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DIVERSE 
 

   Titel 

   

Farvekort.  

Udarbejdet af Jens H. Petersen. 60 farver med danske navne og 

henvisninger til farveatlas. 

Pris: 20 kr. ekskl. forsendelse. 

 

 

  

Iwamoto Wide Lens, 20 x forstørrelse.   

Foldelup. Achromatisk, metal. 

Pris: 750 kr. ekskl. forsendelse. 

 

 

  

Eschenbach. Lup 10 x forstørrelse. 

Foldelup, aplanatisk, metal, 21 mm, 47 g. 

Pris: 350 kr. ekskl. forsendelse 

 

 

  

Eschenbach. Lup 10 x forstørrelse.  

Foldelup, plastic, 21 mm, 14 g. 

Pris: 180 kr. ekskl. forsendelse. 

 

 

  

Lup 10 x forstørrelse. 

Luppen er 21 mm, af metal, korrigeret for lysfejl og har 6 LED 

lys. (LED LOUPE TRIPLET 10x-21mm) 

Pris: 185 kr. ekskl. forsendelse. 

  

 

  

Pose med Foreningens logo.   

en elegant pose i tyndt, let, sort stof med gråt tryk, posen fylder 

næsten ingenting i håndtasken, så den kan altid være med 

Pris: 50 kr. ekskl. forsendelse. 

  

 

  

Kort med kuverter 8 stk 

Kort med nogle af jens H. Petersens smukke svampe-

fotografier. 

Pris; 35 kr. ekskl. forsendelse. 

 

 

 

  

Spillekort. 

Spillekort med svampemotiver. 54 forskellige motiver med 

latinske navne. 

Pris: 35 kr. ekskl. forsendelse. 

  

 

  

Svampekniv- og børste: 

Gastro Max (Sveico) Svampekniv  

med børste i modsatte ende. 

Pris: 35 kr. ekskl. forsendelse. 

  

 

 Svampeværktøjet  ”Karl Johan”  

er kniv- og børste ud i et. Ergonomisk udformet. 

Pris: 160 kr. ekskl. forsendelse.  



 

  

Tørreapparat. 

Tørreapparatet har 4 kurve i klar plastik, måler 32 cm i højden 

og 30,5 cm i diameter og  rummer 7 l. Termostatstyret til 40° 

eller 60°. Kan anvendes til svampe, frugt, grøntsager, 

krydderurter m.m. 

Pris: 320 kr. ekskl. forsendelse. 

 

 

  

T-shirts  med Foreningens logo. 

T-shirtsen er perlegrå med bordeauxrødt tryk.  

S, M, L, XL og XXL.  

Pris: 75 kr. ekskl. forsendelse 

  

 

Dansk sprogede bøger 
 

 

Forfatter 

  

Titel 

  

 

 

Knudsen, Henning;  

Petersen, Jens H. 

 

Politikens Svampebog (2019) 

6. udgave, 3. oplag med beskrivelser og farvefotos af i alt 230 

arter af    storsvampe med oplysninger om økologi, 

spiselighed/giftighed, i  indsamling, tilberedelse og meget andet. 

Desuden afsnit om forurening, overfølsomhed, garnfarvning 

mm. Visuel bestemmelsesnøgle.  

1. oplag fra 2003 anmeldt i Svampe 49. 

Pris: 160 kr. ekskl. forsendelse. 

  

  

Læssøe, Thomas 

 

Find & Spis de bedste svampe. (2010)   

I denne bog beskrives de efter forfatterens mening de mest 

velsmagende danske spisesvampe, samt en række opskrifter på 

deres anvendelse. Beskrivelse af forvekslings muligheder. 

Illustreret med fine farvefotos. 

Pris: 130 kr. ekskl. forsendelse. 

 

 

 

Læssøe,Thomas og 

Petersen, Jens H 

 

 

 

 

Nordeuropas svampe 1-2 (2019)       NYHED! 

Med Nordeuropas svampe har vi forsøgt at give en både bred og 

dyb oversigt over svampene i Europas tempererede klimazone. 

Værket afbilder over 2.850 svampearter fordelt pa cirka 1.000 

slægter med cirka 10.000 fotos af frugt-legemer og tegninger af 

mikroskopiske karakterer. Desuden omtales yderligere over 

1.500 arter som forvekslingsmuligheder.          

Pris: 700 kr. ekskl. forsendelse 

 

 

 

Olesen, Anemette  

 

Tørt og Godt (2010) 

Bogen er på 60 sider og omhandler tørring af bær, frugter, 

svampe, rodfrugter,  tomater og andre grøntsager. 

Vejledningerne er ledsaget af  ca. 60 opskrifter på anvendelse. 

Pris: 80 kr ekskl. forsendelse 

 

 

Petersen, Jens H. I svampenes Rige (2013) 

I SVAMPENES RIGE afslører svampenes verden som aldrig 

tidligere set, illustrerer svampenes kolossale variation gennem 

over 800 fotos og gennemgår let forståelig deres biologí og 

økologi samt deres betydning for os mennesker. 

  Pris: 250 kr ekskl. forsendelse 

 



 

 

Petersen, Jens H. 

 

SVAMPE - du kan spise (2014) 

Dette er er en bog om de bedste danske spisesvampe. Ca. 40 

letkendelige svampegrupper. Uspiselige dobbeltgængere vises 

sammen med spisesvampene, så arterne let sammenlignes. 

Mange fotos og artsportrætter. 

Pris: 165 kr ekskl. forsendelse  

 

 

Petersen, Jens H. 

 

Svamperiget. (3. udgave, 2. oplag fra 2012 )  

Lærebog for studerende og for alle andre, som interesserer sig 

for det mylder af spændende organismer, der hører til i 

svamperiget. Beskriver på 344 sider svampenes liv, 

udviklingshistorie og slægtskab i tekst og billeder. 1. udgave 

1996 anmeldt i SVAMPE 33. 

Pris: 350 kr. ekskl. forsendelse. 

 

 

Rasmussen, Torben 

Gang 

 

Giftige svampe. (1995) 

2. udgave af  Natur og Museums tidsskrift med 32  sider og 18 

farvefotos.  

Pris: 40 kr. ekskl. forsendelse.  

 

 

Rasmussen, Torben 

Gang 

 

22 sikre spisesvampe (2007) 

Natur- og Museums tidsskrift Nr.1 Marts 2007 præsenterer 

et  udvalg af sikre, gode spisesvampe. Beskrivelsen af den 

enkelte svamp er suppleret med en opskrift. Hefte med 36 

sider. 

Pris: 60 kr ekskl. forsendelse  

 

 

Søchting, Ulrik 

 

Lav i Klit og Hede (2017) 

Bogen handler især om de 58 arter af rensdyrlaver og 

bægerlaver, som forenes i slægten Cladonia, men også om en 

række andre karakteristiske lav-arter, der vokser på de danske 

klitter og heder. 

Let anvendelige bestemmelsesnøgler, beskrivelser og 

illustrationer af alle arterne gør det muligt at sætte navn på de 

fleste. 

Pris: 75 kr. ekskl. forsendelse.  

 

 

 

Terney, Ole 

 

Giftige fluesvampe (2018) 

Giftige fluesvampe er en udgivelse i serien Bionyt. Den handler 

om fluesvampe og svampe med amatoxin med nyeste viden om 

alle faserne. Hæftet er på 88 sider og er udgivet i marts 2018. 

Pris: 120 kr ekskl. forsendelse 

 

  

FRIESIA. 

Forgængeren for SVAMPE, men med mere videnskabeligt 

indhold. Friesia er på engelsk og dansk. Følgende kan stadig 

leveres:  

Bind  1  nr. 5. 

Bind  2  nr. 2-3. 

Bind  3  nr. 3. 

Bind  4  nr. 4-5. 

Bind  5  nr. 3-5.  

Bind  6  nr. 1-2, 3, 4 og 5. 

Bind  7  nr. 1, 2, 3 og 4.  

Bind  8  nr. 1, 2 og 3-5.  

Bind  9  nr. 1-2, 3 og 4-5. 

Bind 10 nr.1-2, 3 og 4-5. 

Bind 11 nr. 1, 2, 3, 4 og 5.       

Pris: 10 kr pr. nummer ekskl. forsendelse. 

  

file:///C:/Users/SVAMP/Documents/Mine%20websteder/svampetryk/scan0020.jpg


 

  

SVAMPE. 

Svampeforeningens tidsskrift siden 1980. Svampe 2 og 11 er 

udsolgt. 

Pris: 10 kr pr. nummer. Seneste 2 årgange dog 40 kr pr. stk. 

ekskl. forsendelse. 

Register til SVAMPE 1-50 kan downloades fra Foreningens 

hjemmeside. 

 

 
Bøger på andre sprog 

 

Enkeltværker 

 Paolo Franchi  & 
Mauro Marchetti  

I Funghi Clavarioidi in Italia, Vol 1 og 2 
Værket er i 2 bind på ialt 1362 sider med beskrivelser, 
mikrotegninger og billeder af 19 slægter.  
 
 
 
 
 

Prisen er 1225 kr. ekskl. forsendelse 

  
Læssøe,Thomas. and 
Petersen,Jens H.. 

 
 Fungi of Temperate Europe: Volume 1+2 
 Engelsk sproget udgave af Nordeuropa’s Svampe se her 
 
 
 
 
Pris: 700 kr ekskl. forsendelse 

 

 

 

Nilsson, Jan 

  
Handledning om svamp under mikroskopet! (2016) 

En praktisk vejledning, der indeholder hvad du bør vide om 

lysmikroskopets dele, hvordan man kalibrerer og måler, hvordan 

man fremstiller et præparat og anvender kemikalier, og hvad 

der er vigtigt i forbindelse med svampebestemmelse. (44 sider) 

Pris: 110 kr ekskl. forsendelse 
 

 

Ryvarden, L. 
& Melo, I. 

Poroid fungi of Europe  (2017) 

Nøgler og beskrivelser af 394 pore svampe kendt fra Europa, hvoraf 

210 er illustreret med farvebilleder. Sorte og hvide tegninger til 120 

repræsentative arter; foruden s spore tegninger for nogle større 

slægter.   
Makro- og mikroskopiske karakterer er beskrevet og illustreret og 

forfald og patologisk signifikans diskuteres. De taksonomiske 

begreber er konservative og pragmatiske, bogen er først og fremmest 

et redskab til identifikation  

Pris: 800 kr. ekskl. forsendelse. 
 

 

 
Termorshuizen, A.J. & 
Swertz, C.A. 

 
 Roesten van Nederland (2011) 

En Hollandsk bog om rustsvampe, den indeholder beskrivelser 

af alle 345 arter, er rigt illustreret og indeholder en omfattende 

identifikationsnøgle. Der er også en omfattende introduktion om 

rustfungaens biologi og om hvordan man studerer dem.  

Pris: 335 kr. ekskl. forsendelse. 

 

  

http://www.svampe.dk/svampe/indeks/SVAMPE-index-1-50.pdf
https://www.summerfieldbooks.com/book_author/paolo-franchi/
https://www.summerfieldbooks.com/book_author/paolo-franchi/


Bogserier 
 

 
Corticioid fungi of Europe 
 

 

 
Karl-Henrik Larsson 
og Leif Ryvarden 

 

Corticioid fungi of Europe. Vol. 1. 
Bogen er på 266 sider med stregtegninger og 
farvebillederaf arter fra Acanthobasidium til Gyrodontium. 
Det bemærkes, at det er første del af et trebindsværk. 
 

Pris: 510 kr. ekskl. forsendelse. 

 

 
Flora Agaricina Neerlandica 
 

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

Vol. 7 (2018) 
Stor hollandsk svampeflora planlagt til at omfatte 10 bind, hvoraf 7 
bind er udkommet. Med engelsk tekst og sorthvide stregtegninger. De 
første tre bind er anmeldt i Svampe 20, 22 og 38.  
Bind 7 er på 632 sider og har 591 farvefotos samt 154 tegninger  

Pris: 660 kr. ekskl. forsendelse  

 

 

Fungi Europaei 

 

 

Sanchez, Luis Bind 1.: Agaricus - Allopsalliota part 1 (2008)  
Tekst på engelsk.  
Over 400 billeder af høj kvalitet. 824 sider.  
se evt: Inoculum-Newsletter of Mycological Soc. of America (Sep 
2008)  

Pris: 660 kr. ekskl. forsendelse.  

 
Bind 1 A : Agaricus - Allopsalliota part 2 (2013)  
Tekst på engelsk.  
Over 600 billeder af høj kvalitet. 1168 sider.  

Pris: 780 kr. ekskl. forsendelse  

 

 

Hausknecht, A.  
 

Bind 11.: Conocybe- Pholiotina. (2009)  
968 sider, 150 mikrotegninger, 46 farvesnit og 403 fotografier.  
 
 
Pris: 690 kr. ekskl. forsendelse.  

 

 

 
Bernicchia A. og 
Gorjón S. P.  
 

Bind 12.:Corticiaceae (2010)  
1008 sider, engelsk tekst, 455 micrographs i sort / hvid og 427 
farvefotos.  
 
 
 
Pris: 705 kr. ekskl. forsendelse. 

 

 Machiel E.  
Noordeloos  
 

Bind 13.: Strophariaceae. (2011) 
648 sider  
 
 
 
Pris: 620 kr. ekskl. forsendelse 

 

 
Beker H.J,  
Eberhardt U.og  
Vesterholt J. 

Bind 14.: Hebeloma (2018) 
1218 sider, engelsk tekst  

Pris: 820 kr. ekskl. forsendelse  

 

Bind 14A: Hebeloma 

Supplement til bd 14, 470sider 

Pris: 480 kr. ekskl. forsendelse 



 
Fungi of Northern Europe 
 

 

Christensen, Morten 

& Heilmann-

Clausen,Jacob 
 

Volume 4: The genus Tricholoma (2013)  

Engelsk udgave af Ridderhatte 

It provides identification keys, detailed descriptions, colour 

photographs, drawings and distribution maps of 67 northern 

European species of Tricholoma. 

The book is the culmination of more than 20 years of field trips 

combined with type studies and molecular phylogenetic 

analyses.  

Pris: medlemmer/members: 250 kr. ekskl. forsendelse. 

ikke-medlemmer/non members: 300 kr. ekskl. 

forsendelse.  

 

 
Arne Aronsen, 

Thomas Læssøe 

Volume 5: The genus Mycena s.l.(2016) 

'The genus Mycena s.l.' provides identification leys, descriptions, 

colour photographs, drawings of microscopical features of 113 

northern European species of Mycena s.l.  

Pris: medlemmer/members: 375 kr. ekskl. forsendelse 

ikke-medlemmer/non members: 450 kr. ekskl. 

forsendelse 

 

 

Ludwig 
 

 
Ludwig, E.  

Pilzkompendium. (2001) 1. del 

Første bind i to dele af dette pragtværk  

Pris: Beschreibungen: 500 kr. ekskl. forsendelse. 

Pris: Abbildungen: 940 kr. ekskl. forsendelse. 

** 

 

Pilzkompendium. (2007) 2. del 
Andet bind i to dele af dette pragtværk er  

Pris: Beschreibungen: 600 kr. ekskl. forsendelse. 

Pris: Abbildungen: 1080 kr. ekskl. forsendelse. 
** 
 
Pilzkompendium. (2012) 3. del  

Tredie bind i to dele af dette pragtværk  

Pris: Beschreibungen: 680 kr. ekskl. forsendelse.  

Pris: Abbildungen: 1170 kr. ekskl. forsendelse.  
** 
 
Pilzkompendium. (2017)  4. del  
Fjerde bind i to dele af dette pragtværk  

Pris: Beschreibungen: 680 kr. ekskl. forsendelse.  
Pris: Abbildungen: 1170 kr. ekskl. forsendelse. 

 

   

 

 


