamellerne. Bredal ved Vejle, i pilekrat på tør bund ,
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Cheilocystider og sporer: A : Almind elig Tåreblad (H ebe loma crustu lin iforme) (JV91-670) - B: Højstakket
Tåreblad (H. longicaudum) (JV91-509) - C: Skør Tår eblad. (H. [ragilipes} (JV91-908).

blad typisk have lidt kraftigere stok, end man
ser det på tavlen , og det kan da heller ikke ude
lukkes, at Bulliard har undladt at omtale
drå ber, fordi han har betragtet dem som væren
de uint eressant e som artskendetegn. En meget
tun gtvejende grund til at undlad e en omtolk
ning af navnet er det endvidere, at det ville føre
til en ubeh agelig og meget forvirrende navne
ombytning.

I sådanne tvivlssituationer er det en normal
og god praksis, at man søger at tolke ældre nav
ne på en måde, der er i overensstemmelse med
den fre mherske nde to lkn ing i dag. I stort set
alle de vigtige re værker fr a dette århundrede
har navnet H. crustuliniforme være t anvendt på
en kraftig ar t med lameldråber og blege hatfar
ver, og denne to lkn ing er der derfor al mu lig
grund til at opretholde - også selvom den kun
ne være behæftet med en vis usikkerhed.

Navnene H. longicaudum og
H. leucosarx
Artsnav ne t lon gicaudum blev int roduceret i
1802 af den holland ske mykolog C. H. Persoon.
Dette nav n blev af Jakob E . Lange (1938) an
ven dt på den art, der her ka ldes H. leucosarx.
u.v U .L.1..l. ...""".l.""'~.:}UlJ. l""" ,:)Vlll Ql l,:)I'\..vl l U\"... U •.' t, l L .L I1..1 llH:;;b(;l

tungtvejende grund til at undlade en omtolk
ning af navnet er det endvidere, at det ville føre
til en ubehagelig og meget forvirrende navne
ombytn ing.

I sådanne tvivlssitu ationer er det en normal

lustreret Svampeflora , hvor det danske navn
H øjstokket Tåreblad anvendes.

Ved tolkningen af Persoons navn må man
støtte sig på hans beskr ivelse, for der er ikke be
varet ma teriale af Agaricus longicaudus i Pe r
soons herbarium. De nne beskrivelse er ikke en
tydig. Den kunne både passe på det , der her kal
des H. leucosarx og det , der her kaldes H. fra
gilipes. Faktisk kunne beskrivelsen også passe
på en tredie art , nemlig på Slank Tåreblad (H.
helod es) , der også er ret almindelig i Danmark.
(Denne ar t er dog udelad t i denne artikel, da
dens stok næppe er mere end 5 mm tyk, og da
den derfor næppe ville kunne bet ra gtes som
værende en dobb eltgænger til Almindelig Tå re 
blad .) Navnet kunne også passe på flere af
sjældnere arter i denne gruppe .

Når jeg har valgt at ombytte det gamle navn
H. longicaudum med det nyere navn H. leuco
sarx , skyldes det flere forhold . For det første er
H. leucosarx et veldok umenteret navn med ty
pemateriale i to britiske herbarier. Ved at vælge
dette navn er man således på helt sikker grund.
For det andet har navnet H. longicaudum være t
anvendt på forskellige arter i dette århundre de.
Eksempelvis er det en helt anden art , der bærer
v crr c t i u en.cr ren c al L 1) 5 U lt l. U .) ~UfL15Ll.UULLU') 1 rCl-

soons herbarium. Denne beskrivelse er ikke en 
tydig. Den kunne både passe på det, der her ka l
des H. leucosarx og det , der her kaldes H. fra 
gi lipes. Faktisk kunne beskrivelsen også passe
på en tredie art, nemlig på Slank Tåreblad (H .
L _l _ J __ \ ..J ~ _. .2: __• .L. _ L __ ~ __ -'l _ l~ _ ~ T"""'ll. 1 _



1953. De suden optræder artsnavnet kun undta
gelsesvis i bill edfloraer, antagelig på grund af
usikkerh eden om , hvad navnet i virkeligheden
refe rerer til. Derfor kan man ikke sige, at det vil
skabe forvirring helt at bortkaste navnet som
værende utolkeligt. Det vil jeg derfor foreslå, at
man gør.

Navnet H. jragilipes
Navnet H. [ragilipes volder ingen tolkningspro 
blemer, da der eksister en typeindsamling, de r
utvetydigt gør det muligt at fastlægge dets iden
tit et. Groger (1991) har valgt at opfatt e H.[rag
ilipes som et synonym til Schwe izeren Jul es
Favre 's art H. helodes fra 1948. Denne synony
misering er jeg ikke enig i. Arterne er efter
mine er faringe r uproblematiske at adskille ,
både i felt en (slankere frugtlegem er, stok 2-5
mm tyk, lameller længe hvide , dråber oftest sto
re, knyttet til Pil) og und er mikroskop et (cysti
der med mere udvidet top men ikke udvidet ved
basis, ofte tykvæggede i toppen men ikke i den
midterste del, sporer lidt mindre og lyser e).

Afbildninger i forskell ige værker
Under navn et Alminde lig Tåreblad / Hebeloma
crustuliniform e er det ofte den rigtige art , der er
afbilde t. Dette er således tilfældet i 'Illustreret
svampeflor a' , i 'Politikens svampebog' (Knud
sen & Petersen 1986), hos Ryman & Holmåsen
(1984), hos Dahncke og D åhncke (1979) og hos
Gerhardt (1984). Derimod synes afbildningerne
hos Phillips (1981) , Cetto (1970) og Nylen
(1980) at være tvivlsomme. I hvert fald de to
sidstnævnte minder mere om H. leucosarx . Den
udm ærkede afbildning i Gyldendals nye svam
peguide (Garnweidner 1991) forestiller enty
digt H . leucosarx. Tegningen i Gyldendals
svampebog fra 1986 (Nil sson m.fl. 1986) fore
stiller på grund af frugtlegemernes størrelse og
form antagelig H. crustuliniforme, men stokbe
klædningen fremstår ikke tydeligt.

Illu streret svampefloras afbildning af HØj
stokket Tåreblad synes også at passe fint på den
art, der bærer dette navn her, og det samme gæl
der farvefotoet i 'Nordens svampe ' (Lange
1990). Illustrationerne af henholdsvis H. crustu
linijorme og H. leucosarx hos Bon (1987) kan
meget vel være rigtige , men jeg vil ikke opfatte
nogen af dem som værende særligt repræsenta
s v at u p c u o i a , l .r orn.us.eus ~V(:ll11Vt:UUg ~1'l..llUU-

sen & Petersen 1986), hos Ryman & Holmåsen
(1984), hos Dahncke og D åhnck e (1979) og hos
Gerhardt (1984). Derimod synes afbildningerne
hos Phillips (1981) , Cetto (1970) og Nylen
(1980) at være tvivlsomme. I hvert fald de to

Spiselighed / Giftighed
Nogle steder angives Almindelig Tåreblad

som svagt giftig, andre steder som værdiløs. Der
er god grund til at tro at en - evt. alle tre arter
kan være giftige, og i det hele taget bør man
undlade at spise alle tåreblade - uanset hvilken
art det drejer sig om.

Summary
Hebeloma crustuliniforme is a common species in Den
mark, but it is often confu sed with the equally common
species, H. leucosarx and H. fragilipes.

In the absence of type mat er ial, the interpretation of
H. crustuliniforme must be based upon Bulliard 's plate
and its accompanying description which mentions that
the species is very common and posse sses a disagr eea 
ble taste and smell. Th e exact identity of the depicted
species may be difficult to establish. However, the cur
rent interpretation is not in serious disagreement with
the protologue, although the colour of the pileus is fair
ly int ens e and there is no mention or illustration of
dropl ets . Possibly Bulliard has considered these drop
let s as being irrelevant from a taxonomical point of
view.

H. leucosarx (H. longicaudum sensu Lange) is di
stingui shed microscopically from the other two species
treated here by the distinct dextrinoid reaction of the
freely flowing spores in the preparation. H. fragilipes is
distingui shed from H. crustulinijo rme by the narrower
cheilocystidia with a thickening of the wall in the medi 
an region - at least in some of the cystidia .

H. crustuliniforme is macroscopically separated
from the other two by the rather coarse fiocci on the
stipe , which partly form transv ersal belts. Furthermore,
the lamelIa e remain white for a long time and they pro
duce fairly conspicuous droplets . In contrast, the lamel 
lae of the two other species are soon becoming pale
brown, and the droplets are distinctl y smaller. In addi
tion the stipe is generally solid , whereas it is frequently
fistulose with a pendant sting in the oth er two taxa .

H. leucosarx may appear rather similar to H. fragili
pes in the field , but the former generally has a swollen
stipe base. In case of doubt , the microscopical examina
tion will easily separate these two species .

The synonymy of H. fragilipes with H. helodes sug
gested by Groger (1991) is questioned . H. helodes is
here considered to be a more slender species confined
to Salix , and which is recognized by the more or less ca
pit ate cystidia, which may be thickwalled at the apex
but hardly in their median portion. Furthermore, H.
helodes has slightly paler and smaller spores (in general
less than 11 um long) than H. fragilipes.

Til højre: Bulliards tavle af Agaricus crustuliniformis fra
1787._Da Bulliard ikke har efterladt tørret materiale, må

H. crustulinijorme is macroscopically separated
from the oth er two by the rather coarse fiocci on the
stipe , which partly form transv ersal belts. Furthermore,
the lamelIae remain white for a long time and they pro
duce fairly conspicuous droplets. In contrast, the lamel
lae of the two other species are soon becoming pale
h r nurn " n rl th p rlrnnl ptc "rp rl i ctin ,..t h , crn" llpr Tn " rl rl ; _



CFIAMPIGNON D~ LA ·}<" RAN C ~ P l. Jo6~

l
• . L' ..:\ G A H.. I (' J1: C Il A {Tl ) }<" •

A<rJ\.l'lCtlS cr u sfulill if o n u i s .. .r~ rlt,u''1'I;'non tVttr.v rotnmlUl m ou/gnUI, tlmw krbo,j,l"l'ra~.tVl ~"d. ' 
*m.~~ k.,.Illr> hw",humb dalU IN Ilmf." kvtt~ilN• .I~ /'t'lnl tk.iI'fUU~ l't1/mll' " lUV l:.tnl tk ?,,~UNN ,jNtiVWrf,U,"~~"',, l

~
~ ~'J'f~?,u'l'ar"("OUI;wI' ,,'UIl ,.;.),m.UI...·H.' I'"ull,lr.trmll/brrtr loLu,.,rlvn';'lwovlll1nrdN tIU& ff/'I,,:'&,,4tl;.y <t fD!'Iø-vl'oJ ' r

.., . ._.w.,."h~tllrll f.U/IU k ,1MI/'IV,!'l'':I/,rld,'lrllo!'jiJUrJ'I'.hV o« nrl!,iv~1'f4~' .. r ';", ti, I'fw. <wr~F 'l.. _ ,nV'
(V.~if.N1"'M'/ _ ,,'JW' h 1,'"',lwrh,'tolihJf," ,f",',;"I,W" arJrf'JPr"V n uA'" ,-&ifw,,,, dl-8~ J(1I"',.,{'" ,""",'''''u ",,-.,.·tllut~f"'Y'.r:;.

..'~'''t~'V(f1V Il ""UWlltnu ,I..,/"'I'I'Md'" 1" "J(69,;,uwjOrnuurl~rtmdr bvJ r !'!lu!,;"", #ft"k, ItU mørN- ~.I... tiN ..-~
~ ti,; iltar-ITU frrn', tw/Ji'ptNb ~ UJlY•.rur un I";.l,/u M.",.."" ".. !Ivy" NI'IUV (Jtw'l', 'par S au 6'ah.tp&_,.,b Jt ~",,_
n~ ,.." 'II(1 !" 1ft '1I'?J'P'" ",.l~ J'PTV PI'~"rWN'';' ;,I'wlintf, l~;'1f .NUl . . . . /' , . .. '" •..•, .•-v>..'j/f~;:;-~ ~ "": /. -_• .•_ _../_..,1'. - ~ _. -"_ .. A.- - J • • •• . 1

l

i
I



Litteratur
Bo n, M. 1987. T he M ushrooms and Toads too ls of

Britain and Nortb-western E urope. -- London .
B ulliard, P. 1787. Herbier de la France. Tome 7, fasc.

n. - Paris.
Bruchet, G. 1970. Co nt ributio n a l'e tu de du genre

Hebelorna (Fr.) Kummer. - Bull. Soc. Linn. Lyon
39, suppl. au nO.6.

Ce tto , B. 1970. I fun ghi dal vero, vol. 1. - Trento .
Dahncke, R. M. & S. M . D ah ncke 1979. 700 Pilze in

Fa rbfotos. - Stuttgart.
Favre, J. 1948. Les associa tions fongiques des hau t

maires jurassien s. - Mater. F l. Crypt. Suisse 10
(3) .

Ga rnweidner, E. 1991. Sva mpe . På da nsk ve d og
bearb ejd et af Linda Bruhn Jørgense n. - Kø be n
havn .

Gerhardt , E . 1984 . Pilze . Band 1: Lamellenpilze,
Taublinge, Milchling un d andere gruppe n mit
Lamellen . - Mtinchen.

Greger, F. 1991 . D er Sumpffalbling, Hebeloma he lo
des Favre. - Myk. Mitt.bl. 34 (1): 6-12.

Kuhner, R. & H. R om agnesi 1953 . Flore A na lytique
des Cha mpignio ns Superieurs , Agarics, Bolets,
Cha nterelles. - Par is.

Kn udsen , H. & J . H. Petersen 1986. Politikens sva m
pebog. - Kø be nhavn.

La nge, J. E. 1938a. Studies in the Agarics of D en
mark. Part. XII. - D an sk Bot. A rk . 9 (6).

- 1938b. Flora Agaricina D anica, vol. 3. - Kø be n
havn .

- & M . Lan ge 1961. Illu st rer et sva mpe flora . - Køb en
havn.

L ange, M. 1990. Norden s svampe . - Kø be nhavn.
Nylen, B . 1980. Svampa r i skog och mark. - Stock

holm.
O rt on , P. D . 1960. New check list of British aga rics

and bolet i 3. No tes on ge nera and spec ies in the
list. - Trans. Brit. mycol. Soc. 43: 159-439.

Persoon, D . C. H. 1801. Synopsis method ica fungo
ru m. - Gottingae.

- 1828. Mycolog ia E uropaea, Sectio tertia. - Erlan 
gae.

Phillips , R. 1981. M ushroom and toadstools. - Lon
don .

R omagnesi, H . 1965 . E tude sur le genre Hebelorna. 
Bull. Soc. My c. Fr. 81 (3): 21-344.

Ryman , S. & L Holrnåsen 1984. Sva mpar. - Stock
holm.

havn .
La nge , M. 1990. Norde ns sva mpe. - Kø be nhav n.
Nylen, B. 1980. Sva mpar i skog och mark. - Stock

holm .
O rton , P. D . 1960. New check list of British agarics

and bo leti 3. Notes on genera and species in the
l ; ~ t 'T'~n~~ U ~; t ~ ..n~ l C'~n A'2 . 1,0 A'20

Anmeldelse
Beatrice Senn-Irlet, Kolbjørn Mohn
Jenssen & Gro GuIden: Aretic and
Alpine Fungi - 3.
1990. ISBN 82-991301-2-3. Bestilles fra Sop 
pkonsulenten A/S , Lyngveien 3, N-1430 ÅS,
Norge. Postgiro 02082392116. Pris 200 Nkr.
Hæftets for mat og generelle opsæt ning er uforandret fra
de to forr ige hæfter, se beskrivelser og anme lde lse af
disse i Svampe 14: 94 og 22: 32. De 25 arter, som er be
skrevet i det 3. hæft e i serie n om arktiske og alp ine
svampe, er alle funde t i de schwe iziske alper.

Hovedforfa tteren til dette bind Beatrice Senn-Irlet
har et indgåe nde kend skab til de alpine ar te r fra græsse
de overdrev , som var emnet for hend es do ktorafhand 
ling. H un har st udere t arternes Økolog i, soc iolog i og
taksonomi.

Der er ma nge ligheder imellem arktiske egne og den
alp ine zone i bjergene, både hvad angår vegetation og
artssammensætning. En vigtig forskel er dog den langt
højere grad af men neskelig indflydelse i alpine egne,
f.eks . i for m af kvægdrift. Netop sidstnævnte er domine
rende i de schweiziske alper, derfor er en de l af de be
skrevne arter fra græs landssamfund. 12 af arterne må
betegnes som udp rægede græslandsarter, mens de øvri
ge er knyttet til andre mere naturli ge vegetationstyper. 4
af ar te rne er mykorrhi zadannere med de karakteristi
ske alpep lanter, Rypelyng og Dværg-Pil.

E n svaghe d ved artsvalget er, at 15 (60 %) af ar terne
er lavland sarter uden speciel præference for arktisk-a l
pine egne. E n del af dem er endog ganske alminde lige i
Danmark, som f.eks. Silkeglinsend e Rødblad (Ento lo
ma sericeum), Sortnend e Troldha t (Rho docybe p opina
lis) og Savbladet Rødbl ad (Ento loma serrulatum).

To af ar te rne må bet egnes som boreale, mens kun 8
arte r er mest kara kteristiske for arkt isk-a lpine områ der .
E n Fnugfod-ar t, Hydropus dryadicola, er kun kendt fra
Alperne (ende misk), mens de øvrige alpine arter har en
videre udbredelse i andre arktisk-alpine egne.

På tro ds af det store antal lavlandsarter med taget, er
der dog mange af dem, som ikke tidligere er illustreret i
farver. Det er især de fremragen de fotos taget af tea 
mets Ko lbjørn Mohn Jenssen , som gør bogen værd at
eje. Ha n forstår at gå tæt nok på og dog give et indtryk
af den omgivende vegetation, uden at billederne virker
alt for opst illede. Beskr ivelsern e af arternes makro- og
mikros kopiske karakterer er ret kortfatte de men præci
se og bygger udelu kkend e på forfatternes egne iagtta
gelser. Sidstnævnte er en force , sammenligne t med man
ge andre flora er, som er baseret på afskrift af andre . De
Økologiske og udb redelsesmæssige not er er int eressan te
omend kortfattede.

Prisen på 200 Nkr er lidt pebr et , men bortset fra det
ka n bogen varmt anb efales, også til dem som ikk e er
specielt inter esser ede i de kolde egne på jord en .

banm~rk , som f.eks. Silkeg linse nde Rødblad (Ent;/.o 
ma sericeum) , Sort nende Tro ldhat (Rhodocybe popina
lis) og Savbladet Rødblad (Entoloma serru latum) ,

To af arterne må betegnes som boreale, mens kun 8
arter er mest kar akteristiske for arktisk-alpine områder.
E n Fnugfod-art , Hydropus dryadicola, er kun ken dt fra
A 1 _ ~ __ ~ ( ~ _rl ~_:~ l .\ _ ~_ n rl ~ ,",.._:~n n l~:_~ n_t~_ h n _ n _



Louis August Harmsen 19/3 1907 - 1/8 1991

Anne Pia Koch & Flemming Rune , Dansk Teknologisk Institut, Afdelingen for
Bioteknik, Gregersensvej , 2630 Taastrup

Ha rmse n ved mikr o
skopet på Arktisk Sta
tion i Godhavn un der
sin Grønlandsrejse
september 1932).

I sensommeren 1991 død e grundlægge re n af
Dansk Teknologisk Instit uts svarnpelaboratori
um , Louis August Harmsen, efter mere end 50
års aktivt arbejde med svampe i bygninger. Han
blev 84 år. Ge nne m et langt livs fors kning og
praktisk arbejde med svampe bekæmpelse for
måede han at dann e grundlaget for, hvad der i
dag er en af Europas størs te forsknings- og kon
sulentvirksomhe der i "indendørs mykolo gi" .

Fra strømpestopper til botaniker
Louis Harmse n blev født i Hi llerød den 19.

dø de af den spanske syge und er en re jse til
Tyskland , da Louis kun var 12 år. På tro ds af fat 
tige kår , hvor mod eren syede for folk, og Louis
og han s to søstre mått e hjælpe til med at sy
knapper i og stoppe strømper, lykkedes det for
moderen at give alle sine børn en studenterek
samen fra Johannesskol en på Frederiksberg i
1925.

Louis fortsatte på universitet et og tog i 1931
embedse ksamen i naturhistorie og geografi med
fagene zoologi, bot anik , geologi, geografi og fy
siolo i. Herudover gen ne mførte han nogle

Harmsen ved mikro
skopet på Arktisk Sta
tion i Godhavn under



lærer i naturfag ved et privat gymnas ium, hvor
han underviste i fem år.

I begynd elsen af studietide n arbe jde de han
om aftenen som assis te nt ve d A rb ejdernes
Læseselsk ab s bibliotek , men efter han i 1929
havde best ået studiets 1. del og specia lise re de
sig i botanik og cytologi, fik han kontakt med
Øjvind Win ge, der den gang var professor på
landbohøjskolen s arveligheds laboratorium .
Her fik han arb ejd e som privatassistent for Win
ge fra 1930 til 1933 , dels m ed at katalogisere
Winges enorme sært rykssamling, dels med at
undersøge tømmerød elæggende svampe. Efter
1933 var han honorarlønnet assiste nt ved Win 
ges laboratorium i to år, beskæftiget med cyto 
logiske undersøgelser og undervisning af vide
regående kandidat er.

Island og Grønland
På sidste halvdel af studiet var det ud over cyto
logien især mo sserne, der havd e fange t H arm
se ns interesse. Hans førs te publikation var en
lille artike l om sjældne mo sser på Bornholm,
m en sna r t bl ev det til stø rre afh andlinger om
mo sser, vel at mærk e fr a Danmarks nordligste
forposter.

Umiddelbart efter sin eks amen som cand.
mag . deltog han i sommeren 1931 i en knap to
måned er lang studi etur til Island . Sammen med
bl.a. zoologen Ragnar Sparck sejlede han med
skib fra Danmark forbi Norges kyst (hvor man
mødte luftskibet Graf Z eppelin) til Island. Her
fik han, som ugerne skred frem , lavet en hel del
gode ind samlinger og kom landet rundt. Svam
pene ha vde endnu ikke hans store interesse ,
men de højere planter og mo sserne blev flittigt
studeret.

E fter hjemkomst en fær diggjorde han sin
før ste stø rre afhandling, en bearbejd else af 115
mo s-kollektion er indsaml et af Gunnar Seid en
fad en på Grønland, og bl.a . dette arbejd e re sul 
terede den følgende somme r i en næsten fire
mån eder lang ekspedition til Vestgrønland sam
men med botanikeren Johannes Grøntved , en
rejse han ofte talte om siden hen i livet . Det tog
elleve dage at sejle op til Ivigtut, og undervejs
fejrede man Knud Rasmussens fødselsdag (han
var med om bord) . Turen fort satte via Godthåb
og Holsteinsborg til Godhavn , hvor de to bota
nikere blev gæstfrit modtaget af grø nlandsbota
lUi:1UCUCl li:111g :sLUUIClUr ur tsraucr;oarrunen meu

bl.a. zoologen Ra gnar Sp arck sejlede han med
skib fra Danmark forbi Norges kyst (hvor man
mødte luft skibet Graf Z eppelin) til Island. H er
fik han, som ugerne skred fre m, lavet en hel del
gode inds amlinger og kom landet rundt. Svam-
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Sa mme n udforsk ed e de vegeta tione n p å den
sydlige del af Di sko-øen og omkring Disk o
Bugt i næst en tr e m ån ed er, og Harmsen bl ev
dybt fascine re t af den arktiske flor a. H an foto
grafere de flitti gt - ikk e mindre end 225 9x12 cm
negativer blev det til - og ind saml ed e et stor t an
tal pl anter. I de fø lge nde år publicered e han
yde rligere tr e afhandlinger i det videnskabelige
tid sskrift Medde le lser om Grøn land, alle om
mo sser.

Teknologisk Institut
D a landbohøjskolen s arvelighe dslabor atorium
blev overtaget af pro fessor C. A . J ør gen sen ,
bl ev laboratoriets ass iste nts till ing ændret , og
Harmse n måtte søge ande t arbe jde. En periode
arbe jde de han således ved Ca rlsberglabora tori
et , og 1. december 1935 fik han stilling som kon
sulent på Teknologisk Institut , der den gang lå i
Hagema nnsga de ve d Vesterport Station . H an
sk ulle arbe jde i Bygningsh åndværker konsulta
tione n med undersøgelser af tømmerød el æg
gende svampe. Tidliger e var dette arbejd e ble
ve t vare ta get af sne dke rmester Topp , der, når
det fandtes nødv endigt, sendte pr øver til an aly
se på uni versit et ets botaniske laboratorium, et
arbejde der nu helt blev samlet på Teknologisk
In stitut.

Udover at mikroskopere bygningssvampe fik
Harmsen i besættelsesårene også til opgave at
afsløre forfalskninger af blandt andet kaffe og
tobak. I 1941 dukked e dagbladsoverskrifter op
som: "Krisepolitie t skride r ind mod Tobakser 
statningerne" og "Den dyre Tobak er det re ne
A ffald. Krisepolitiet rejser Tiltale i Sagen om
Erstatningstobakken : En fældende Erklæring
om Tob akken s Indhold". Det var Harmsen , der
sa d og identificered e " tobak " som vær ende
træsplinter, savs muld , find elte plantest æn gler
og enke lte blade fra danske tobaksplanter. Hi
stor ien kom selvfølgelig i Svikmøllen det år.

H armsen drømte i de første år på Teknolo
gisk Institut om at vende tilb age til universitet et
som botaniker, og da der i 1943 blev slåe t ikk e
mindre end 10 stillinger op "be regnet for unge
Vid enskabsmænd, som ved erhvervet Doktor
grad eller på anden lignende Maade har vist ud 
prægede Anlæg for viden skabeligt Arbejde" til
en årlig løn af 6000 kr. , gav han sig til at skrive
an søgninger. Også ved Landbohøjskolen , på

uUuveT al mikroskopere oygnmgssvarnpe hK
H armsen i besættelsesåren e ogs å til opgave at
afsløre for falskninger af blandt andet kaffe og
tobak. I 1941 dukked e dagbladsoverskrifter op
som: "Krisepolitiet skrider ind mod Tobakser
sta tningerne" og "Den dyre Tobak er det ren e



sågar ved Normal-anatomisk Institut på Århus
Universitet blev der opslået ledige stillinger,
men Harmsens kolleger ville det åbenbart an
derledes end han selv, og han forblev på Tekno
logisk Institut hele resten af livet.

Harmsen og svampene
Efter 1943 erkendte Harmsen, at hans fremtid
lå i svampestudierne på Teknologisk Institut, og
han koncentrerede snart hele sin virksomhed
om det arbejde. Hans væsentligste indsats var at
undersøge , beskrive og identificere træøde
læggende svampe i gavntræ. En meget stor del
af de svampe, der findes i gavntræ fra bygninger
og træskibe, er ufuldstændigt udviklede med ab
norme frugtlegemer eller hyppigt helt uden.

Harmsen måtte derfor dyrke svampene fra
de træpr øver. han fik til und ersøgelse, og sam
menligne dem med kulturer af svampe, der var
indsamlet med frugtlegemer i naturen, og som
havde kunnet identificeres sikkert ved brug af
den tilgængelige litteratur. Foruden kulturer af
dansk materiale indeholdt samlingen kulturer
modtaget som gave eller i bytte fra udenlandske

Med syl i hånd og pibe i mund bliver et stykke bygnings-

laboratorier, på et tidspunkt i alt mere end 260
forskellige isolater.

En del af det træ , der blev anvendt i danske
bygninger, blev importeret fra udlandet, blandt
andet fra England og Norge, og Harmsen fore
tog adskillige studierejser for mid ler han selv
skaffede fra forskellige fonde, især Lauritz An 
dersens Fond og Apoteker P. C. N. Friderich
sens Legat for Botaniske Rejser.

I 1952, samme år som han blev forfremmet til
laboratorieleder, søgte han 12.300 kr. fra Sta
tens Almindelige Videnskabsfond til dækning
af 3 års løn til en midlertidig assistent ved un
dersøgelser af gruppen af svampe omkring "Po
lyporus vaporarius" , populært kaldet Hvid
Tømmersvamp. 1500 kr. skulle bruges på en stu
dierejse til indsamling af materiale.

Pengene blev bevilget , og til at varetage job
bet ansatte han den unge cand . mag. Lise Han
sen , der i dag er lektor ved Institut for Spore
planter.

I 1954 bevilgede samme instans et forsk
ningsmikroskop til 9604 kr., et mikroskop , der
gennem de næste 30 år blev Harmsens vigtigste
arbejdsredskab . Her blev alle prøver mikrosko
peret, tegnet og fotograferet , og her blev der
røget pibe, så mikroskopets højre side med ti
den blev helt gulbrun, og præparaterne blev så
gullige som gamle papirer, der gulner med alde
ren.

Da Harmsen i 1955 ansøgte om penge til for
længelse af Lise Hansens arbejde, var kassen
lukket halvt i, og i 1956 afslog Statens Alminde
lige Videnskabsfond at bevilge mere - på trods
af kraftige anbefalinger. Professor Buchwald på
landbohøjskelen gik ellers kraftigt i brechen for
Harmsen med anbefalinger, og fra Statens Byg
geforskningsinstitut udtalte man skriftligt:

"Byggeforskningsinstitutt et er for tiden ved
at bearbejde et stort materiale til belysning af
landbrugsbygningers tilstand. Forholdene er
værre , end man almindeligvis forestiller sig .
Man forudser, at der de kommende år må træf
fes foranstaltninger til at imødegå ødelæggelser,
som råd- og svampeskader forårsager i avlsbyg
ningerne." Eksempelvis nævnes, at i staldene er
langt over halvdelen af lofterne fugtige i vinter
ha lvåret af kondensfugt. To af hver tre lofter er
af træ , og to tredjedele af dem er angrebet af
svamp eller råd. Så arbejdet med tømmersvam-
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De videnskabelige arbejder
I jobbet måtte Harmsen beskæftige sig med alle
former for biologisk nedbrydning af træ , men
det var hussvampene, der frem for alt fangede
hans interesse. I 1952 navngav han i Friesia en
ny art , Merulius tignicola , senere omdøbt til
Serpula tignicola af M. P. Christiansen (1960) ,
men i dag hyppigst synonymisere t med Fri es
gamle art M erulius p ulverulentus (1821) og af
Ginns henført til L eucogyrophana pulverulenta
(Fr.) Ginns 1978. På dansk hedder den Lille
Hussvamp.

Hans to store afhandlinger "De dan ske Me 
rulius-Arter " (1954) og "Taxonomic and cultu 
ral studi es on bro wn spored species of the genus
Merulius" (1960) er stadig ab solut central e i
hussvamp e-for skningen , og citeres overalt, hvor
der arbejdes med hussvampe-slægtens system a
tik og fysiologi.

Harmsen var på mange måder en forsigtig
natur, og i forskningen gav det sig blandt andet
til udtryk ved , at han først meget sent accepte
rede navnet Serpula som det rette for Æ gte
Hussvamp (Serpula lacrymans) og Tyndkødet
Hussvamp (Serpula himantioides) . Helt ind i
1970'erne holdt han sig til navnet Merulius, og
det klandrede andre botanikere ham ind imel
lem for.

Harmsens videnskabelige arbejder strakte
sig også over andre trænedbrydende svampe
grupper, men ikke alt nåede at blive publiceret.
For Harmsen var det ofte vigtigere at skaffe sig
en personlig sikkerhed for , at hans praktiske
rådgivning på Teknologisk Institut var korrekt ,
end at føje endnu et par linier til sin videnskabe
lige publikationsliste.

De fleste af Harmsens artikler var således
henvendt til fagfolk , der arbejdede med anven
delse og bevarelse af tømmer, og blev ofte trykt
i de særlige fagtidsskrifter, som kun , men til
gengæld altid læses af disse faggrupper.

Hans mest kendte populære arbejde her
hjemme er utvivlsomt bogen "Træødelæggende
svampe og dyr " , der udkom i 1967. I 1982 ud
kom en revision af bogens svampedel som en 48
siders artikel i Svampe 5, faktisk et helt sær
nummer. Heri findes farvefotos af frugtlegemer
og fotos/tegninger af mikroskopiske karakterer
af de fleste gængse svamp e i bygninger sammen
med nøgler til bestemmelse af art erne, også ba-
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sig også over andre tr ænedbrydende svampe
grupper, men ikke alt nåede at blive publiceret.
For Harmsen var det ofte vigtigere at skaffe sig
en personlig sikkerhed for , at hans praktiske
rådgivning på Teknologisk Institut var korrekt,

er sta dig den bed ste samlede beskrivelse af
svampe i bygninger på dansk , endskø nt den
kraftige forskningsindsats i det sen este ti år
snart fordrer en afløser (også internationalt) .

Svampelaboratoriet
Man kan med rette sige, at det var H armsen ,
der gru ndlagde svampe laboratoriet på Tekno
logisk Institut. Vel kiggede man på svampe - og
rådskader også før Harmsens tid, men det var
før st efter hans ansættelse , at den ege ntlige
identifikation og forskning blev samlet på insti
tuttet.

Ved hans 25 års jubilæum i 1960 skrev insti
tu tt et s daværende dir ektør Morte n Knudsen
følgende i person alebladet "Stafetten" :

"Svampelabor atoriet blev op rettet for 25 år
siden. Fø r den tid besvar ede bygningshånd vær
kerkonsultationen og snedkerafdelingen fore
spørgslerne om svamp, men netop på daværen 
de tidspunkt var der en mærkbar stigning i
svampeangrebene, væsentligst fordi man gik
over til at anvende nyfældet træ i hu sen e, og
man var klar over, at det var nødvendigt at ind
rette et særligt laboratorium og knytte en speci
alist hertil. Det blev magister Harm sen.

Svamp elaboratoriets arb ejdsfelt er hov edsa
gelig de træødel æggende svamp e, og denn e be
grænsning indebærer, at mulighederne for at
hævde sig i kraft af medarbejdernes stadig sti 
gende antal er ringe. Ja, man kan vel tilføje, at
jo bedre afdelingens rådgivningsarbejde lykkes,
jo mindre arbejde vil der blive i fremtiden. Ma 
gister Harmsen har altid erke ndt dette og har
som følge deraf lad et sin arbejdsindsa ts være
præget af kvalitet frem for kvantitet".

Harmsen havde de før ste mange år ret be
skedne arbejdsforhold, og i mange år var han
den eneste biolog blandt instituttets medarbej 
dere. Derfor har han sikkert ind imellem savnet
muligh eden for at diskutere sine erfaringer med
fagf æller over frokosten , men han havd e en
evne til selv at fordybe sig i problemerne og løse
dem på mest pligttro måde.

Som en slags "jubilæumsgave" til Harmsen
indrettede man efter de første 25 år et moderne
laboratorium til ham på instituttet, og da insti
tuttet omkring 1971 flytted e ud til helt nye byg
ninger i Taastrup, blev faciliteterne endnu bed
re . Der var meget at lave og efte rhå nden også
gl l;t;l1:Sl1111g uiueuærer, at muugneu erne rorat
hævde sig i kraft af medarbejdernes stadig sti
gende antal er ringe. Ja, man kan vel tilføje, at
jo bedre afdelingens rådgivningsarbejde lykkes,
jo mindre arbejde vil der blive i fremtiden. Ma 
gister Harmsen har altid erkendt dette og har
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Still going strong. I en alder af 75 år genne mgår
Harmsen (i midten) en gammel fiskek utter, der er
blevet svampe nes bytte (august 1982).

skulle laboratoriet også udføre pr øvninger og
forsøg med test og ud viklin g af træbeskytt el
sesmidler.

Når Harmsen optrådt e som kon sulent i byen
var det oftest i pænt jakkesæt og slips, med syl,
lommelygte, hammer og stemmejern, og poser
til at samle prøverne i. Mange spændende opga
ver har han haft: und ersøgelser af tr æværk et i
freg atte n Jylland, Ro skilde Domkirkes Margre
thespir, rutchebanen på Bakken og Det kon ge
lige Teater s pælefunderin g, blot for at nævne
nogle få.

Efter sit 40 års jubilæum i 1975 skrev Ha rm
sen selv i et takk eb rev til kollegerne:

"Fra at være et udpræget "ane-man show"
gennem man ge år er det nu et "team-work",
hvor vi er 7, som arbejder tæt sammen med dis
se spændende opgaver. Spænden de fordi arbej
det med levend e væsener kan virke overr asken
de, glædeligt, måske "selvfølgeligt", når det går
efter planern e, og skuffende, når væsenerne af
den ene eller and en grund ikke er rigtig samar
bejdsvillige, og det for vented e resultat ud ebli
ver" .

I 1986 blev oprettet en ny afdeling på Tekno
logisk Institut med grundlag i Harmsens svam
pelaboratorium, Afde linge n for Bioteknik.
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til at samle prøverne i. Mange spændende opga
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thespir, rut chebanen på Bakk en og Det kon ge
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hvoraf 11 er faglige med arb ejd er e fuldti dsbe 
skæft iget med forsk ning og rådgivning om råd
og svampeskader. Det ville givet have været en
stor glæde for Harmse n, hvis han kunne have
oplevet det inspirerend e fors kningsmiljø , der er
i dag, men som først virkelig udviklede sig efter
at han havde trukket sig tilbage til sit otium.

En aktiv pensionist
I 1977 fyldte Harmsen halvfjerds og blev offici
elt pensioneret, men da instituttet dårligt kunne
und være hans ekspertise, og da han selv nødigt
ville undvære sit arb ejd e, blev han ansat som
"ekstern kon sulent". Hver dag genn em flere år
mødt e han stadig op klokke n otte om morgenen
og gik igen lidt over fro kost. I pænt jakkesæt og
med sin bru ne læderm appe i hånd en fandt han
stilfærdigt sin plads bag mikroskopet i labor ato
riets fjerneste hjørn e. Me n kollegern e vidste
nok at finde ham , når der var problem er, som
han kunne hjælpe med. A ltid kom der et vel
overvejet svar retur på spørgsmå lene.

I 1979 blev An ne Pia Koch ansat som nyud
dannet mykolo g med henblik på en dag at blive
hans afløser. Hun delte kontor med ham i flere
år, og det var med lidt skepsis og nogen reserva
tion, at han holdt øje med , hvad den unge pige
laved e. Men han var en god og tålmodig lære
mester, og med tiden opstod der et meget nært
og gensidigt kollegialt forhold, hvor begge kun
ne hjælpe og supplere hinanden. Det fryd ed e
ham uden tvivl om sider at ha ve en person i
nærheden, som kunne og ville videreføre hans
arbejde.

Privat var han så rolig og afbalanceret som
på sit arbejde. Ha n havde gifte t sig lige efter sin
eksa men og flyttede til en dejlig villa i Gentofte.
Som familiefar til tre børn havde han altid tid til
lektiehjælp og lignende, og til langt ud på afte
nen kunne de finde ham ved skrivebordet omgi
vet af svampe og mosser. Fler e feri er blev til
br agt i Østrig på vandreture med både børn og
børn ebørn , og her oplevede de for alvor "natur 
historiker en " i der es far og bedstef ar. Hans
kon e døde i 1972, men han blev boende i villaen
helt til sin død .

I 1985 kunne Harmsen fejr e, især for en aka
demik er, noget så sjældent som 50 års jubilæum
på sin arbejdsplads, og først da han nærmede sig
de firs og benene begyndt e at svigte, mente han ,
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punkt, hvor både ændrede byggevaner, øget op
mærksomhed om svamp og råd og øgede krav
til boligstandard en generelt medførte, at ar
bejdsbyrden mht. un dersøgelser af svamp og
råd på Teknologisk Institut blev flerdoblet. Og
laboratoriets medarbejderstab ligeså. Teknolo
gisk Institut er nu sammenlagt med Jysk Tekno
logisk og hedder "Dansk Teknologisk Institut",
og svampelaboratoriet danner kernen i Afde
lingen for Bioteknik.

Med al ære og respekt for Harmsens indsats
er laboratoriet videreført som svampelaborato
rium med en stor gruppe medarbejdere, der sta 
dig finder god støtte i hans artikler og hånd
bøger. Hans indsats på dette område vil aldrig
blive glemt.
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Anmeldelser

Morten og Bodil Lange: Gode
Spisesvampe.
3. udgave. Gad 1991. 175 sider. Halvstift plasti
cbind (Flexibind) . 178 kr.

Første udgave af denne bog udkom i 1978. Bogen er
inddelt på følgende måde: De første 20 sider behand
ler svampejagt generelt . De følgende ca . 130 sider
bringer beskrivelser og farvefotografier af ca . 50 af de
almindeligste spisesvampe, med grundig omtale af
særlige kendetegn, forvekslingsmuligheder, vokseste
der og tilberedning. Sidst i bogen findes et afsnit på
ca. 6 sider med 16 svampeopskrifter.

Teksten er enspaitet med en bred ydermargen. I
ydermargenen markerer forskellige symboler og kor
te sætninger indholdet af afsnittene, så man hurtigt
kan orientere sig i bogen.

I afsnittet om svampejagt er der en udmærket
svampejagtkalender, dvs. en oversigt over hvornår og
hvor (løvskov, nåleskov, mark & have) det lønner sig
at jage de 50 udvalgte arter. Der er desuden vejled
ning med hensyn til iagttagelser i felten , indsamling
og rensning af svampene, og den videre forarbejdning
og tilberedning hjemme. Giftsvampene behandles be
vidst meget kursorisk, idet der kun bringes et enkelt
billede af en sådan: Snehvid Fluesvamp. I lyset af,
hvad Grøn Fluesvamp har udrettet af ulykker, burde
den også være afbildet. Forfatternes ide er, at kender
man de 50 beskrevne spiselige arter godt nok , så er
giftsvampene ikke noget problem.

Bogens hovedafsnit er beskrivelsen af de udvalgte
spisesvampe. Hver af arterne er som regel afbildet
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almindeligste spisesvampe, med grundig omtale af
særlige kendetegn, forvekslingsmuligheder, vokseste
der og tilberedning. Sidst i bogen findes et afsnit på
ca . 6 sider med 16 svampeopskrifter.

Teksten er enspaitet med en bred ydermargen. I
ydermargenen markerer forskellige symboler og kor-
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Harmsen, L., 1972: Svampeangreb i beboelseshuse.
2. - Træindustrien 22: 147-148.

Harmsen, L., 1974: Draft of a monographic card for
Pole Fungus A. - Dupl. (1-6) .

Harmsen, L., 1976: Rapport over bygningssvampe
nes forekomst og hyppighed i Danmark. Tekno
logisk Institut. 14 s.

Harmsen, L. , 1976: Vejledning i vedligeholdelse af
træfiskefartøjer. - Dansk Fiskeri Tidende 94 (38):
8-10.

Harmsen, L., 1978: Draft for a monographic card for
Serpula himantioides (Fr.) Karst. - Dupl. (1-8).

Harmsen, L., 1978: Second draft of a monographic
card for Pole Fungus A , Rigidoporus vitreus (Fr.)
Donk according to the "Model qu estionnaire for
preparation of monographic cards for wood-de
stroying fungi ". - Dupl. (1-9).

billederne ikke alle lige gode. Mange er enten uskar
pe , har ringe dybdeskarphed eller er overbelyste, så
vigtige kendetegn ikke kan skelnes. Teksten er deri
mod udmærket med grundig beskrivelse af kende
tegn , voksesteder, forvekslingsmuligheder, rengøring
samt forslag til tilberedning og opbevaring. I beskri
velsen af svampene er der ikke sat tal på deres størrel
se . Den må man skønne ud fra fotografierne , som
næsten alle er taget på voksestedet.

Forfatterne benytter alene danske svampenavne i
beskrivelserne. De fleste navne er i overensstemmel
se med "Danske Svampenavne" fra 1985, men der er
også en del bidrag til navneforvirringen. For eksem
pel kaldes Alm. Blækhat (Coprinus atramentarius)
for Grå Blækhat, Skællet Stilkporesvamp (Pol yporus
squamosus) kaldes Skællet Poresvamp, Klor-Bæger
morkel (Disciotis venosa) kaldes Bægermorkel osv.
Dette anarki på navneområdet er særlig beklageligt,
når det latinske navn ikke anføres. En liste over latin
ske navne på de afbildede arter findes dog bag i bo
gen , men her er det rent galt med de danske navne,
idet de i flæng staves med og uden bindestreg, i et el
ler to ord og med stort eller småt. Her kunne korrek
turlæseren have fået kurven fuld!

De 16 opskrifter med svampe bag i bogen er arran
geret, så hver årstid har sine opskrifter. De virker enk
le og indbydende.

Sammenfattende mener jeg , at bogen giver god
vejledning udi svampejagt og -tilberedning, men jeg
vil anbefale begyndere at supplere med en
svampeflora, der har et større artsudvalg og gode bil
leder af specielt de dødeligt giftige arter.
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Forfatterne benytter alene danske svampenavne i
beskrivelserne. De fleste navne er i overensstemmel
se med "Danske Svampenavne" fra 1985, men der er
også en del bidrag til navneforvirringen. For eksem
pel kaldes Alm. Blækhat (Coprinus atramentarius)
for Grå Blækhat, Skællet Stilkporesvamp (Polyporus
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Anders Hallgren og Marie Hansson Hallgren:
Kantarellsok med Hund.
Jycke-Tryck AB , Vagnha rad, 80 sider, 1990. Pris
100 Skr.

H unde har en formidabel lugte sans! De har næsten
50 gange fler e lugteceller i snuden end os menn e
sker, og nogen påst år, at de lugt er næsten en million
gang e bedre. Derfor blev ingen vel særlig overraske
de , da franskmænd en e for år tilbage be gyndte at
bruge hunde i stede t for svin , når der skulle findes
tr øfler.

E n lidt mer e særpræge t anvende lse fandt sven
skerne, nordmændene, danskerne og englænde rne
på op gennem 1980'e rne , da de første "svampehun
de" blev uddannet til at finde svampe angreb i byg
ninger og træmaster. Men nu har to svenske re slået
alle rekorder med en hel , lille bog om , hvordan man
tr æner sin hund op til at finde kantareller i skove n.

Bo gens indledningskapitel hedder "H undar ar
fantastiska...", og det er fakti sk det gennemgående
tema i bogen. Dette ikk e ment som noget negati vt ,
for hunde er da dejlige, blot ville det have være t en
styr ke for bog en , hvis den havde behandl et svampe 
ne lidt grundigere, end tilfældet er.

Man må formod e , at de r er tale om en rækk e
c~.,e ll"'~r.:;.r_..,rtcc n"'("' ; f1IrIr'" l 11...tetr>ff~
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Hunde har en formida be l lugtesans! De har næsten
50 gange fler e lugteceller i snude n end os menn e
ske r, og nogen påstår, at de lugter næsten en million
gange bedre. Derfor blev ingen vel særlig overraske-

ne være sjovt at vide , om ens hu nd kunne lære at
ske lne sikkert mellem en Orangekantarel (Hygro
p horops is aurantiaca) og en rigtig Ka ntarel (Can
tharellus cibarius) - det er der jo nogle beg ynder
svampeplukkere, der ikk e kan.

Svampegenne mga ngen fylder kun 3 sider i bo
gen , og kun to svam pe er illustreret: kantareller og
ste nmorkler. Ka ntarelb ille det er taget ove nfra og
kan fores tille hvad som helst , og stenmorkelbilledet
viser ikke en ste nrnorkel, me n en almindelig morkel
(Morchella sp.) . Ups!

Nuvel, det er ikke en bog om svampe, men om
hundetræning, og det er her, forfatterne er på hjem
mebane. De siger, at alle hunde kan lære at gå på
svampejagt, bå de racehunde og gad ekryds , både
store og små . Bogen giver et fint indblik i psykologi
en bag hu ndetræningen og i alle de problemer, der
uu ndgåeligt vil opstå undervejs.

Bogens sidste tredjedel er et decideret svampe
kurs us for hunde (16 lektioner) , og de , der når så
langt, bør vel ikke fremover have problemer me d at
fylde kurven med kantareller , når de går på svam
pe jagt - hvi s hund en da ikke spiser ka ntarellerne
selv eller splitter dem ad. Løsningen på det problem
er at være hurtigere end hunden og snuppe ka nta
re llerne fra den. Og så naturligvis belønn e de n , så
den ikk e føler sig snydt.

Forfatte rne har se lv und ervist i "kantarellsok" i
12 år, og er ganske for tab t til de firbe ne de væsener.
"A tt låra din hund att firma och markera kant areller
ka n bli det bas ta du någo nsin gjort" , skr iver de, og
hvis hunden på bo gen s fors ide virkelig har funde t
hele den svulmen de kurvful d ka nta re ller , den pænt
sidder ved side n af, så er der virkelig håb for både
Trofast og Buller og Vaks og Bjarke og Nuser og
Futte .

Flemming Rune

Diplomtagere 1991

Følgende personer har bestået
diplomprøven i svampekundskab i 1991.

Gunnar Bagge, He lsinge
Poul Erik Fo lke, Skibby
Kirsten Gotfredsen , He rlev
Poul Ev ald Ha nsen, Albertslund
Per Mø ller Janniche, Roskilde
Pe ter Lan ge, Ga lten
Klaus Bo Nielsen , Vodskov

Foreningen ønsker diplomtagerne
tillykke!

hele den svulme nde kurvtuld ka nta re ller , den pænt
sidder ved side n af, så er der virkelig håb for både
Trofast og Buller og Vaks og Bjarke og Nuser og
Futte .

Flemming Rune



Usædvanlige danske svampefund red. Jan Vesterholt

Nyt fund af Klæbrig Jordtunge
(Geoglossum difforme Fr.)
I artiklen om de danske Jor dtunger i Svampe nr.
9 er en af de sjældnes te arter Klæbr ig Jordtunge
(Geoglossum difforme) med kun to danske fund ,
det sids te fra 1954 (Læssøe & E lborne 1984,
Vesterholt & Knudse n 1990) . Jeg har for gæves
eftersøgt den på den ene af lokalitetern e , nemli g
Geelsskov, hvor der sta dig er et lille græsområde
i midten af skoven. Nu foreligger der imidlertid
et nyt fund fra Sønderjylland. På en eks kurs ion
24.9.1988 til overdrevet i Bjer gskov nær Åbe nrå
samme n med bl. a. David Bo ertmann og Johan
Nitare fandt vi denne art, der blev bestemt i fel
ten af Johan Nitare, som stude re r gruppen i Sve
rig e. D en minder meget om Slime t Jordtunge
(Geoglossum glutinosum) , men som jeg hu sker
fundet fra Bje rgsko v er frugtlegem erne ikk e helt
så slime de , oft e lidt større og mer e sammentryk
te og ur egelmæssige end hyppigst ho s denne art,
der er ret almindelig i Danmark.
Materi ale: S-lyll.: Bjergskov, 24.9.1988, E . RaId
(herb. E R).

Erik RaId

Nye fund af Slimstokket Nøgenhat
(Psilocybe luteonitens)
Ifø lge litteraturen (Knudsen & Vesterholt 1990)
er Slimstokket Nøgenhat (Psilocybe luteonitens
(Vahl: Fr.) Parker-Rhodes) kun kendt fra 6 fund i
Danmark , det sids te i 1957 . Da arten tilmed er
sjælden her i landet, kunne man fryg te, at det er
en ar t, der er gåe t tilbage og nu er uddød i Dan
mark. Jeg har imidl ertid samlet den fler e gang e i
det sidste tiår, så dette er heldigvi s ikk e tilfældet.
A rten minder meget om Halvkugleformet Bred
blad (Strop haria semiglobata), idet de begge er
slime de på hatten og den nederste del af stokken,
og de begge kan have en papil på hatten . Den kan
derfor være overset her i landet. Makroskopisk
kendes den bedst på sin aromatiske lugt , mikro
skopisk på at mangle chry socystider og hav e to
sporede ba sidier. De fire lokaliteter, jeg har fun
det arten på , er alle overdrevslokaliteter med
flere arter vokshatt e, men nøgenhatten er fundet
på gødskede steder på lokaliteterne , ikke på de
gode pletter. Krieglsteiner (1984) skri ver, at den
vokser på næringsrig bund, på enge, ved skovve
je, på havejord, sågar direkte på gødning, men er



sjælde n overalt. Arte n hører således efter al
sandsynlighed ikke til den eksklusive gruppe af
gødningssvampe, der kun forekommer i den ube
rørte natur og ikke på kunstgødede marker.

Materiale: Møn: NØ-Sjæl!.: Nellesø v. Ganløse ,
15.10.1983 (herb. ER) ; Rusland ved Dronningmølle,
27.9.1984, E . Rald (herb. ER) - Møn: Ulfsbale,
19.10.1980, E. RaId (her b. ER) ; Jydelejet ved Møns
Klint, 23.9.1985, E. RaId (herb. ER) .

Eri k RaId

Sydhat (Descolea)
- en ny hatsvampeslægt i Danmark
Sydbøg (No thofagus) er en slægt af tr æer og
buske der er udbredt i Ildl and et og det sydlige
Chile samt i egnene omkring Austra lien og New
Zealand. Slægtens medl emm er er kendt for at
danne mykorr hiza med hatsvampe. Da jeg i ok
tob er 1989 for anden gang var på Færøerne for at
samle svampe for Tors havns Naturhistoriske
Museum, bru gte jeg da også en del tid med at un
dersøge omr ådern e omkring de indførte sydbøge
for mul ige myko rrhizad ann ere. Resultatet var
blandt ande t en lille, brunsporet hatsvamp , der
nærmest lignede en af de ringbærende keglehatt e
(Conocybe und er slægt Pholi otina). Hvad der
imidl ertid ikk e pa ssed e med slægte n Kegleh at
var, at min svamp ha vde stærkt vor tede sporer
uden spirepore . Keglehatte har normalt glatte
sporer med spirepore. Efter hjemkomsten blev
svampen, med Henning Knuds ens og Jan Vester
holts mellemkomst, bestemt til D escolea an
tarctica Sing. Noter om de færøske fund er senere
sendt til publicering i et færøsk tidskrift (Vester
holt & Petersen 1992). I sammenhæng med ud
færdigelsen af en færøs k svampe bog, gav Jan
Vesterholt, Erik Rald og jeg ar ten (og slægten)
det danske navn "Sydhat" .

U nder ekspe ditioner til Ildl and et i 1975 og
1979, udført af bl.a. SØren Ødum og Tr6ndur Le
ivsson, samledes både frø og planter af ar ter af
Sydbøg (overvejend e N othofagus antarctica, N.
betuloi des og N. p um ilio ). Det meste af materia
let gik til Færøerne, men enkelte planter forbl ev i
Arboretet i Hørsholm . Siden fund ene af Sydhat
på Færøern e har jeg haft planer om at undersøge
sydbøgene i Arboretet , for at se om arten kunn e
genfindes her. Jeg for vent ede, at den først ville
være fremme ret sent , da den på Færøern e ikke
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ud en spirepore. Kegleha tte har normalt glatte
sporer med spirepore. Ef ter hjemkomsten blev
svampen, med Henning Knudsens og Jan Vester
holts mellemkomst , bestemt til Descolea an 
tarctica Sing. Noter om de færøske fund er senere
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sæsonerne 1988 og 1989. En delig - søndag den 3.
november - faldt tingene i hak, og jeg drog med
Henning og Mikako Sasa til Arboretet i Hørs
holm , hvor Søren Ød um venligst havde givet os
lov at komme ind. Og der - under en beplantning
af Nothofagus antarctica - voksede talrige eksem
plarer af svampen .

Sydhat (Desco lia antarctica Sing.) har en hvæl
vet , 2-4,5 cm bred, gulbru n til rødbrun hat, med
nogle små hvidlige fnug, der er rester af fælles
svøbet. Stokken er op til 7 cm lang og 0,7 cm tyk,
lyst brunlig, og bærer en kraftig, hængend e, lys
ring med stribe t overside. Lamellerne er okker
bru ne og ganske kort tilvoksede. Spore rne er 11
14 x 6-7,5 um store, gulbrune, citronforme de ,
dekstrinoide og kraftigt vortede. Det danske
fund blev som sagt gjort under Nothofagus an
tarctica. Eksemplarerne fra Færøerne fandtes
imidlertid i forbindelse med N. betuloides og N.
pumilio , så noget tyder på at Sydhat har en gan
ske bred Økologisk niche.

Tilstedeværelsen af en passende mykorrhiza
partner kan have stor betydning for et træs eller
en busks evne til at optage mineraler. At danske
sydbøge har Sydhat med fra Ildlandet , understre
ger derfor bety dningen af, at træer ikke kun im
porteres som frø , men også som levend e planter.
Spiredygtige sporer af Sydhat har nemlig næppe
på ege n hånd kunnet finde til Danmark for at
etablere sig hos vore ganske få sydbøge.

Materia le: Arboretet , Hørsholm, 3.11.1991,
J .H. Petersen , H. Knudsen og M. Sasa , JHP- 104.91
(C) .

Jens H . Petersen

Duft-Slørhat
(Cortinarius osmophorus P. D. Orton)
I sidste nummer af Svampe (nr. 24) omtalte Jan
Vesterholt en nye dansk knold-slørhat, nemlig
Duft-Slørh at. Vi har nu haft mulighed for at foto
grafere arten, og derfor beskrives den lidt mere
indgående her.

Den fandtes førs te gang den 16. septe mber
1990 i Bjergeskov ved Bud erupholm. Denn e dag
var lokal iteten rig på knold- slørhatte. En af disse
var bemærkelsesværdig ved sin meget stærke og
sødligt-parfumerede lugt, som kunne erkendes i
en afstand på op til 1,5-2 m. Arten stod flere ste
der, ente n i flokke eller rækker og med adskillige
pu '"'6'"'U UUHU ..... UH U '"' L UH U'"' L H L.T U H H. U ...... '-'J'- LH

eta blere sig hos vore ganske få sydbøge .

Materiale: Arboretet, Hørsholm, 3.11.1991,
J.H. Petersen, H. Knudsen og M. Sasa, JHP-104 .91
(C).

Jens H . Petersen



Sydhat (Descolea antarctica), Arboretet i Hørsholm, 3.11.1991. Foto Jens H. Petersen.



løbet af sæsone n, og atter i 1991 var den fre mme ,
do g godt en mån ed se nere end åre t fø r og kun
med få ekse mplare r.

Hatten er halvkugleformet til affladet og lyst
okker gullig. Diamet er en varie re r mellem 3 og 9
cm. De un ge lam eller er blegt grå lige , hel t ud en
viole tte toner og har lidt takket- fnugget rand.
Stokken og knolden er hvid , og kar akteristisk er
det , at stokken er kort og knolden særde les bred:
op til 4,5 cm i diam et er.

Duft-Slørh at ka n minde om flere andre af de
gullige knold-slørhatte, men den s kr afti ge lu gt ,
der minder om de sødtduftende t åreblad-a rte rs ,
afsløre r den omgående .

Voksestedet er bøgeskov på kalkr ig jord.
Arte n er ikke med i den nye flora "Danske

storsvampe" . Her vil den imidlertid nøgle ud som
La nges Slørha t, en lignende, ikke -lug te nde art,
der er lidt større og mere klar t gul på hatten.

Ma ter iale: NØ -Jyll.: Bjergeskov ved Bud erupholm,
16.9.1990, D. Boertmann (DB9006 1); 26.9.1990, J .
Vester holt (JV90 -521); 21.10.1991, J. Vester holt & D .
Boertmann (JV91 -787) (alle på C) .

D avid Bo ertmann

Bulliards Slørhat (Cortinarius bulliardii)
genopdaget.
I rødli sten over dan ske storsvampe (Knudsen &
Vesterbolt 1990) figurerer Bulliards Slørhat som
værende uddød med det senes te dan ske fund i
1942. Fra den førs te halvdel af dette århundrede
foreligger der to danske angivelser af arten . Den
ene fra Flora Agaricina Danica, vol. 3 (J. Lange
1938), hvor Poul Larsen i 1927 angives at hav e
fundet den i Å rhus-skove ne . Den anden belagt i
form af en F H .Mø ller-akvare l fra 1942, som af
bilder et fund , der stammer fra en sko v i nærh e
den af Køge. I slutningen af septembe r 1990 blev
den så funde t for tredie gang, nu i Treid e Vest er
skov nord for Fr ed erici a.

Bulliards Slørhat kan næppe ha ve være t for
vekslet med andre arter, da den adskiller sig ved
at ha ve ildrød stokbasis. Oppefra kan den se me
get anonym ud - der kunne den ligne en hvilken
som helst anden middelstor slø rha t tilhør ende
underslægt Telarnonia, men hvi s man før st får
sa mle t den op , kan man næppe være i tvivl om
dens identitet - at det er nog et helt specielt, man
står med . Der find es fler e arter med brunrød e el
J. l ~Uli~lC;li U VC;l U d W SK t: :Slur:svampe ~1\..nuusen 6L

Vesterhelt 1990) figurerer Bulliards Slørhat som
værende uddød med det se nes te dan ske fund i
1942. Fra den førs te halvdel af dette århundre de
fore ligger der to danske angivelser af arten. Den
ene fra Flora Agaricina Danica, vol. 3 (J . Lange
1()"")O \ L _ ~ T'\ l T _

berb æltet Slø rhat (e. arm illatus) , R ødbæltet S.
(e. haem atochelis) og R ødfnu gget S. (e. sp ilo
meus] - men ingen af disse er så rø de ved basis.

Bulliards Slørhat må på baggrund af dette nye
fund ændre sta tus på den dansk e rø dlis te - fra
"uddød" til " tru et" . For der er stadig væk tale om
en ar t, der stille r særlige kr av til sit vokses ted. På
sin nyopdaged e lok alit et har den fø lgeskab af en
lan g række sjældne arter, bl. a. Sata ns R ørhat
(Bo letus satanas) , Sølvskinnende R . (E. fec htne
ri) , Bleg R. (B. impolitus) , Brændende Mælke ha t
(Lactarius acerrimus), Sor tskæ lle t R idderhat
(Tricho loma atrosquamosum} og ikke mindre
end 15 arter af knold-slørh att e (Vcsterholt 1991).

D et er tænkeligt , at ar te n slet ikke har været
uddød men blot overset i de mell emli ggende år.
D en er dog næpp e fre mme hvert år, og trods ef
tersøgnin g blev den ikk e se t på lokalit eten i 1991
sæsone n. Det er først i de seneste år, Treldes ko
ve ne for alvor er bl evet ud for sk et , se lv om der
også førhen har være t gjort bemærkelsesværdige
fund her . Frem for alt af Køll ekantar e1 (Gom
phus clavatus) - der her vokse de i bøgesko v (ma 
teri ale på CP, Landbohøjskolen s herbarium i
København) og Stor Ridderhat (Tricholoma
acerbum) . De er begge arter, der nu an ses for at
være uddød e i Danmark. Me n hvem ved, måske
findes de der endnu, og måske har de stået der re 
gelmæssigt i hele den mellemliggende periode .

Material e: Ø-J yll.: Trelde Vesterskov, 19-20.9.1990,
J.H eilrnann- Clausen & J.Vesterholt (JV9 0-457) (C).

Jan Vesterholt & Jacob H eilmann-Clausen
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Jan Veste rholt & Jacob H eilmann-Clausen



Slægten Guldgaffel (Calocera) i Danmark

Henrik Mathiesen , Randersgade 44,2100 København ø.

I Danmark er Tåresvamp-ordenen (Dacry
mycetales) re præsente ret med fe m slægter,
hvoraf den ene - Tåresvamp (Dacrymyces) - al
lerede er om talt i Svampe 23 (Mathiesen 1991).
Frug tlegemernes ud seend e varierer, men den
vingummiagtige kon sisten s, de gule til or ange
gule farver samt vokses te de t på dødt træ er fæl
lestræk. Nøg lek arakte ren for or de nen er basidi
erne, som ved modenhed nærm est er ste mme 
gaffelformede me d to lange arme (sterigme r) ,
hvorfra sporerne dann es og side n frigøres . Spo 
rerne er oftest krumme, tyn dvægge de og glatte,
og ved modenhe d får de ofte en eller flere tvær
vægge.

Slægten Guldgaffel (Calocera) tilhører denne
gru ppe svampe og er i Norden inkl. D anmark
repræsenteret me d fire ar ter, hvor af de tre er al
mindelige herhj emme.

Slægtskendetegn
G uldgaffel (Ca loce ra) er den slægt inden fo r
Tåresvamp-or de ne n, der er nemmest at afgræn
se . D e gule-or angegule, seje, lidt klæbrige frugt
legemer er cylindriske og op rette, ofte grened e,
foroven tilspidsede eller kølle- til tungeforme
de. De ka n have en svag lugt af kantareller. Spo
re rne, der er svagt kr umme de (allantoide ), ud
vikler ve d modenhed et bestem t antal tvær
vægge (septa) . Dette anta l er afhængig af arten
og er derfor en vigtig karakter. In gen af de dan
ske arter har øskne r.

I tværs nit ses en kerne af kompa kt pakked e
hyfer, der omgives af et løsere sammenvævet lag,
hvorp å hymeniet anlægges . Denne opdelin g i 3
zoner ses ikke hos de øvr ige slægte r i ord en en.
Sterilover fladen er med udifferenti erede celler.

Som spisesv ampe har de ingen bet ydning
herhj emme. D et fre mgår af under søgelsen af
sva mpes pisning i Danma rk (Albert sen et al.
1981) , at kun 2 ud af 209 ha r spis t A lminde lig
G uldgaffel (Calocera viseosa) .

L. & E. Trye l (1985) anbefaler - i en lille no
tits - at A lminde lig G uldgaffel ka n anvendes
sammen me d sylte de agurker og to mater - dog
mest for synets skyld.

Liden Guldgaffel
Calocera cornea (Batsch.:Fr.) Fr., St irpes Agri.
Fems. 5: 67, 1827.
B asion ym: Clavaria cornea Batsch ., E lench.
fung. 1:139, 1783. Se Reid (1974) for synonymli
ste .
Beskrivelse: Frug tlegemer gule til or angegule ,
ve d indtørring rødbrune, cylindriske , oprette,
sjælde nt grenede, med tilspidsede ender, op til 2
cm høje. Sporer krumme, 7,5-9,5 x 3,0-3,5 um ,
ved modenhed 1-se pte re de , spirer med ku gle
for me de mikrokonidier eller spire hyfer.
Vokseste d og udbred else: På løvtræ (sjælde nt
nåletræ, McNa bb 1965) . A lminde lig i Danmark
(Ferdina ndsen et al. 1928, Knudse n et al. 1983
m.fl.). I Nor de n også rapporteret fra Norge,

Bestemmelsesnøgle til de danske arter af Guldgaffel (Calocera)

Frugtlegemer 2-10 cm høje, 2-5 gange grenet. Almindelig Guldgaffel (C. viseosa)

Frugtlegemer op til 1,5-2 cm høje, ugrenet eller 1-2 gange grenet 2

Frugtlegemer opefter udvidet med kølle-/tungeformede hoveder med lodrette furer.
Kølle-Guldgaffe l (C. glossoides)

3

2.

1.

Frugtlegemer tilspidsede

3. På nåletræ, frugtlegemer ugrenede eller 1-2 gange grenet, sporer med 1-3 tværvægge.
Fyrre-Guldgaffe l (C. furcata)

På løvtræ, frugtlegeme ugrenet eller sjældent grenet 1 gang, sporer med 1 tværvæg.
legem er er cyuncnske og oprette , ott e gre nede , sjælcent greneae, mea tusp icsece enaer, op LU L

foroven tilspidsed e eller kø lle- til tungeforme- cm høje. Sporer krumme, 7,5-9,5 x 3,0-3,5 um ,
de. De kan have en svag lugt af kantareller. Spo - ve d modenhed 1-sep terede, spire r med kugle-
rerne, der er svagt kru mme de (a llant oide) , ud - for me de mik rokonidier eller spirehyfer.
vik ler ve d modenhed et bestemt antal tvær- Vokseste d og udbred else : På løvtræ (sjæ ldent
vægge (septa) . Dett e anta l er afhæ ngig af arten nå let ræ, McNabb 1965) . A lmin de lig i D anmark
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Almindelig Guldgaffel
(Calocera viseosa) . Gy t
teg ård Plantage, 18.10.
1991. Foto lan Vester
halt.

Sverige, Finland (Torkelsen in prep.).
Diskussion: Liden Guldgaffel (e. cornea) ses let
på afstand. Frugtlegemerne er ganske vist ikke
særligt store, men forekommer til gengæld i
mængde. De tilspidsede orangegule frugtlege
mer samt forekomsten på løvtræ er gode kende
tegn for e. cornea. Frugtlegemernes udseende
kan dog variere en del , og da arten også er rap
porteret på nåletræ kan den forveksles med an
dre fra samme slægt . Den adskilles mikrosko
pisk fra Fyrre-Guldgaffel (e. furcata) , idet sidst
nævnte har lidt større sporer, der ved modenhed
er 3-septerede.

Kølle-Guldgaffel (e. glossoides) vokser på
løvtræ ligesom Liden Guldgaffel, men har me
get mere gule og morkel-lignende frugtlegemer,
der ikke tilspidser og har ligesom Fyrre-Guld
gaffel større og 3-septerede sporer.

Illustreret materiale: Ø-lyl!.: Langemosen, Mols
Bierse. 10.9.1989. J. H. Petersen {.THP-1R.R91 : Vorsol

Sverige, Finland (Torkelsen in prep.).
Diskussion: Liden Guldgaffel (e. cornea) ses let
på afstand. Frugtlegemerne er ganske vist ikke
særligt store , men forekommer til gengæld i

, , .

Fyrre-Guldgaffel
Calocera [urcata (Fr .) Fr. , Stirpes Agri. Fems. 5:
67,1827.
Basionym: Clavaria (Calocera) [urcata Fr.,
Syst.myco1. 1: 486, 1821. Se McNabb (1965) for
synonymliste.
Beskrivelse: Frugtlegemer lysegule til orange
gule , ved indtørring rødbrune, cylindriske, op 
rette , oftest med korte, gaffelgrenede forlæn
gelser foroven , op til 2 cm høje. Sporer krum
me, 9-13 x 3,5-4,5 um , ved modenhed 1-3 gange
septerede, spirer med kugleformede mikroko
nidier eller spirehyfer.
Voksested og udbredelse : På nåletræ (Reid
1974) . Fyrre-Guldgaffel (e. furcata) er angivet
som sjælden i Danmark (Torkelsen in prep.) 
og der fandtes da også kun tre fund på Botanisk
Museum i København . Jens Petersen og Jan
Vesterholt mener imidlertid at have set denne
art flere gang e i Jvlland og kunne f.eks. finde ar-

Fyrre-Guldgaffel
Calocera furcata (Fr.) Fr. , Stirpes Agri. Fems. 5:
67,1827.
Basionym: Clavaria (Calocera) [urcata Fr.,
..... .. ... ...... _ .... ..-.. _~ ~ ~ __ 1 . " _



Liden Guldgaffel (Calo
cera cornea) . Langemo
sen , Mols Bjerge, 10.9.
1989. Foto Jens H. Peter
sen .

Fyrre-Guldgaffe l (Calo
cera furcata) . Frederiks
håb Plantage, 19.11.1991.
Foto Jens H . Petersen.

KØlle-Guldgaffel (Ca lo 
cera glossoides). Jægers
borg Dyrehave , 18.11.
1991. Foto Henrik Ma
thiesen.
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Probasidier, ba sidier og
basidiesporer: A - Liden
Guldgaffel (Calocera cor
nea) , TL-Vorsø-148 . B 
KØlle-Guldgaffel (e. glos
so ides) , Kristiansminde
ved Sorø. C - Fyrre -Guld
gaffel (e. fu rcata) , JV91
943. D - Almindelig Guld
gaffel (e. vis eosa) , H åre
Bjerge, 13.10.1968.

ten skulle fremskaffes . Det må derfor antages ,
at denn e art er overset.

I Norden også rap porteret fra Finland, Sveri
ge og Norge (Torke lsen in prep .).
Di sku ssion : Fyrre-G uldgaffel har ligesom Li
den Guldgaffel små frugtlegemer og kan let for 
veksles med denn e. Sidstnævnte er i reglen med
ugrenede spidser og forekommer oftest på løv
træ, ligesom sporern e kun er l-septerede . Ad 
skiller sig desuden fra Alminde lig Guldgaffel
(C viseosa) , der er meget stø rre og med lange
grenender.

Materiale: Køge Strandskov, 2.11.1930, på Pinus,
M.P. Christia nsen (6092); Ukendt loka lite t, 24.10.
ukendt årstal, I. Ør nø; Hårup Sande ved Silkeborg ,
16.10.1988, på Pinus, J. Vester holt (JV88-775);
Frederikshåb PIt., 19.11.1991, på Pinu s, J.H.Petersen
& J. Vesterholt (JV91-943); Skadbj erg vest for
Egtved, 19.11.1991, på Picea, J.H .Petersen & J.
Vesterholt (JV91-944); Hø nning PIt., 6.11.1991, på
nåletræ, V Sfinksen.

ten skulle fremskaffes . Det må derfor antages,
at denn e ar t er overset.

I Norden også rapporteret fra Finland, Sveri
ge og Norge (Torke lsen in prep. ).
Diskussion : Fyrre-Guldgaffel har ligesom Li-
...J...... _ ~ . . 1 .....1 ~ ~ J:~~1 .2. .I:_n _ _ L l 1 ~ l _ .._ .c_ u

Kølle-Guldgaffel
Calocera glosso ides (Pers.: Fr.) Fr., Stirpes Agri.
Fems. 5: 67, 1827.
Basionym: Clavaria glossoides Pers., Comment.
fung.clav. 68, 1797. Se Reid (1974) for synonym
liste.
Beskrivelse : Frugtlegemerne er lysegule til
gule, ved indtørrin g gulbrune , med tydelig stok
af samme farve eller lysere , opefter med kølle
tun geformede hoveder med lodrette furer, spid
sen kan være morkellignend e, op til l cm høje.
Sporer krumme, 10-14 x 3-4,5 um, ved mod en
hed 3-sep terede , spirer med ægformede mikr o
konidier eller spirehyfer.
Voksested og udb redelse: På løvtræ, oftes t Eg
(Quercus) jf. Reid (1974). I Danmark er den
kun fundet på to lokaliteter i Sorø Sønd erskov
og Jægersborg Dyrehave på Bøg (Fagus) hen
hold svis Eg).

Den er rappor teret fra en lang række euro
pæiske land e, men er alle stede r angivet som

Kølle-Guldgaffel
Calocera glossoides (Pers.: Fr.) Fr., Stirpes Agri.
Fems. 5: 67, 1827.
Basionym: Clavaria glosso ides Pers., Comment.
fung .clav. 68, 1797. Se Reid (1974) for synonym-
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U nge frug tlege mer af Kø lle -Guldgaffel (Calocera
glossoides). Fo to Henrik Mat hiesen .

Phillips 1981 m.fl.). Det var derfor overrasken
de at finde denne art i Jægersborg Dyrehave , en
lokalitet, hvor svampefloret i forvejen er godt
undersøgt. Selvom denne karakterist iske art
ikke er særlig stor og de rfor let kan overses, tror
jeg snarere de få registrerede fund skyldes dens
sjældenhed.

I Norden også rapporteret fra Sver ige og Fin
land (Torkelsen in prep.).
D iskussion: Kø lle -G uldgaffel ligner mest en
miniature-morkel , der er blevet gul på hætt en,
hvilke t ud elu kker forveksling med de øvrige
G uldgaffel-arter. Stokken er mørkere farvet 
sor t til brun - end toppen ved udtørring, hvilket
også adskiller denn e art fra de øvrige i slægten,
hvor det ellers er om vendt. Jeg har hos Lid en
G uldgaffel se t enke lte aty piske frug tlegemer,
der havde en vis lighed med Kø lle-G uldgaffe l,
dog ud en de hel t gule farver. De 3-septerede
sporer er da den mest overbevisende diagnosti
ske karakter, der adski ller Kølle-Guldgaffel fra
Liden Guldgaffe l, der også forekommer på løv
træ.

Ma teria le: Sorø Sønderskov v. Kristiansminde,
6.4.1974, på Fag us, M. Po ulsen; Jægersborg
D yrehave, 18.11.1991, på Quercus , H . Mat hiese n.

Almindelig Guldgaffel
Calocera viseosa (Pers .: Fr.) Fr., Stir pes Agri.
Fe ms. 5: 67, 1827.
Basion ym: Clavaria viseosa Per s., Neu es
Mag.Bot.1: 117, 1794. Se McNabb (1965) for sy
no nymliste .
Beskrivelse : Frugt lege me rne mørkegule til 0 -
~V .L L L.11 UJ.UIJ - \. d..lU l.V p !-' v l l VV U U U lYJ11111e" l IV ll.l'..(; l

også adskiller denne art fra de øvrige i slægten ,
hvor det ellers er omvendt. Jeg har hos Liden
G uldgaffel set enkelte aty piske frug tlegemer,
der havde en vis lighed med Kø lle-G uldgaffe l,
dog ud en de helt gule farver. De 3-septerede

kobberrøde . cylindriske, oprette, med lange og
siden korte gaffe lgrenede forlænge lser, op til 10
cm høje. Sporer kru mme, 8,5-10,5 x 3-4,5 um,
ved modenhed 1-septe rede, spirer med mikro
konidi er eller spirehyfe r.
Voksested og ud bred else: På nåletræ, ofte på
rødder eller råddent begravet træ . A lmindelig i
Danmark (Ferdinandsen et al. 1928, Knudsen et
al. 1983 m.fl.).

I Norden også rapporteret fra Norge, Sverige
og Fin land (Torkelsen in prep.) .
Diskussion: Almindelig Guldgaffe l er en almin
delig kendt svamp, der med sit ka rakteristiske
ud seend e kan forveksles med en koralsva mp
(Ramaria) , der dog har sprødt kø d i modsæt
ning til det seje/elastiske kød hos Guldgaffel-ar
terne. Det er den mest iøjnefaldende art i slæg
ten pga . de meget store, gulorange frugtlege
mer, der lyser godt op på bunden af nå leskoven.
Sporerne er re lativt små og kun 1-septerede ,
hvilket adskiller mindre eksemplarer fra Fyrre
Guldgaffe l.

Illustreret materiale: V-Jyll.: Gyttegård Plantage,
18.10.1991, J. Vesterholt (N91 -752) - Fyn: Håre
Bjerge, 13.10.1968, H. Folkmar.
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To Korkpigsvampe (Hydnellum) i danske løvskove '
Morten Christensen, Søgårdvej 4, 6980 Tim

Filtet Korkpigsvamp (Hydnellum spongiosipes), Langesø 31.8.1991. Foto Morten Christensen.

De fleste kender sikkert Almindelig Pigsvamp
(Hydnum repandum) fra svampeturen i efterårs 
skoven. Arten gennemgås i Svampe 24 som
sæsonens art. I artiklen nævnes det, at der også
findes andre slægter af jordboende Pigsvampe.
Slægten Korkpigsvamp (Hydnellum) adskiller
sig fra Almindelig Pigs vamp ved bl.a. at have
korkagtigt kød og brune, vortede sporer. De 10
arter indenfor slægten, som indtil nu er fundet i
Danmark, er alle sjældne.

11988 og 1989 gennemgik jeg det materiale af
jordboende pigsvampe, som lå på Botanisk Mus 
eums herbarium i København. Under denne
gennemgang fandt jeg en kasse med ubestemte
pigsvampe. Kassen viste sig at indeholde nogle
overraskelser, heriblandt 2 nye arter for Dan
mark, Hydnellum auratile og H . spongiosipes.
Som danske navne vil jeg foreslå at H. auratile
kaldes Flamme-Korkpigsvamp, og at H. spon
giosipes kaldes Filtet Korkpigsvamp. Arterne

De fleste kender sikkert Almindelig Pigsvamp
(Hydnum repandum) fra svampeturen i efterårs
skoven. Arten gennemgås i Svampe 24 som
sæsonens art. I artiklen nævnes det, at der også
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ket ellers ikke kendetegner slægten (de øvrige 8
danske arter af Korkpigsvampe er alle mere eller
mindre knyttet til nåleskov). Undersøgelsen af
herbariematerialet fulgte jeg op ved at eftersøge
pigsvampene på de steder, som de var angivet
fra . Denne eftersøgning førte mig i efteråret
1989 til Møns Klint , hvor Flamme-Korkpig
svamp var fundet i 1977. En hel dags eftersøgning
gav dog intet resultat. Året efter var jeg på plet
ten igen. Denne gang var heldet med mig . Aller
yderst på klinten i et lille område kun ca. 10 me
ter fra afgrunden stod arten i ret store mængder.

Samme efterår skrev Jacob Heilmann-Clau
sen til mig fra Fyn at han havde fundet en Kork
pigsvamp ved Langesø på Nord-Fyn. Da jeg se
nere så materialet og et foto, var der ingen tvivl
om, at der var tale om Filtet Korkpigsvamp.

Sådan gik det til, at jeg fik disse 2 sjældne arter
at se. Arterne er tidligere meldt fundne i Dan
mark i Petersen & Vesterholt 1990 og Knudsen

ket ellers ikke kendetegner slægten (de øvrige 8
danske arter af Korkpigsvampe er alle mere eller
mindre knyttet til nåleskov) . Undersøgelsen af
herbariematerialet fulgte jeg op ved at eftersøge
_.= _ .... ........ --- ,-.,..." ..... _ .9. ,..1...... ..... + ....... ....:1 ...... ...... ro,",,~ rl a '17""" I"\MCY~' lDt



Flamme-korkpigsvamp
(Hydnellum auratile (Britz.) Maas G.)
Kendetegn: He le frug tlegemet er inte nsivt oran
ge til brunoran ge, hat rand en på helt unge ek
semplarer er dog ofte hvidlig til gullig. Hatten,
som er op til 7 cm bred , er på midt en tottet og el
ler s tydeligt radiært fibret og ofte noget skællet
mod rand en . Piggen e er or ange også hos unge
eksemplarer. Kødet er sejt , ora nge helt op i hat
ten og har hos friske ekse mplarer en ubehagelig
melagtig til bitt er smag .

Ar ten ken des fra den nærtstående art Orange
Kor kpigsvamp (H. aurantiacum (Batsch: Fr.) P.
Kars t.) på de orange pigge, det ora nge kød i hat
ten , den fibred e til skællede hat og på smagen
(Orange Kork pigsvamp er mild).
Øk ologi: På Møns Klint voksede ar te n på rent
skr ivekridt dække t af et ganske tynd t muldlag.
Blå Anemone (Anemone hepatica) var blandt de
dominerend e blom sterplanter, og svampefloraen
var iøvrigt domineret af flere arter af slørhatte af
und er slægten Knold-Slør hat (Phl egm acium ).
Ifølge litt eraturen angives ar ten også at kunne
forekomme i nåle- og blandsko ve (Ma as Ge
ester anus 1975 & Strid 1984).

Arten er kun illustreret ganske få steder i lit
teraturen . D et bed ste bill ed e findes i Br eit en 
bach & Kranzlin 1986.
Materiale: Møn: Møns Klinteskov, 23.9.1978, P.
Rabenborg (C); Møns Klint , ved Sandskredsfaldet,
22.9.1990, M. Christensen (herb. MC) .

Filtet Korkpigsvamp
(Hydnellum spongiosipes (Peck) Pouz. )
Kendetegn: Arten hører til de kraftige og robu
ste korkpigsvampe. Hatten , der kan blive op til
ca. 10 cm-bred , er filtet af ret korthåret filt. Filt en
kan på gaml e ekse mplarer være "slidt af" så
overflad en får karakter af meget slidt bamse.
Farv en er brun med en hvid vækstzone langs hat
randen. Piggen e er hos unge eksemplarer hvidli
ge, men farves hurtigt brune af sporerne. Stok
ken er ret kort og 1-2 cm tyk og er ved basis om
slutte t af en stor filtknold , der på unge eksempla
rer ofte er af samme bredd e som hatt en (se foto).
Smagen er mild.

Arten kendes fra nærtståend e ar ter, som Bit 
ter Korkpigsvamp (H. peckii Banker in Peck) og
Ru st-Korkpigsvamp (H. f errugineum (Fr.: Fr.) P.
Karst.) på den korte filt på hatten , på stokkens
ivia ter iaie: ivi zm: iviø ns l ....nru esxo v, L,j .':I. l ':l { D , r .
Rabenborg (C); Møns Klint , ved Sandskredsfaldet,
22.9.1990, M. Christensen (herb. MC) .

Filtet Korkpigsvamp
(Hydnellum spongiosipes (Peck) Pouz. )
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Flamme-Korkpigsvamp (Hydnellum auratile). Mø ns
Klint , Sandskredsfa lde t, 22.9.199 0. Foto Morten
Christensen.

Øk ologi : Vokser und er træer af bøgefamilien
(Fagaceae) . De danske fund er gjort und er Bøg
blandt Blåbær (Silke borg) og under Eg på ler
bund (Langesø).

Materiale: 0-Jyll.: Silkeborg Vesterskov, 18.10.1977, P.
Ra benborg (C) - Fyn: Langesø , 2.9.1990, J. H .
Clausen (JH C-90.34) (her b. MC) ; 31.8.1991, M.
Christensen & J. H. Clausen (her b. MC).

Udbredelse og status i Europa
Be gge arter er sjældne alle ste der i E ur opa.
Flamme-Kork pigsvamp er på rødlisterne i Sveri
ge og Tysk land, og Filte t Kor kpigsva mp er på
rødlisterne Tyskland og Holl and og er ikke fun
det i Sverige. På den dan ske rødliste (Knudsen &
Vester holt 1990) har begge arter fåe t sta tus som
truet , for di deres vokses te der må anses for så
specielle, at tru sler mod et fåtal af lok aliteter vil
kunne udrydde artern e.

Ne top art er ind en for slægten Hydnellum har
i de senere år være t dra get ind i debatten om
kr ing luft forureningen . Arte r som er tilknytt et
basisk jord men es at være tru et af for suringen ,
mens arte r der er tilkn yttet sandjord er tru et af
stigende foru re ning med kvælsto fforbindelser .
Korkpigsvampene og andre nærtståend e slægter
er netop spe cialiserede i at leve på disse jord
bundstyper. Derfor er de mere sårbare overfor
luftforu renin g end slægter , der foretrækker min
dre ekstreme jordbundtyper. I H olland har man
således påvist tilbagegang hos samtlige art er in
den for slægten Korkpigsvamp (Arnolds 1989) .
Det dan ske materiale er desværre så begrænset ,
at der ikk e med sikke rhe d kan konstateres en
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rødlisterne Tyskland og Holland og er ikke fun
det i Sverige. På den dan ske rødliste (Knudsen &
Vester holt 1990) har begge arter fåe t status som
truet , for di deres vokses te der må anses for så
specielle, at tru sler mod et fåtal af lok aliteter vil
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Kort over danske fund af Flamme-Korkpigsvamp
(Hydnellum auratil e) (_) og Filtet Korkpigsvamp (H.
spongiosipes ) (e) .

Til sidst en tak til Jacob Heilmann-Clausen
for fremvisningen af stedet på Fyn, til Jens H.
Petersen og Henning Knud sen for diskussioner
omkring artsbegreberne, til J. E. Lange Fond for
økonomisk støtte til rejserne og til Naturhøjsko
len Rødkilde for indkvartering under opholdene
på Møn.

Summary
D escription of th e morphology and ecology of dani sh
material of two rare spe cies of Hydn ellum . H. aurafile
was found under Fagus on calcareous soil. H. spon
giosipes was found under Fagus with Vaccinium myr
tillus (Silkeborg) and under Quercus on cla yey soil
(Langesø).
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len Rødkilde for indk vartering under opholdene
på Møn.

Summary
Description of the morphology and ecology of danish
material of two rare species of Hydnellum. H. auratil e

Elisabeth Andersen - 85 år
Et af for enin gens ældste medlemm er, legendari
ske fru Eli sabeth A nderse n (medl emsnummer
1408), fyldte mand ag den 26. august 1991 85 år i
fineste ungdommelige topform og stadig uhyre
aktiv. Me llem for tsa tte lan ge re jse r til fjerne
land e som Indien og Tyrk iet mm. delt ager hun
ufortrødent og ivrigt i alle de svampeture, hun
mellem sine gøremål kan overko mme , alt id
kvik , aldrig fork nyt, men fortsat forcere nde
grøfter og stejle bakker på lige fod med yngre
medl emmer, alt id med et smil på læben , altid
med et venligt or d med på vejen, altid lige glad
og over rasket over de skønheder, naturen præ
senterer for sine opva kte sønner og døt re. Skul
le hun en enkelt gang udeblive, undgår man al
dr ig de forundrede or d herfra og derfra: Hv or
er Elisabe th?

E lisabe th Andersen blev i 1961 fore ningens
før ste kvind elige bestyrelsesmedlem , og hun
fort satte på denn e post indtil 1987.

Vi var man ge, der på fødse lsdagen kunne
hylde hend e med et: Længe leve Eli sabeth!

Nr. 1548



Bonsai-kantareller
Der synes ikke længere at kunne herske nogen
tvivl, overflittige dan ske ka ntare lsamlere har
uforvarende fremelsket en he lt ny ka ntarelva
rietet: Bonsai-varieteten. Den diminutive ,
gyldne kantarel, der højst synes at kunne blive
ca. 2 cm høj. Den er (endnu) ikke me dtaget i
nogen dansk svampeflora , men den bu rde
måske med som en fodnote til Cantharellus ci
barius , idet den ikke synes iagttaget som varie
tet af Bleg Kantarel (Cantharellus pa llens).

Når den lille kantarel har fået sin he lt karak
teristiske, dværgagtige form, skyldes det ube
tænksomme svampejægeres grove skampluk
ning af den. Den har simpelthen ikke fået lov
til at vokse sig så stor og prægtig , som den fra
naturen s side var skabt. Og det har tilsynela
dende fået den til at tilpasse sig ved at danne
mindre frugt legemer. Det svarer lidt til den
særlige kinesisk-japanske kunst bonsai, at dyr 
ke træer og buske som dværgplanter ved
ustandseligt at "knibe dem ned ". Her er der
ganske vist selve væksten, man kni ber, medens
det for kantarellernes vedkommende er frugt
legemerne, der bliver knebet. Hvori forskellen
ligger, ska l jeg nok vogte mig for at sige noget
om , men det synlige res ulta t ka n enhver over 
bevise sig om på mange tætbevand red e områ
der i "det nordsjæ llandske" , ikke mind st på
stærkt befærded e skovstier ved og i nærhe den
af Mølle å-omr ådet. Jeg har iagtt aget såda nne
kantarelvoksesteder i en lang årrække og be
søgt mange såda nne lokaliteter jævnligt i den
tro, at hvis kantarellerne blo t fik fre d, ville de
vokse sig store og smukke igen. Men der er
gåe t uge efter uge, ud en af disse ka ntareller til
syne lade nde er vokset mere en d et par milli
me te r eller så , ud en hensyn til regn og anden
luftfugtighed .

Jeg ka n derfo r ikke nå anden konklusion,
end at det må være "ægte" bonsai-kanta reller.
H ar fag- myko logerne en anden, mere vide n
ska be lig forklar ing?

Børge Rønne
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stærkt befærded e skovstier ved og i nærh ed en
af Mø lleå -området. Jeg har iagtt aget såda nne
kantarelvoksesteder i en lang årrække og be
søgt mange såda nne lok alitet er jævnligt i den
tro, at hvis kantarellerne blo t fik fre d, ville de
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Mykofile får og geder
At svin med deres fine lugtesans ka n find e
trøfler for at æde dem , og at de dresser es for
"trøffeljægere" er velkendt. Men i vor tid, hvor
det er et særsyn at se store fåre flokke og geder,
ved næpp e re t mange, at disse dyr ha r en ud
præget faible for svampe . He rom for tæller to jy
der, der begge var hyrd ed renge: Der var stort
besvær med at hold e sammen på fåreflokken ,
når den efter regnvejr kunne lugte skurvhatte.
"I den tid de løb efter skurrehatte var de ikke til
at styre. De kunne begynde ved heden s ene
rand og blive ved til den anden uden at raste ,
ha lsende afsted som besat af onde ånder, op ad
bakke og ne d ad bakke, hvert 'øjeblik sank de i
bagbenene og væde de lyngen , så afsted igen
med sænkede muler og fimre nde haler." (Jeppe
Aakjær, Bon dens søn 1899, s. 44f.). "Når fårene
fik opsn uset skurrehatte så var de ikke til at sty
re .... Dyrene var lett e at passe undtagen i bisse
vejr og om efteråret, når der var mange skurre
hatte, thi disse var fårene tåbelige efter, og når
et dyr fan dt en sådan brægede det og hidk aldte
derved de andre , og så strejfede de vildt om for
at finde lækker lækerbiskener". (H. P. Hansen ,
Hyrdeliv på heden 1941, s. 44).

De t er ikke lykkedes mig at finde andre skil
dringer heraf i dansk litter atur, men læserne af
denne notits kan måske oplyse mig om sådanne .
Fra Østr ig fore ligger: "Noget ganske særligt ved
geder er deres forkærlighe d, ja liden skab for
svampe . Når svampe tiden begynd er, kommer
for gedehyrde rne det store besvær med at holde
sammen på hjordene. Af længsel efte r svampe
springer disse dyr som ad rætte råbukke over
hegnet og går så fra busk til busk , fra skov til
skov, og der kan gå lang tid før hyrd en igen får
fa t på dem . Fårehyrde rne har det på samme
må de ." (Franz Fe rk i Mitteilunge n des Natu r
wissenschaftlichen Vere ins fur Ste iermar k bd.
47, s. 18f. , G raz 1910). Fo rfatterne men er , at
menn eskene ved at iagttage dem lært e at ske lne
mellem de spiselige og uspiselige svampe .

V J. Brønd egaard
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Fra Østr ig fore ligger: "Noget ganske særligt ved
geder er deres forkærlighe d, ja liden skab for
svampe . Når svampe tiden begynd er, komme r
for gedehyrde rne det store besvær med at holde
sammen på hjordene. Af længsel efte r svampe
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Dansk-britisk kongres i Rønshoved 1991

I dagene 18-25 september 1991 var den dan ske
svampeforening vært ved en kongres, der blev
afholdt med deltagelse af medlemmer fra vores
enge lske søs te rforening - Br itish Mycological
Society (BMS). Arra ngementet var annonceret
og åbent for begge fore ningers medlemmer, og
det samlede delt agerant al var 28. De 19 delto g
hele ugen , men s de øvr ige ku n var til stede i
weeke nden eller i den første halvdel af perio
den . Da 13 af deltagerne kom fra BMS , var det
naturligt at det meste af kongre ssen for egik på
engelsk.

Sæsonen 1991 var som bekendt ikke en af de
allerbe dste , men det var ikk e noge t, der kom
bag på englænde rne, for den varme og tørre
sommer var ikk e noget isoleret dansk fænomen.
Sådan ha vde det være t i næsten hele E uro pa.
Og det skal heller ikke nægtes, at vejre t havde
sat sit spor på svampefloret i Sønde rjylland. I
hvert fald for de , som havde 'snævre' interesser,
kunne der være et problem . Den til rejsende

ekspert i champignon er (Agaricus) - Don Wal
ker - havde således kun sølle 4 indsamlinger at
se på efte r ialt 6 ind samlingsdage; og det selv
om mere end 20 menn esker havde været i felten
og lede! De der var intere sseret i 'småtingsafde
lingen ' - f.eks . skivesv ampe, kernesvampe,
barksvamp e og rustsvamp e - havde til gengæld
rigeligt at se på. Der blev vendt mange pinde i
den sønder jyske skovbund de dage.

Og der blev da også gjort en del int eressante
fund. Mes t interessant var måske nok et fund ,
der blev gjort uden for de forudvalgte ekskursi
onsmål. De t var det and et danske fund af den
den næsten kantarellignende , jordboende bæv
resvamp Bævre tunge (Guepinia helv elloides). I
Svampe 13 ses i øvrigt omtale af det første dan
ske fund samt et far vefoto. Det nye fund ble v
gjort ved Kelstrup Savværk, og finderen var Pe
der Rabenborg .

En enkelt ny hat svamp for landet blev det da
også til - hu esvampen Mycena m aculata . Der



Bob Chapman og Bri an Spaaner ser til, mens Alick
Henrici skra ber en skivesvamp af en træstub i Åben
rå Sønderskov. Foto Jan Vesterholt.

blev funde t adskillige sjældne bæger- og skive
svampe, f.eks . Miladina lecithina og Dip locarpa
bloxamii, hver på to lokalitet er, og den sjældne
bark svamp Hyphoderma guttu liferum blev også
fundet to gange, dog i begge tilfælde på samme
lokalitet.

Da regnen var kommet så sent, havd e vi for 
vente t, at svampe rigdomme n ville tilt age dag
for dag. Sådan gik det nu ikke helt. E t par loka
litet er viste sig at være mere svamperige end
ventet , og her er der nok især værd at nævne
Kelstrup Fredskov, der lå lige ved siden af høj
skolen og Draved Skov. De dage, hvor vi kørte
længere nordpå fandt vi færre svampe. Således
var svampefloret i Åbenrås kovene og Pamhule
Skov ved Haderslev en del ringe re, end man
kunne have forventet. Forklaringen er sandsyn 
ligvis, at området nær grænsen må have fåe t et
par kraftige regnskyl på et passend e tidspunkt.

En pud sighed var det, at vi på næsten alle lo
ka lite ter fandt talri ge fore ko mster af Æg te
Honningsvamp (A rmillaria mellea) - den slan
ke olivengullige art med den kraftige rin g 
men s de mere almindelige honningsvamp- arter
stor t set var fraværend e.

Alle fund blev løbend e indtastet i en databa-
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lokalitet.
Da regnen var kommet så sent , havde vi for 

vente t, at svamperigdomme n ville tilt age dag
for dag . Sådan gik det nu ikke helt. E t par lok a
lit eter viste sig at være mere sva mpe rige end

Alick He nrici og Bob Chapman (ståe nde) i labo rato
riet. Fo to Chr istian Lange.

er registreret, vil der blive sammenfattet ar tsli
ster for hver enkelt lokalitet, som blev besøgt
under kongressen.

Vi har modtaget adsk illige positive tilbage
meldin ger fra deltage rne i arra ngementet, og vi
ha r en fornemmelse af, at der var generel til 
fredshed - på trods af den ret dårlige sæson. I
hvert fald sad 5-10 personer hver dag og arbej
dede energisk i laboratoriet til langt ud på nat
ten .

Jan Veste rholt & Christian La nge

Bruce Ing, der er ekspert i slimsvampe, skyller ned
efter at have set på dagens indsa mlinger. Foto Chri-
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har en fo rnemmelse af, at der var generel til
fre dshed - på trods af den ret dårlige sæson . I
hvert fald sad 5-10 personer hver dag og arbej
dede energisk i labo ratoriet til langt ud på nat
ten .



Knud Hauerslev - æresmedlem

Hauerslev blev medl em af for eningen i 1951.
Han blev meget hurtigt interesseret i de såkaldt
resupinate svampe, som er de tynd e hvidli ge
svampe, der dann er skorper på dødt træ eller
kortere: "hvid maling", barksvamp e eller Corti
ciaceer. Denne selv for et svampeforeningsmed
lem usædvanlige interesse sta mme de fra et an
det af fore ningens medlemm er, lærer M. P.Chri
stiansen, der havde gjor t sig til spec ialist i for
ske llige organi smegrupper, der kun havde det
til fælles, at de var svære at identificere: Brom
bær, mælkebøtt er og barksvampe.

Hauerslev må have vist gode evner og Chri
stiansen været en god lærer - eller begge dele,
for allerede tre år efter han blev medlem levere
de Hauerslev bestemmelser af disse vanskelige
svampe til fore ningens ekskurs ionsberetninger.
I 1956 blev han valgt til 2. suppleant i bestyrel
sen, og i 1958 til ordinært bestyrelsesmedl em,
hvor han overtog det ut akn emmelige job som
kasserer. Dette hverv røgtede han indtil 1975. I
1990 tr ådt e han ud af bestyrelsen og blev samti
dig hædret som æresmedlem.

Til trods for hans langvarige og vellykkede
ind sats for at holde foreninge ns pr. definition
betrængte økonomi sund, er det dog først og
fremmest hans nu snart 40-årige indsats med
udforskningen af bark svamp ene, der er bemær
kelsesværdig.

De resupinate (ryg liggende) svampe er lige
som trøflerne svampe med en fælles livsform ,
men iøvrigt ikke nødvendi gvis nærmere beslæg
tet. Ind enfor denn e gruppe findes der to hoved
grupper, dem med udelte basidier og dem med
kløvede basidier, som er en slags bævresvampe
med skorpe form. Sidstnævnte er efte rhå nde n
blevet Hauer slevs speciale, og han er formo
dentlig den nul evend e person , der har beskre
vet flest ar ter ind en for denne gruppe . Ia lt har
han beskrevet 26 nye arter for videnskaben , alle
fra Danm ark , foruden 3 nye slægte r. Hert il ska l
så lægges en stribe på 9 nye arter , som han i øje
blikket er ved at afslutte manu skriptet til!

De svampe, Hauerslev har valgt som sin hob
by, er hverken for børn, begyndere eller andre
ut ålmodige væsene r med han g til hu rtige resul
tater. For selv om de hører til de såkaldt "højere
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fremmes t han s nu snart 40-årige ind sat s med
udforskningen af barksvamp ene, der er bemær
kelsesværdig.

De resupinate (rygliggend e) svampe er lige
som tr øflerne svampe med en fælles livsform ,

svampe " er det fælles for mange af dem , at de er
parasitiske og ikke laver noget frugtlegem e,
ikke en gang den tynde skorpe, som er det nor
male blandt barksvampene (der kan være svære
nok). Derfor kan de sjældent ses på værten , i
hvert fald højst anes som en klar klat eller en
mindre deformitet. Det kræver mange hjems
læbte og forgæves undersøgte svampe, før der
er gevinst. Når der så endelig dukker en snylter
op ind en i en anden svamp, kan det egentlige
arbejde begynde med at skille snylteren fra vær
ten . Ikke bare vil værtens og parasittens sporer
være blandet sammen, men der er også ofte så
få sporer i præparatet, at der er risiko for for
veks ling med de sporer, som tilfældigt lander på
enhver svamp fra de omkringboende svampe.
Ydermere gør bævresvampenes gelatinøse hy
fer det svært at beskrive, hvordan de er bygge t
op , og en udr edni ng af alle svampens forskellige
organer (sporer, bas idier, øskner, hyfer, evt.
cystider) er et møjsommeligt tå lmodighedsar
bejde.

Til brug for studietaf sine svampe har Hauer
slev indrettet sig med et veludstyret laboratori
um med et almindeligt mikroskop og et stereo
mikroskop samt en omfatt en de speciallittera
tu r. De t almind elige mikroskop er udstyret med
et tegneapp arat, et spejlsystem, der kas ter teg
ningen ned på en lille skrivepult, således at han
for hver enes te interessante indsamling let kan
lave en tegning af de mikroskopiske karakterer
til senere sammenligning. En anden hjemmela
vet detalje er en lille vandret ko bberplade på
mikroskopl ampen, som bliver var m, når mikro
skopet er tændt og som dermed kan bruges til at
opvarme præparatet til opti mal indfarvning.

Således udstyret har Ha uers lev nu indsamlet
og bestemt tusindvis af barksvamp e, og derme d
- sammen med M. P. Christiansen og J . Bregn
høj - gjort Danmark til det formentlig bedst
kendte områ de i ver den for disse svampe, der
omfatter 300-400 danske arter afhængig af hvil
ke grupper der medregnes.

Personen Hauerslev gør ikke meget væsen af
sig, det er svampene , der er de vigtige. A lle der
har mødt ham kender hans til det selvudslette n
de grænsende beskedenhed, hans ven lighed og
1l1ll\.~V;:'l\.V 1J ;:,allll c u uuuaLL CUUC ~1JcC1a'1u LLCla-

tur. Det almindelige mikroskop er udstyret med
et tegneapparat, et spej lsystem, der kaster teg
nin gen ned på en lille skr ivepult, således at han
for hver enes te interessante indsaml ing let kan
lave en tegning af de mikroskopiske karakt erer
..L.~ 1 _ _ __ _ __ _ _ _ . __ . . _ 1 ~ _ . _ • _1 1



hans sparsomme lighe d over for sig selv, men s
generøsite ten over for andre , ikke mind st fore
ningen , er stor. Sine gæster ka n han overraske
med vin og spiritus af en så bedage t alder, at op
rindelsesbut ikke rne for længst er ophørt med at
eksistere, uden det har det mindste med indhol
dets kvalitet at gøre !

Som tandl æge har han hjulpet adskillige fat
tige kuns tne re ved at re parere der es tænd er
mod bet aling i kunst , hvilket hans hjem bærer
smukt præg af.

I ane rke nde lse af hans arbejde med bark s
vampe ne er han for længst blevet udnævnt til
æresmedlem af Goteborgs Svamppklub. Her er
han i selskab med nestoren indenfor studiet af
de nordiske resupinate svampe , svenske re n
John E riksson, der bl.a. var Christiansens lære
mester. Desuden har båd e en fransk og en
sve nsk kollega hædret ham ved at opkalde
svampe efte r ham: Vararia hauerslevii Boidin og

hans spars omme lighe d overfor sig selv, men s
generøsiteten over for andre , ikke mind st fore 
ningen , er stor . Sine gæster kan han overr aske
med vin og spiritus af en så bedage t alder, at op-
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Sistotrem ella hauerslevii Hjortstam.
I en alder af 86 er det vel på tide at læne sig

tilba ge i stolen og mind es, men det er Hauerslev
ikk e klar til endnu. Bortset fra at benene kan
være drilske, fungerer det hele, og hans syn end
da i en grad, som de fleste yngre må misunde
ham. Og skulle det fremover knibe med at kom
me ud i naturen, behøver han ikke bekymre sig.
Ha n har stadigvæk så store lagr e med int er es
sante og ube skr evne arter at han næpp e nogen
sinde vil løbe tør for arbejde.

Hauer slev har drevet sin hobby så vidt det
kan gøres . Han har investeret den tid , han som
un gkarl har haft fri er e rådighed over end så
mange andre , i et studium, der har kvitteret
med oplevelser, opdagelser og glæder over na
turens mangfoldighed. Vi er mange, der forstår
hans glæde , og værds ætter den nye viden , han
har beriget os med , og vi ser frem til mere.

Henning Knudsen

Sistotreme lla hauerslevii Hjortstam.
I en alder af 86 er det vel på tide at læne sig

tilb age i stolen og mind es, men det er Hauerslev
ikke klar til endnu. Bortset fra at benene kan



Nye revisioner af svampeslægter
G ennem det se neste tiår er der funde t mange nye
sva mpe arter i Danmark , og man ge sva mpe har til
stø rre eller mindre forvirr ing for ama tø rer og profes
sione lle måttet skifte navn.

En vigtig forklaring på de mange nyfund er det gi
ve tvis, at der er blevet flere svampeinteresserede i
Danmark . Samtidig er egne af land et, der tidligere var
då rligt ud for sket , blevet besøgt regelm æssigt i gen
nem firse rne. Det er også blevet gjort lettere at be
stemme svampene i D anmark, ford i man ge slægter,
der tidli gere blev betragtet som vanskelige , er blevet
revider et af eksperte r i D anmark og i vore naboland e.
E kse mplerne er bl.a . Vokshat (Hygroey be), Rødblad
(Entolom a) , Trævlha t (Inoeybe) og Mø rk hat (Psa thy 
rella) , hvis ar ter takket være det grundige arbejde , der
er lavet på disse slægter, nu lader sig bestemme.

G ru ndige revisioner fører ofte til navneænd rin ger,
for di go de revisioner inde bærer, at typemateriale 
dvs. det materiale der ligger til grund for de oprinde
lige artsbeskrivelser - bliver studeret. Dette fører un
dertiden til , a t uad skillileli ge arte r bli ve slået sa m
men. I de tilfælde, hvor det ældste , gyldige na vn ikk e
er det traditionelt anv endte, må vi leve med na vne
ombytninger. Den slags vil vi ud en tvivl komme til at
se mere af i åre ne fremove r.

Anvendelsen af nye karakte re r - ove rveje nde mi
kroskopiske - baner vej fo r, at man ka n identificere
arter , der ikke tidligere kunne ke ndes fra nærtståen
de. D erfor opstå r der også man ge nybeskrivelser i
forbinde lse med rev isione rne . Kits van Waverens re 
vision af mørkhatten e og Noo rde loos ' revision af
rødbladen e er smukke ekse mpler på hvorledes van
skelige slægte r er blevet meget lettere at gå til , fordi
slægte rne er blevet und erinddelt ved hjælp af kar ak
ter er , man ikke havde været opmærksom på tidliger e.

D er er sta dig lang vej igen , før alle svampeg ru pper
er fuldstæ ndigt udred t, me n der ko mmer hele tide n
nye opd agelser og nye rev isioner til. Ne de nfor vil jeg
opridse to af de mange interessa nte rev isioner, der er
kommet til i de senes te par år.

Slægten Skælhat (Pholiota)
Nordens skælhatte er blevet revider et af Stig Jacobs
son, der arbejde r på Geteborgs Univer sitet. H an s ac
cepter er 27 arte r i området , og af disse kendes de 20
fra D anmar k. En enkelt art nybeskri ves. Fora nde rlig
Skælha t (P mutabilis) og Slime t 'Svovlhat' (P myoso
tis) , der ofte ses pl acere t i hh v. Kue hne ro myces og
Hy pholoma , inkluderes hos Jacobsson i slæz ten Ph ol
iota . H an s arbe jde er meget gru ndigt , hvilket bl. a .
fremgår af , at han har anve ndt dyrkningsfor søg som
underbygning af artsafgr ænsningen. Han inddeler
slægten i seks und er slægter (alle re præsentere t i Dan
mark ), og hans nøgler er baser et på en kombination
af ~~kro~kopiske og mikroskopiske kend et egn . H ans

r~;dblaaen~ -e~smukke':eks~~-pie~-pfhv'~rkdes 'va~-
ske lige slægte r er blevet meget le ttere at gå til, for di
slægte rne er blevet und erindd elt ved hjælp af kar ak
ter er, man ikke havde være t opm ærk som på tidligere.

D er er sta dig lang vej igen , før alle svampeg ru ppe r
er fuld stændigt udredt, men der kommer hele tid en
nve nnrla oe lser O P- nve revis io ner til N ptl pnfnr v i l jpu

hat (P. conissans) , og Brand gul Skælhat (P. lucifer a) i
Finskællet Skælha t (P tuberculosa) .

Inter essant er det i øvrigt, at han viser, at næsten
alle skælha tte har fint ru sporer set i elektro nrnikr o
skopet og ikk e glatte, således som de normalt op fattes
og ses i et lysmik roskop.
J acob sson , S. 1990: Ph oliota in northern E ur ope . 
Winda hlia 19: 1-86.

Slægten Hyaloscypha og nogle
nærtstående slægter
Hyaloseypha er en slægt af små, glasklare skivesvam
pe med hår i rand en . Sammen med de to nært stående
slægter Phialina og Hamatoeanthoseypha rev ide res
de af finnen Seppo H uhtine n, der er ansat på uni ver 
site t i Turku. I hans rev ision der dækker hele klod en
accepteres 27 arter, hvoraf d~ 7 nybeskrives. Nog le ar~
ter angives med danske kollektion er i materialelister 
ne, og andre har jeg selv kunne føje til ved at bruge
hans nøg le , så me d sikkerhed findes i hver t fa ld de 10
i Danmark. 15 ville nok være et rea listisk bud på det
tot ale ar tsanta l herhjemme.

Slægten har tr adition elt haft ry for at være særde
les vanske lig, men det er der sat en ende for nu med
denne gennemgribe nde revision. E nke lte arte r kan
kend es med rimelig sikker he d på der es Øko logi, men
ellers er mikroskop et en nød vendigh ed . D er går et
helt frug tlegeme til hver gang ! Vigtige karakter ved
artsbestemme isen er bl.a håren es ud seende, sporer
nes stø rrelse og til sted eværelsen af hagecell er ve d
sporesækkenes basis. Nøg len er god men er vanske lig
at bruge , for di modsætningern e i nøglepunkterne i
enke lte tilfælde kan være vanske lige at gennemskue .
D er er dog ing en tvivl om, at udredningen e r både
grundig og pålid elig. D er er rydd et godt op i navngiv
ningen , og synonymliste rne er ofte lange.

Som et kuriosum kan nævnes at værke t er de dike 
ret til Æg te H ussvamp (Sepula lacrymans) , der tog
hans hus men skånede manu skripte t!
Huhtinen , S. 1990: A mon ograph of H yaloscyph a and
allied genera. - Karsteni a 29: 45-252.

Jan Vesterholt

enkelte tu ræihe kan være vanskelige atgenne mskue.
D er er dog inge n tvivl om, at ud redningen er båd e
grundig og pålid elig. Der er ryddet godt op i navngiv
ningen , og synonymliste rne er ofte lange .

Som et kuriosum kan nævnes at værke t er dedike
re t til Æg te Hussvamp (Sepula laerymans) , der tog
hans hus men skå ne de manuskriptet!



Forfattervejledning

Manuskripter

Artikler til Svampe kan afleveres på en datadiskette såvel fra IBM-PC kompatible som
fra Macintosh computere. VI kan læse alle diskettetormater, men foretrækker 3,5 "
disketter. Teksterne skal være lagret som ASCII -dokumenter (for IBM-PC også kalde t
DOS -tekst). Kontakt redaktionen hvis du er i tvivl.

Indlæg til bladet kan naturligvis også afleveres maskinskrevet.

Illustrationer

Fotografier, der ønskes bragt i farve , afleveres som farvedias eller som en papirkopi i
format 13 x 18 cm. Fotografier til sort/hvid illustration afleveres som papirkopi i
formater op til A4.

Stregtegninger afleveres i dobbelt størrelse, dog maksimalt i A4 format.

Udbredelseskort afleveres som skitser, der derefter overføres til vort standardkort på
computer.

Ved spørgsmål angående illustrationer, kontakt Jens H. Petersen, tlf: 86 10 00 96.

Navnebrug

Dansk svampenavngivning skal følge Danske svampenavne (1985) med rettelser
trykt i Svampe 20 (1989) samt Danske Storsvampe (1990). Findes intet navn i disse
værker, kan forfatteren selv foreslå et nyt navn. Forslag vil blive vurderet af
redaktionen.

Aflever ingsfr ister

Stof til efterårsnummeret af Svampe skal være redaktionen i hænde senest 1. maj;
stof til forårsnummeret senest 15. november.

stot til torarsnummeret senest' 5. november.
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