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Danske klitsvampe

Steen Andrew Elborne
Højlandsvangen 74, 2700 Brønshøj

Danmarks lange kystlinie udgøres for en stor del af
den karakteristiske landskabstype man kalder klit
ter. Klitter er vindaflejrede sandbakker, som oftest
liggende i rækker parallelt med kysten , men kan også
være parabelformede med "armene" pegende skråt
ud mod kystlinien. Der findes også indlandsklitter,
men disse er oftest dækket af hedevegetation eller
tilplantet med nåletræer, og vil ikke blive nærmere
omtalt her. De bedst udviklede klitsystemer findes
på de vestvendte kyster, især i Jylland ud mod Ska
gerrak og Nordsøen.

Svampene i de danske klitter har kun været gen
stand for ringe interesse tidligere . I slutningen af
forrige århundrede beskrev Rostrup (1892) to nye
klitsvampearter: Ma rasm ius arenarius og Microg
lossum arenarium. Den førstnævnte art har siden
vist sig at være identisk med Lille Løg-Bruskhat
tMarasmius scorodonius)(egne undersøgelser af ty
pen i Botanisk Museum, København). Sidstnævnte
art , som nu henføres til slægten Geoglossum, er den
velkendte Klit-Jordtunge (G. arenariumi. Fra be
gyndelsen af dette århundrede findes enkelte lister
over svampe fundet i danske klitter, men det drejer
sig i de fleste tilfælde ikke om egentlige klitsvampe. I
sin store afhandling om de danske klitter medtog
Warming (1907-1909) 49 arter storsvampe, hvoraf
kun få var obligate klitsvampe, mens hovedparten
var enten gødningstilknyttede arter eller arter som
hyppigst forekommer i græsvegetation inde i landet.
Siden da er enkelte udvalgte arter afklitsvampe ble
vet omtalt i svampefloraer, taksonomiske afhand
linger og ekskursionslister (f.eks. Lange 1935-1940;
Toft 1953; Ferdinandsen og Winge 1978). I de sidste
årtier er interessen for klitsvampenes økologi steget
betydeligt i mange europæiske lande. Franskman
den Marcel Bon var banebrydende i den retning
med sin afhandling om klitsvampene i Nordfrank
rig (1970) . Han har sidenhen beskrevet adskillige
nye arter fra klitter. Fra Norden kan specielt nævnes
Klaus Høilands arbejder (1975 ff) fra Lista i Sydnor
ge.

I 1982 påbegyndte jeg en specialeopgave ved Bo
gyndelsen af dette århundrede findes enkelte lister
over svampe fundet i danske klitter, men det drejer
sig i de fleste tilfælde ikke om egentlige klitsvampe. I
sin store afhandling om de danske klitter medtog
Warming (1907-1909) 49 arter storsvampe, hvoraf
kun få var obligate klitsvampe, mens hovedparten

Metoder
Klitsvampenes økologiske forhold blev særligt un
dersøgt i to områder i Nordjylland, Pælebakke Klit,
syd for GI. Skagen og ø st for Himmerige, syd for
Ålbæk. Desuden blev der foretaget ekskursioner til
en lang række klitområder i hele Danmark. Under
ekskursionerne blev arternes substrat og hyppighed
noteret, samt klit- eller vegetationstypen, som de
blev fundet i. I de to undersøgelsesområder blev ud
lagt ialt 16 faste prøvefelter. Hvert prøvefelt var på
100m l (10 x 10 m) med en underopdeling i 20 delfel
ter på 5 x l m. Felterne blev anbragt i de fem almin
deligste vegetationstyper i området, der hvor vegeta
tionen var så ensartet som muligt. Svampene blev
optalt og afhøstet med ca. 2 ugers mellemrum hele
året rundt , undtagen under længerevarende tørke
elIer frostperioder. Vegetationen i felterne blev ana 
lyseret tre gange i løbet af forsøgsperioden. Braun
Blanquets skala til bedømmelse af dækningsgrad og
abundans blev anvendt (Mueller-Dombois og Ellen
berg 1974). Der blev udtaget jordprøver fra de øver
ste 10cm med plastikc ylindre en gang i forsøgsperio
den. Proceduren for jordbundsanalyserne følger ho
vedsageligt Schierup og Jensen (1981). Under
søgelserne i de faste prøvefelter forløb over to år, fra
sommeren 1982 til sommeren 1984.

Klitsvampearterne
Mine undersøgelser omfatter den noget upræcise
gruppe af svampe som kaldes storsvampe. Her defi
neres storsvampe, som arter med frugtlegemer, der
er større end l mm. Rust- og brandsvampe, samt
vedboende Aphyllophorales, bævre- og tåresvampe
er dog ikke medtaget i undersøgelsen. Små skive
svampe og slimsvampe er ikke blevet systematisk
eftersøgt , undtagen i forsøgsfelterne .

I hele landet er der registreret 378 arter af stor
svampe i klitter, men det er dog kun 54 (14%) af
disse som er egentlige klitsvampe, dvs . kun eller for 
trinsvis findes i klitter. 149 arter blev fundet i under_-
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ste 10cm med plastikc ylindre en gang i forsøgsperio
den. Proceduren for jordbundsanalyserne følger ho
vedsageligt Schierup og Jensen (1981). Under
søgelserne i de faste prøvefelter forløb over to år, fra
sommeren 1982 til sommeren 1984.
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Sand-Stinksvamp (Pha//us hadrianit gror på læsiden af den
hvide klit. 28.VIII.l983, Pælebakken Klit , GI. Skagen ,
SAE-0840. Foto Sten A. Elborne.

r

normalt gror på gødede græsmarker som Alm . Gul
hat (Bolbitius vitellinus) og Høsletsvamp (Panaeolus
foeneseciii kan forekomme. Sjældent ses Rødbladar
ten , Entoloma rusticoides.
2) Den hvide klit: I denne zone er vegetationen lidt
tættere end i forklitten , men der er stadig åbne plet
ter. Vindpåvirkningen er meget stor og op til 1 m
tykke sandlag kan pålejres om året . Afhøjere planter
dominerer klitgræsserne, Hjælme (Ammophila are
naria)og Marehalm, men specielt på læsiden af klit
ten er også Ager-Svinemælk (Sonehus arvensis),
Klit-Fladbælg (Lathyrus japonicus) og Strand
Mandstro iEryngium maritimum) hyppige. På top
pen afden hvide klit findes kun få arter svampe. Det
er dog her at Klit-Mørkhat har sit foretrukne vokse
sted . Den forekommer næsten hele året rundt og ofte
i store mængder. En Munkehatart, Melanoleuca ci
nereifolia er også almindelig der. På læsiden af klit
ten forekommer flere af de egentlige klits vampe,
f.eks. Klit-Huesvamp (Mycena chlorantha), Klit
Bægersvamp (Peziza ammophilai, Sand-Stink
svamp (Phallus hadriani) og Amethysthatarten,
Laccaria maritima.
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Klittens plantesamfund
I klitlandskabet finder man en række plantesam
fund, hvor hvert samfund i princippet er udbredt i
en zone parallelt med kysten. Reelt er plantesam
fundene dog mere mosaikagtigt udbredt i små plet
ter ud og ind imellem hinanden. Den stadige vin
derosion er årsag til at vegetationszonerne brydes
op . Klitternes alder stiger med afstanden fra kysten.
Derfor kan man på samme sted se hvilke plantesam
fund, som findes i helt nydannede klitter og på se
nere udviklingstrin, helt op til flere hundrede år
gamle skovklædte klitter.

De fleste steder er klitterne påvirket af menne
skets aktivitet. Oprindeligt var de ældste klitter dæk
ket af egeskov, men den er nu fældet undtagen for
nogle enkelte småkrats vedkommende. Udvaskning
afnæringsstoffer og fåregræsning forhindrer skovens
genvækst, derfor er den nu afløst afklithede og sand
skægssamfund, ligesom store områder er blevet til
plantet med nåleskov.

For de højere planters vedkommende sker der en
stigning i artsantallet fra kysten og ind i landet. Arts
antallet falder dog igen i de næringsfattige sand
skægssamfund og lyngheder. Et lignende forhold gør
sig gældende for klitsvampenes vedkommende. Her
stiger artsantallet også med afstanden til havet, for
at falde igen i de indre dele af klitten.

Storsvampene udviser ligesom de højere planter
en karakteristisk og vidt forskellig artssammensæt
ning i de enkelte kystparallelle zoner. Hvis man læg
ger en linie vinkelret på kysten finder man følgende
zoner fra kysten og ind i landet:
l) Forklitten: En zone med spredt og artsfattig vege
tation, som er stærkt påvirket af sandflugt og salt
sprøjt. Blandt de højere planter dominerer Strand
Kvik (Elytrigia junceijorme), Marehalm (Leymus
arenarius) og Strandarve (Honckenia peploides) .
Kun få storsvampearter kan trives her og findes of
~ll ~ kisl;ucTfc1cenlIYi111J'Jrrl21stat Dhnt'ueog sann
skægssamfund, ligesom store områder er blevet til
plantet med nåleskov.

For de højere planters vedkommende sker der en
stigning i artsantallet fra kysten og ind i landet. Arts
antallet falder dog igen i de næringsfattige sand-

Hvis man betragter klitsvampenes fordeling på
systematiske hovedgrupper, ser man at langt hoved
parten tilhører bladhattene (Agaricales) med 280 ar
ter (74%). De øvrige grupper fordeler sig således:
Sæksporesvampe (Ascomycetes) 32 arter, Bugsvam
pe (Gasteromycetes) 26 arter, Aphyllophorales 14
arter, Skør- og Mælkehatte (Russulales) 11 arter,
Slimsvampe (Myxomycetes) 10arter, Rørhatte (Bo
letales) 4 arter, Imperfekte svampe (Deuteromyce
tes) l art .



3) Lavning bag den hvide klit: Vegetationen er ret
åben, med store partier med nøgen sandbund. Der
er læ for vinden, men sker en stor sandpålejring. Af
højere planter er Hjælme stadig almindelig, men og
så Klit-Stedmoderblomst (Viola tricolon , Sand-Star
(Carex arenanat og i nogle tilfælde Gråris (Salix are
naria) er karakteristiske arter. Mosset Klit-Snotand
(Tortula ruraliformisi danner ofte mindre puder. Ty
piske klitsvampe i denne zone er Vokshatten, Hygro
cybe conicoides, som har røde lameller, men ellers
ligner Kegle-Vokshat (H. conica), og Champigno
nen ,Agaricus devoniensis. Nær Gråris-bevoksninger
finder man ofte Tårebladarten, Hebeloma psam
mophilum og Trævlhatten, Inocybe serotina, to my
korrhizadannende arter. Noget sjældnere kan man
støde på en art Barkhat, Hohenbuehelia culmicola,
som har specialiseret sig i at nedbryde Hjælmestrå.
Nøgenhatten, Psilocybe pratensis findes samme
steds.
4) Den grå klit: Zonen er typisk helt vegetations
dækket , med fortrinsvis lave plantearter. Vindens
påvirkning er aftaget i forhold til den hvide klit , men
der kan opstå vindbrud efter slitage fra dyr og men
nesker. Eksponeringen i forhold til solen og hæld
ningen har stor betydning for hvilken vegetation
som udvikles. Der kan være stor forskel på nord- og
sydsider. Vigtigt for hvilken vegetationstype som
udvikles er også graden af udvaskning. Hvor sandet
indeholder få basiske partikler opstår der en spar
som og artsfattig vegetation, mens tilstedeværelsen
af kalkholdigt materiale, som f.eks. rester af skaldyr
giver ophav til en frodig og artsrig vegetation. På den
næringsfattige bund dannes ofte en såkaldt lavklit,
der er præget af Rensdyr- og Bægerlav (Cladonia),
samt Tjørnelavarter (Cornicularia). Sand skæg (Co
rynephorus canescens) og spredte blomsterplanter,
som f.eks. Blåmunke (Jasione montana) og Alm.
Kongepen tHypochoeris radicata), findes også der.
Lavklitten er næsten svampetom undtagen i perio
der med vedvarende regn. Da kan man finde arter
som Orangekantarel iHygrophoropsis aurantiaca)
og Jod-Huesvamp (Mycena filopes). På mere næ
ringsrig bund dannes i nogle tilfælde en mosklit, der
som navnet siger har et tæt dække af mosarter, f.eks.
Alm Cypresmos (Hypnum cupressiformei, Hvidlig
Kortkapsel (Brachythecium albicans) og Klit-Sno
tand. Mosklitten er rig på svampearter, som nyder
godt af mossets fugtighedsbevarende evne. Stilket
Moskantarel (Arrhenia spathulata) gror udelukken
de på Klit-Snotand, mens en række andre arter næ
som og artsfattig vegetation, mens tilstedeværelsen
af kalkholdigt materiale, som f.eks. rester af skaldyr
giver ophav til en frodig og artsrig vegetation. På den
næringsfattige bund dannes ofte en såkaldt lavklit ,
der er præget af Rensdyr- og Bægerlav (Cladonia),
samt Tjørnelavarter (Cornicularia). Sand skæg (Co-

Agrocybe pusiola. En type grå klit hvor græsserne
dominerer kaldes grønsværklit. Her er der især tale
om Rød Svingel (Festuca rubra), Klit-Kambunke
(Koeleria glauca) og Sand-Rottehale (Phleum are
narium) , men også blomsterplanter som f.eks Gul
Snerre iGalium verum) og Bidende Stenurt (Sedum
acre), med et bunddække af mosser. Grønsværklit
ten har nogle af de samme svampearter som mos
klitten, men tillige arter som Alm. Børstefod tCrini
pellis scabella), Hvid Parasolhat (Lepiota alba),
Sortnende Troldhat (Rhodocybe popinalist og bug
svampene Lycoperdonlividum og Bovista aestivalis.
5) Lavning bag den grå klit: Denne zone er præget af
at grundvandet står nær overfladen og der dannes
derfor ofte en tæt og frodig vegetat ion. Vegetationen
kan have vidt forskellig sammensætning. Nogle lav
ninger er dækket af græs, f.eks. Rød Svingel, mens
andre domineres af Mose-Pors (Myrica gale). Den
mest interessante svampemæssigt er dog den type
hvor Krybende Pil tSalix repens) dominerer. Her
findes ofte også tætte bevoksninger af Sand-Star og
forskellige mosarter. Svampene i pilelavningerne er
især mykorrhizadannende arter, men også fugtel
skende arter med tilkn ytning til mosser. Til sidst
nævnte gruppe hører Hjelmhattene, Galerina vittae
formis og G. calyptrata, samt Orange-Navlehat (Ric
kenella fibula). Blandt mykorrhizadannerne er
Trævlhattene, Inocybe impexa og I. vulpinella sær
ligt tilknyttede klitter, mens mange af de andre arter
også forekommer inde i landet, f.eks . Lerbrun Tåre
blad (Hebeloma mesophaeum) og Agardhs Trævlhat
(Inocybe agardhiii. Rosabladet Mælkehat (Lactarius
controversus) er normalt knyttet til Popler, mens
Russula alpina findes i højfjeldet og i arktiske egne
med lave pilearter som Dværgpil (Salix herbacea).
Disse to danner begge mykorrhiza med Krybende
Pil i klitterne.

Længere inde i landet findes hede- og skovklædte
klitter, som dog ikke vil blive nærmere behandlet
her.

Udbredelse i Danmark
Principielt skulle der ikke være nogen sprednings
mæssige forhindringer for at hovedparten af klit
svampene var udbredt over hele Danmark. Da de
fleste arter har vindspredte sporer, skulle de nemt
kunne spredes over de korte distancer indenfor lan
det. Enkelte arter spreder deres sporer ved hjælp af
vand eller dyr og insekter og har derfor sværere ved
også forekommer inde i landet.f.eks. Lerbrun 'tåre:
blad (Hebeloma mesophaeum) og Agardhs Trævlhat
(Inocybe agardhiii. Rosabladet Mælkehat (Lactarius
controversus) er normalt knyttet til Popler, mens
Russula alpina findes i højfjeldet og i arktiske egne
med lave pilearter som Dværgpil (Salix herbacea).



De nordjyske klitsystemer
er særdeles veludviklede
og når en anselig højde .
Her findes alle typer af
klitvegetation og mange
klitsvampearter.
l3.V1.l985. Foto Steen A.
Elbome.

Klit-Mørkhat iPsathyrella
ammophila) er en obligat
klitsvamp og tilmed den
almindeligste art i danske
klitter. 30.VI.l984, Brønd
by Strand, SAE-l238. Fo
to Steen A. Elbome.
Psathyrella arnmophila is
the most widespread sand
dune fungus in Denmark,
occurring almost all year
mund.

Lycoperdon lividum er
den almindeligste støv
bold i grå klit. l4,X.l985,
Tornby Strand. Foto Steen
A. Elborne.
Lycoperdon lividum is the
most common puffball in
grey dunes.



Fig. 2. Klitternes udbredelse i Danmark. Efter Nielsen &
Schou 1958.

Fig. 3. Inocybe serotina. e Belagte fund . _ Litteraturangi
velser.
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Fig. 5. Lycoperdon lividum . e Belagte fund.• Litteraturan
oivelser
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Fig. 4. Laccaria maritima. e Belagte fund.• Litteraturangi-



Fig. 6. Klit-Huesvamp (Mycena chlorantha). e Belagte
fund .• Litteraturangivelser.

Fig. 7. Klit-Bægersvamp (Peziza ammophi/a). e Belagte
fund .• Litte raturangivelser.
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Fig. 8. Sand-Stinksvamp tPha llus hadriani). e Belagte Fig. 9. Klit-Mørkhat (Psathyrella ammophi/a). e Belagte
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største spredningsbarrierer her hjemme nemlig bæl
terne kan krydses af sporebærende insekter. Sværest
ved at sprede sig har nok de gødningsboende arter,
der højest kan skyde deres klæbrige sporer nogle få
meter væk og ydermere skal passere en dyretarm for
at kunne spire . Der findes kun få arter af denne type
i klitterne, men en art som kulkernesvampen, Podo
sordaria tulasnei har det dog lykkedes at sprede sig
til så vidt adskilte lokaliteter som Rømø, Råbjerg
Mile og Tisvilde. En anden gruppe med et ringe
spredningspotentiale er Redes vampene (Nidularia
les), som spreder sporerne i peridioler ved hjælp af
regndryp. Der findes to arter af slægten Redesvamp
(Cyathus) i danske klitter, Klokke-Redesvamp (C.
olla) og C. stercoreus, som begge kun er fundet på en
eller to lokaliteter. Mennesket spiller dog også en vis
rolle ved spredningen af arterne, idet Hjælme op
graves fra tætte bevoksninger og udplantes andre
steder for at dæmpe sandflugten. Ved denne flytning
kan arter via sporer som klæber til planterne og my
celiefragmenter på rødderne introduceres til nye
områder.

Foruden de spredningsmæssige aspekter kan også
klimatiske og jordbundsmæssige faktorer være af
bet ydning for arternes udbredelse. Klimaet varierer
fra suboceanisk ved Jyllands vestkyst til subkonti
nentalt på ø erne. Nedbøren er størst ved Jyllands
vestkyst og mindst på Østkysten af Jylland og på
Øerne, specielt i Storebæltsregionen. Temperaturer
ne varierer kun lidt indenfor landet og langs kyster
ne dæmpes svingningerne yderligere af havets nær
hed (Lysgård 1968). Det ser dog ikke ud til at klimaet
sætter nogen grænser for klitsvampenes udbredelse i
Danmark.

Blandt jordbundsfaktorerne er det især kalkind
holdet i sandet, og derm ed også jordens surheds
grad , pH , der sætte r grænser for arternes udbredelse.
Kalkholdigheden er størst på Jyllands vestkyst, hvor
klitterne til stadighed tilføres basiske partikler, som
er ud vasket fra klinterne ved Bulbjerg, Bovbjerg og
Rubjerg Knude, samt fra knuste muslingeskaller
(Bocher 1969). Lokalt i de indre farvande findes der
dog steder med kalk rigt sand, f.eks. Ulvshale på
Møn . Da det kalkholdige sand kan have en meget
lokal udbredelse kan man ikke ud fra generelle geo
logiske kort dømme om arternes udbredelse i for
hold til denne faktor. Området vest for israndslinien
i Jylland anses generelt for at bestå afnæringsfattigt,
udvasket sand, men dette er dog ikke tilfældet i klit
terne, som får tilført kalk fra rige skaldynger i Ve
ne van ererkun lidtindentor landet og langs kyster
ne dæmpes svingningerne yderligere af havets nær
hed (Lysgård 1968). Det ser dog ikke ud til at klimaet
sætter nogen grænser for klitsvampenes udbredelse i
Danmark.

Blandt jordbundsfaktorerne er det især kalkind-

fundet vest for israndslinien , nemlig Geastrum ba
dium og Vinter-Stilkbovist (Tulostoma brumale).
For en række kalcifile eller neutrofile arter stemmer
udbredelsesmønstret godt overens med de kendte
kalkrige lokaliteter. Det gælder f.eks. Hygrocybe co
nicoides, Clitocybe barbularum, Liden Stjernebold
(Geastrum minimum), Dværg-Stjernebold (G, na
num) , Sortnend e Troldhat og Klokkemorkel (Verpa
conica).

Udbredelsen af de højere planter har også stor
betydning for hvor man finde r klitsvampene . Det
kommer specielt til udtryk hos værstspecifikke para
sitter og mykorrhiza-dannende arter, men også hos
saprofytter knyttet til et bestemt sub strat. De to al
mindeligste planter i hvid klit , Hjælme og Mare
halm, finde s i alle danske klitt er, mens der er stor
forskel i art ssammensætni gen i den grå klit fra vest
t il øst i landet. Kli t-Kambunke findes i Danmark
kun i kalkrig , grå klit ved Vesterhavet , men har iøv
rigt en kontinental udbredelse i Europa. På Øe rne
stiger antallet af kontinentale arter jo længere man
kommer mod sydøst, og man kan ligefrem tale om
en sandsteppe flora (Bocher 1969). De færreste plan
ter er saltelskende (undtagelser er Marehalm og
Strand-Kvik), men snarere sand- eller tørkeelsken
de. Af den grund er mange af dem også udbredt på
indlandsklitter og kontinentale sandstepper. Noget
lignende gælder for mange af de egentlige klitsvam
pe. Ikke kun svampene fra den grå klit , men også
arter som Sand-Stinksvamp og Klit-Mørkhat findes
i indlandsklitter og på kontinentale sandstepper.
Nogle få arter findes tilsyneladende kun i kystklitter,
som eksempelvis Klit-Huesvarnp, Agaricus devoni
ensis og Hohenbuehelia culmico la. To saltelskende
art er, som i klitt erne gror på forstranden , men nor
malt findes på stærkt gødede steder eller rådnende
plantedele ind e i landet, er Gulhat og Høj Pose
svamp (Volvariella speciosa). Af arter med nordlig
udbredelse kan nævnes Laccaria rnaritima og Klit
Jordtunge (Geoglossum arenarium), der har syd
grænse i Holland, men går op til 71 grader nordlig
bredde i Grønland (Lange 1955, Courtecuisse 1984).
I den forbindelse er det int eressant at bemærke at
der findes en række arter i klitternes lavninger af
Krybende Pil , som også kan genfindes i arktiske og
alpine egne, hvor de danner mykorrhiza med lave
pilearter (Salix herbacea, S. retusa, S. reticulata)
(Kreisel 1965). I løbet af mine undersøgelser blevet
antal arter påvist under Krybende Pil , som tidligere
har været regnet for arktisk-alpine, nemlig Russula
arter som oann-onrucsvaihp ogNi r-ivrørxnarnuues
i indlandsklitter og på kontinentale sandstepper.
Nogle få art er findes tilsyneladende kun i kystklitter,
som eksempelvis Klit-Huesvamp, Agaricus devoni
ensis og Hohenbuehelia culm icola. To saltelskende
arter, som i klitt erne gror på forstranden , men nor-



Laccaria maritima findes
på bart sand, såvel i hvid
klit som i vindbrud i den
udvaskede grå klit , ofte
uden en tydelig mykorrhi
za-vært nærheden.
1O.X1.l983, Pælebakken
Klit , GI. Skagen . Foto
Steen A. Elborne.
Laccaria maritima grows
on sand in white dunes or
in windbreaks in the grey
dune. It is often found
without any obvious my
corrhizal partner nearby.

Klit -Huesvamp (Mycena
chlorantha) forekommer
hyppigt i hvid klit sent på
året. 5.IX.1987 , Tisvilde
Hegn , SAE-1701. Foto
Steen A. Elborne.
Myc ena chlorantha occurs
in white sand dune in the
late season.

Sand-Stinksvamp (PhaI
lus hadtianit gror på læsi
den af den hvide klit. Den
kendes bedst på at yderpe
ridiet farves violet ved be
røring. 25 .X.1982, Ter
schelling , Holland. Foto
Steen A. Elborne.
Phallus hadriani grows on
the leaward side of the
white dunes. It is easily re
cognized by the violet
staining peridium.



fundet i klitterne ved Vesterhavet og på østkysten af
Nordjylland, nemlig Hebeloma psammophila, lno
cybe serotina, Russula alpin a og Ring-Ridderhat
(Tricholoma cingulatum). Man bemærker at de alle
er mykorrhizadannere med Krybende Pil, som har
sin hovedudbredelse i det nævnte område. Kryben
de Pil mangler dog ikke helt på Øerne, hvorfor to af
dens mykorrhizapartnere, Rosabladet Mælkehat og
Russula oreina, samt en saprofyt på bladene, Flam
mulaster carpophiloides, også er fundet der. To af de
arter som i Danmark kun kendes fra Jyllands vest
kyst, lnocybe serotina og Klit-Bægersvamp, findes
også i landene omkring Østersøen, men altid på neu
tral til basisk bund som herhjemme (Andersson
1950, Lisiewska 1984).

En stor gruppe svampe er udbredt i næsten alle
danske klitter, det gælder også typiske klitsvampe,
som Lycoperdon lividum, Klit-Huesvamp og Klit
Mørkhat.

Økologiske svampegrupper
En økolgisk gruppe er en samlig arter, som stiller
nogenlunde de samme krav til omgivelserne , dvs. til
de fordelende miljøfaktorer på voksestedet. Disse
faktorer kan f.eks. være jordens surhedsgrad, fugtig
hedsgrad , temperatur eller indhold af organisk stof.
Da svampene er heterotrofe organismer, som lever
af at nedbryde organisk stof, er det nærliggende at
læggesvampenes substrat og måden de udnytter det
på, til grund for en inddeling i økologiske grupper.
l) Jordboende humus- og førnenedbrydende arter:
Det øverste jordlag af dødt organisk stof, dvs. mere
eller mindre omsatte plantedele, er substrat for det
største antal arter i klitten. Til humusnedbryderne
hører samtlige Tragthatte, Champignoner, Munke
hatte, Rødblade, Troldhatte, Stjernebolde og Bovi
ster, men også Hygrocybe conicoides, Lycoperdon li
vidum og Klit-Jordtunge. Mere tilknyttet førnen er
Brunægget Huesvamp (Mycena olivaceomarginatai,
M. pseudopicta, Clitopilus hobsonii, Klit-Mørkhat,
Sand-Stinksvamp og Klit-Bægersvamp.
2) Mykorrhizadannende arter: Denne store økologi
ske gruppe kan inddeles efter værtsplanterne, hvor
Gråris og Krybende Pil tegner sig for næsten alle
arter. Af associerede arter kan nævnes Alm. Net
bladhat (Paxillus in volutus) , Rød Amethysthat (Lac
caria laccata) , Ring-Ridderhat og Rosabladet Mæl
kehat . Desuden er samtlige Skørhatte, Slørhatte, Tå
J:t'Q1<ld~Dg.TrævJlJ6Ut.f..J.i..l1ct\YJ,t~t QiJfthusl<.f..Bb_u~__•
læggesvampenes substrat og måden de udnytter det
på, til grund for en inddeling i økologiske grupper.
l) Jordboende humus- og førnenedbrydende arter:
Det øverste jordlag af dødt organisk stof, dvs. mere
eller mindre omsatte plantedele, er substrat for det
ctfJlrctp "nt"l "rtpr i lrlittpn Til hllrrlllcnprlhnTrlprnp

saprofytter på de døde mosdele, mens andre er para
sitter på det levende mos. Ernæringsmåden er dog
ikke kendt i de fleste tilfælde. Octospora-arterne
skulle efter sigende være parasitiske på mosrhizoi
der, og skivesvampen, Helotium bryophilum var til
syneladende parasit på Rød Horntand (Ceratodon
purpureusi i undersøgelsesområdet. Gruppen udgø
res desuden af alle arterne i slægterne: Hjelmhat,
Navlehat og Moskantarel. Flere enkeltarter er også
mosboende, f.eks. Agrocybe pusiola, Rødbrun Nø
genhat tPsilocybe montana), P muscorum, Lerfarvet
Køllesvamp (Clavaria argillacea) og Neotiella vivi
da.
4) Saprofytiske arter på urter, græsser og dværgbu
ske: Gruppen består at en relativt stor samling arter,
og er nært beslægtet med de førnenedbrydende arter.
Arterne kan inddeles efter værtsplanterne. Langt
hovedparten gror i levende græstuer eller på opret
stående, døde dele af græsser, f.eks. Alm. Børstefod,
Hohenbuehelia culmicola, Marasmius limosus, Klit
Huesvamp og skivesvampene Rutstroemia calopus
og Crocicreas culmicola. På blade afKrybende Pil og
Gråris finder man Flammulaster carpophiloides.
5) Gødningsboende arter: En lille gruppe , hvor kun
få arter kan siges at være karakteristiske for klitter. I
danske klitter er hareekskrementer næsten det ene
ste naturlige substrat for svampe . Kulkernesvampen
Podosordaria tulasnei er nok den eneste koprofile
storsvamp, som næsten udelukkende forekommer i
klitter.
6) Parasitiske arter på urter, græsser og dværgbuske:
Der er få storsvampe i denne gruppe og ingen speci
elt klitbundne. Epichloe typhina er en vidtudbredt
parasit på græsser.
7) Arter som gror på andre svampe: Der er kun fun
det en art , Silke-Fladhat (Collybia cirrhata) på frugt
legemer af Laset Trævlhat (Inocybe lacera) og Rød
Amethysthat. Normalt gror arten på store Skørhat
te-arter.
8) Træboende svampe: De fleste arter i gruppen hø
rer ikke naturligt hjemme i klitterne, når man und
tager poresvampe på Krybende Pil og Havtorn (Hip
pophae rhamnoides), som dog ikke behandles her. På
begravede pinde finder man af og til Alm. Blækhat
(Coprinus atramentariusi og Toppet Huesvamp
(Mycena galericulata). På døde kviste af Krybende
Pil kan man finde Kvist-Huesvamp (Mycena spei 
rea).
9) Arter på rester af døde dyr og fugle: En meget lille
gruppe , som repræsenteres af Fjersvamp (Onygena
.mnif!n\ n& fllolpfipr no rlf'n irnnf'rff'ldf' svarnn Pnp-

6) Parasitiske arter på urter, græsser og dværgbuske:
Der er få storsvampe i denne gruppe og ingen speci
elt klitbundne. Epichloe typhina er en vidtudbredt
parasit på græsser.
7) Arter som gror på andre svampe: Der er kun fun
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Af denne oversigt fremgår det at de fire første øko
logiske gruper er bedst repræsenteret i klitterne. Det
er tydeligvis også i disse grupper at man finder de
egentlige klit- og sandsvampe. De sidste fem økolo
giske grupper indeholder mest arter, som også er al
mindelige i andre vegetationstyper inde i landet.

Med denne introduktion til klitsvampene har jeg
taget hul på en serie artikler, som også vil komme til
at omhandle de enkelte arters udseende og økologi ,
samt svampeflorets skiften i klitterne igennem året.
Jeg vil stadig gerne modtage oplysninger om og ma
teriale af klitsvampe.

Bunddækket i den hvide klit er ri nge; men alligevel har en
del svampe fundet fodfæste der, specielt på steder med
Gråris (Salix arenaria) .

Summary
A survey is given of some characteristic fungi from Danish
sand dunes. These are some relimina results ofthe stu-

made to many sand dune areas all over the country, supple
mented with the study of material in the Botanical Mu
seum in Copenhagen. A schematic presentation of the di
stribution of sand dune fungi within a sand dune system is
given. The distribution of sand dune fungi in Denmark is
discussed. The sand dune fungi are arranged into ecologi
cal groups based on their choice of substrate and mode of
degrading it.
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De dødeligt giftige slørhatte

Jacob Heilmann-Clausen
Johannevej 9,5000 OdenseC

Jan Vesterholt
Hærvejen 62, 7183 Randbøl

I efteråret 1980 blev Puklet Gift-Slørhat (Cortina
rius ore!fanoides) angivet for første gang fra Dan
mark. I løbet af kun 5 uger blev den set 3 forskellige
steder, først den 18. juli på Falster, derefter den 15.
august på Djursland og endelig 5 dage senere i Nord
sjælland. Senere har Eggers (1986) og Knudsen og
Graae Sørensen (1986) kunnet angive endnu 3 dan
ske lokaliteter for denne art , således at det samlede
antal lokaliteter var kommet op på 6.

Det tiltrækker normalt ikke den store opmærk
somhed, når der findes nye slørhattearter for landet
- det sker i øvrigt adskillige gange hvert år - men i
dette tilfælde var det specielt interessant, fordi det
var første gang, en af de dødeligt giftige arter var
blevet påvist her i landet.

Som tidligere omtalt i SVAMPE (Printz 1984) fin
des der yderligere mindst to Slørhattearter, som er
dødeligt giftige. Disse er nu også fundet her i landet,
og da Puklet Gift-Slørhat i mellemtiden har vist sig
at være forholdsvis almindelig, synes vi det er på
tide at tage emnet 'giftige slørhatte' op igen.

Hvælvet Gift-Slørhat
(Cortinarius orellanus (Fr.) Fr.)
Beskrivelse af den danske indsamling:

Hat 4-9 cm bred , hvælvet til affladet, tør, smukt
orangebrun til rødbrun eller rustbrun. Overfladen er
helt eller delvist besat med fine, små nedliggende til
oprette skæl. Lamellerne er brede og tilheftede, evt .
nedløbende med tand; hos unge eksemplarer er de
ret lyst orangebrune eller rødgyldne , men efterhån
den som sporerne modnes, får de næsten samme
farve som hatoverfladen. Stok 4-8 cm høj , 1-2 cm
bred, temmelig kraftig og cylindrisk eller noget af
smalnende mod basis . Grundfarven er ret lys, men
da stokken er tæt og fint orangebrunt trævlet
stribet giver den indtryk af at være orangebrun, dog
ofte med et lysere, mere gulligt bælte lige under hat
ten. Slørrester blev ikke konstateret, heller ikke hos
helt unge eksemplarer, og det må således have været
særdeles flygtigt og svagt udviklet. Kødet er smud-
elot 1"'\1r1rpt:J." ,~rlt 1""Y'Iorlon f..nrl An ~I"'\,rrla+ C'I-rr'''O T un+o"r'\ o .....

Hvælvet Gift-Slørhat
(Cortinarius orellanus (Fr.) Fr.)
Beskrivelse af den danske indsamling:

Hat 4-9 cm bred, hvælvet til affladet, tør, smukt
()r::lnpphnln til rOlrlhnln pllpr nH:thrlln n"prf1",r!pn pr

Sporerne er ellipsoidiske til mandelformede 9-11
x 6-7 um, dybt brune og tydeligt ru ; hyferne i lamel 
tramaet er livligt rustbrune.

Ind samlingen blev gjort i løvskov domineret af
Bøg (Fagus). Her voksede svampene på temmelig
stejl, morpræget, sydvendt og derfor soleksponeret
skråning . Det var en flok på omkring 15 eksempla
rer.

Mater iale
Fyn: Hesbj erg Skov, 29.VII1.l988, J . Heilmarin-Claus en
(C).

Arten har været fundet enkelte gange i de sydlige
dele af Norge og Sverige, og i begge disse lande er
den placeret på de foreløb ige lister over truede arter
(Brandrud 1986, Strid & Hallingback 1988). Meget
kunne tyde på, at den vil kunne fortjene en tilsva
rende status i den danske liste, som for tiden er un
der udarbejdelse.

Selvom man fra Polen kender til forgiftningstil
fælde med dødelig udgang forårsaget af spisning af
Hvælvet Gift-Slørhat, har vi ikke umiddelbart fan
tasi til at se, hvorledes arten skulle kunne forveksles
med nogen af de velkendte spisesvampe. Mere nær
liggende er det nok at tro , at der skulle kunne ske en
forveksling med andre brunsporede svampe med til
svarende kraftige farver. Blandt skælhattene (Pholio
la) og flammehattene (Gymnopilus) findes der arter
med overfladisk lighed, men de kan adskilles på ikke
at have rustbrune sporer og ved i de fleste tilfælde at
vokse på træ.

Indenfor slørhattene findes de livligt farvede arter
fortrinsvis i underslægterne Leprocybe) (hvor Hvæl
vet Gift-Slørhat også selv hører hjemme) og Der
mocybe (kanelslørhattene). Dermocybe-arterne kan
kendes på at de er mindre - deres stok overstiger
således næppe 1cm i tykkelse. Iunderslægt L eprocy
be er den mest nærliggende forvekslingsmulighed
Puklet Gift-Slørhat (C. orellanoidesi, som vi her
hjemme bedst kender som en nåleskovsart. Når den
undtagelses vis dukker op i løvskove, kan den adskil
fælde med dødelig udgang forårsaget af spisning af
Hvælvet Gift-Slørhat, har vi ikke umiddelbart fan
tasi til at se, hvorledes arten skulle kunne forveksles
med nogen af de velkendte spisesvampe. Mere nær
liggende er det nok at tro , at der skulle kunne ske en
forveksling med andre brunsporede svampe med til-



Fig. l. Hvælvet Gift-Slørhat (Cortinarius orellanusi, akvarel Jacob Heilmann-Clausen.



Set ud fra et kulinarisk synspunkt er den for
vekslingsrisiko næppe heller interessant, for det er
det samme giftstof - orellanin - de to arter ind e
holder. Risikoen for at urutinerede skulle forveksle
arte n med Cinnoberbæltet Slørhat (C. armillatus),
der i nogle bøger angives som spiselig, er til stede , og
det må på denne baggrund anbefales at man helt
undlader at spise slørhatte. Dette er også et godt råd
fordi slørhattene er så dårligt kendte, at det nemt
kan ske, at der endnu findes uopdagede, dødeligt
giftige arter blandt dem.

PukletGift-Slørhat
tCortinarius orellanoides Hry., syn.: C. specio
sissimus Kiihn. & Romagn.)
Se beskrivelse og illustration hos L. Døssing (1981)i
SVAMPE 3. God e farveillustrationer af denn e art
findes endvidere i de fleste af de nye udenlandske
svampebøger.

M ateriale
V-Jyll.: Dejbj erg PIt. , 19.YIII .1985, samt senere indsa m
linger, H. Eggers (C); PIt. mellem Bramming og G ørd ing,
8.IX .1988 A.-G . Lind; Lundgård Pit ., 18.IX.1986, E. &
P.E. Brandt (l Y86-794)(C).- Ø-l yl!.: Løvenholm Skov,
15.YIII .l 980, samt senere ind samlinger, S. Larris (C); Lind
bjerg Skov NØ f. Randers, 7.X .1985, samt senere ind sam
linger, E. & V. Rasmussen (JY85-1075 )(C); Salten Lang sø,
13.IX.1987, E. Christensen (C); Silkeborg No rdsk ov,
20.YIII.1988 , eks. delt , (l Y88-368)(C). - NY-Sjæll: Tegl
strup Hegn, 31.YIII .1980 , eks. delt , (Uden belæg); Krog e
rup Hegn, 1985, P. Printz (ude n belæg); Rude Skov 1985. 
Falst er : Horreby Lyng, 18.YlI.1980, samt senere indsam
linger, L. Døssing (C).

I dansk svampelitteratur har to danske navne været
brugt om denne art , idet den både har været kaldt
Puklet Gift-Slørhat og Spidspuklet Gift-Slørhat. Vi
foretrækker det første navn, fordi puklen ikke altid
er særligt spids.

Også svampens latinske navn har været skiftende.
Cortinarius speciosissimus har været vidt udbredt ,
mens navnet C. orellanoides, der er det ældste af de
to, har været anvendt på en stort set identisk art
beskrevet fra løvskove. Høiland (1985) har dog på
vist at de to er identiske . Herhjemme kendes arten
også under løvtræer, idet Døssing (1981) angiver
fund af Puklet Gift-Slørhat under Birk (Betula). Så
må vi vente og se, om nogen sidenhen skulle finde
på at grave et endnu ældre navn frem .

Ved selvsyn kunne den ene af artiklens forfattere
fT' f\; 1O Q'7 lr A n<' t " t a ..a "t P"lrlat r:;fL~l",..h.,t "' .. ",".,f
str up Hegn, 31.YIII .1980, eks. delt , (U de n belæg); Kroge -
rup Hegn, 1985, P. Printz (ude n belæg); Rude Skov 1985 . 
Falst er: Horreby Lyng, 18.Yl I.1980 , samt senere ind sam
linger, L. Døssing (C).

I dansk svampelitte ratur har to danske navne været

omkring Femsjo, hvor Fries boede , og det kan på
denne baggrund overraske noget, at Fries ikke skulle
have kendt denn e art og have haft et navn for den.
To forklaringer synes at være mulige. Den ene er, at
han i realiteten havde et navn for den, men at dette
navn sidenhen har været utolket eller forkert tolket.
En anden mulig forklar ing kan ligge i det forhold, at
arten findes på sur bund, og at den måske i realiteten
er blevet hyppigere som følge af forsuringen af de
svenske skove. En sådan forklaring kunne måske og
så stemme godt overens med , at arten først i 1980
blev konstateret i Danmark, og at den nu synes at
være relativt almindelig.

Sirene-Slørhat
(Cortinarius splendens Hry. )
Beskrivelse af ind samling JV87-878:
Hat 43-45 mm bred , fladt hvælvet med let nedb øjet
rand , slimet-klæbrig, grundfarve intensivt gul, i ran
den forblivende gul, men længere ind mod midten
mørkt rustbrunt skjoldet og småplettet. Lameller
tætte, udrandede, først intensivt gule, siden rustbru
ne af sporerne. Stok 32-39 x 7-8 mm , ved basis med
op til 16 mm bred , skarpt afsat til randet knold, in
tensivt gul, i den midterste del med slørrester, som
efterhånden farves rustbrune af sporerne. Kød in
tensivt gult i alle dele.

Sporer mandelformede til smalt citronformede,
9-11 x 5-6 urn, ret mørkt brune, ret kraftigt ornamen
terede .

Indsamlingerne er gjort under Bøg (Fagus).

M ateriale
Ø-lyl!.: Marselisborg Skov, 9.X.l987, J. Vesterholt (JY87
878)(C); Ma rielund, Kolding, 13.IX.1988, l . Vesterholt
(lY88-642)(C).

Begge fund af denne art blev gjort på lokaliteter,
hvor antallet af slørhattearter med klæbrig hat og tør
stok (underslægt Phlegmacium) er stort. I Marselis
borg Skov blev kollektionen gjort i en vejkant på ret
fed bund. Det er en af de bedre småpletter i År
husskovene, og inden for 10 meters radius fandtes
endvidere de mere almindelige Phlegm acium-arter
C. cephalixus, Galde-Slørhat (C. infractusi , Orange
gylden Slørhat (C. auroturbinatusi og Bøge-S. (C.
amoenolens). Marielund-fundet blev gjort på meget
fed og leret jord. Denne lokalitet er en af landets
absolut bedste Phlegmacium-Iokaliteter, med et to
cifret antal arter, deriblandt C. vulpinus, C. subar-
/"I1 //'..,h /(· {"'\(T r c-n hnron1JP ~ør ø llørC' ør n1poøt c;mlrtnø hpr
terede .

Indsamlingerne er gjort under Bøg (Fagus).

Materiale
Ø-l yl!.: Ma rselisborg Skov, 9.X. 1987, l . Vester he lt (JY87
878)(C) ; Marielund, Kold ing, 13.IX.1988, J. Vesterholt



Fig. 3. De død eligt gift ige slørh att es udbredelse i Danmark.
Firkant: Hvælv et Gift -Slørhat (Con inarius orellanusi, cir
kel: Puk let Gift -Slørhat (C. orellanoidesi, stjerne: Sirene
Slørhat (C. splendens).

r

I
~.

i
I

..t1.~
I

I
I

571
I
I

Sammenfatning:
Stort set alle svampespisere har nok længe været klar
over, at man skulle holde sig fra de Fluesvampe, der
har en pose forneden på stokken. De fleste har nok
også været klar over, at der var endnu en dødeligt
giftig svamp, nemlig en slørhat, med orangebrun,
puklet hat , men at Puklet Gift-Slørhat er forholdsvis
almindelig, og at der find es yderligere to dødeligt
giftige arter her i landet er nok noget nyt , man må
lære.

Det kan godt være vanskeligt at lære arter at ken
de, som man så sjældent får mellem hænderne, og
derfor må vi gentage den gode, gamle læresætning,
som siger, at man skal holde sig til de svampe, man
kender, og som man er helt sikker på er spiselige.
Hvis man skulle gøre nye fund af Hvælvet Gift-Slør
hat eller Sirene-Slørhat vil vi gerne høre om det , og
vi vil også gerne modtage tørrede indsamlinger.

Ella & Poul Erik Brandt, Else Christensen, Hans Eg
gers, Sten Larris , Anne-Grethe Lind, Poul Pr intz og
Emil & Vera Rasmussen takkes for indsamlinger af
og oplysninger om nye, danske fund af Puklet Gift
Slørhat.

Af meget ukyndige kunne Sirene-Slørhat eventu
elt blive forvekslet med Ægte Ridderhat (Tricholo
ma auratumi, som har omtrent de samme farver.
Fra Ægte Ridderhat kendes Sirene-Slørhat dog let
på den randede knold ved basis , på tilstedeværelsen
af slør hos unge eksemplarer og på de brune lameller
hos ældre eksemplarer, ligesom de to arters økologi
er forskellig.

Langt mere sandsynligt er det dog, at arten bliver
forveks let med andre af de gule slørhatte med klæb
rig hat og tør stok. Med sin ret beskedne størrelse og
det intensivt gule kød synes især forveksling med
Citrongul Slørhat (C. citrinus) at være nærliggende.
Denne kendes dog på at have mere kølige svovlgule
til grønligtgule farver, især som ung, og på at have
mindre sporer. Og den bør man naturligvis også
undgå , selvom den - så vidt vi ved - endnu ikke er
under mistanke som giftsvamp.

Tor Erik Brandrud, Thomas Læssøe og Steen EI
borne (pers. medd.) har berettet om sydsjællandske
fund af Sirene-Slørhat, men vi har desværre ikke set
materiale af disse.

Vi har foreslået det danske navn Sirene-Slørhat
for Cortinarius solendens fordi arten Då en gang er
Fra Ægte Ridderhat kendes Sirene-Slørhat dog let
på den randede knold ved basis , på tilstedeværelsen
af slør hos unge eksemplarer og på de brune lameller
hos ældre eksemplarer, ligesom de to arters økologi
er forskellig.

Langt mere sands vnlizt er det dog, at art en bliver

Summary
Th e two deadly poisonous species Cortinarius splendens
and C. orellanus are reported as new to Denmark, and
Cortinanus orellanoides (syn.: C. speciosissimusi which
earlier has been reported from six localities in Denmark is
here demonstrated to be rather frequent.

Litteratur
Brandrud, T -E. 1986: Truede og sårbare sopparter i Norge;

Vurdering av stat us og et fore løbig utkast til "rød liste " .
Agarica 14: 49-54 .

Døssing, L. 1981: Pukl et Gift-Sl ørhat tConinarius specio
sissimus) i Danmark. - Svampe 3: 11-14.

Eggers, H. 1986: Spidspuklet Gift-Slørhat igen . - Svampe
13: 46 .

Høiland , K. 1980. Cortinarius subgenus Leprocybe in Nor
way. - Norw. J. Bot. 27: 101-126.

Høiland, K. 1985: Is Cortinan us orellanoides an earlier
name for C. speciosissimus. - Nord. J. Bot. 5: 489-492.

Knudsen, H. , & P. Graae Sørensen 1986: Årsrapport 1/12
1984-30/11 1985. - Svampe 13:30-37.

Printz, P. 1984: Er alle Slørhatte giftige? - Svampe 10: 73
76.

Rasmussen, TG. 1983: Giftige svampe. - Natur og Mu-
seum 22 nr. 2. Naturhistorisk Museum, Århus.

anu L . ur'i!/lunus art: reporteu i:1:S IIt:W lU Ul;IlIIli:111\. , <lIlU

Cortinanus orellanoides (syn.: C. speciosissimusi which
earli er has been reported from six localities in Denmark is
here demonstrated to be rath er frequent.
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Blækspruttesvamp (Clathrus archeri) fundet i Danmark

Jan Vesterholt
Hærvejen 62, 7183Randbøl

Klaus Sørensen
Ny Møl/eve} 10, 5500 Middelfart

Der bliver hvert eneste år fundet talrige svampear
ter, som ikke tidligere har været angivet fra landet,
men det er ganske usædvanligt, at de nye arter ser så
fremmedartede ud, som det er tilfældet med Blæk
spruttesvampen (Clathrus areheri(Berk.) Dring).

På trods af, at den er ny for vores flora , findes der
allerede et farvebillede af den i en dansk svampebog.
Billedet, som i øvrigt er fortrinligt, stammer fra N.F.
Buchwalds oversættelse af Patrick Jolys bog 'Les
Champignons', en bog, som på dansk kort og godt
hed 'Svampe'.

Fundet blev gjort på en ekskursion, en af os (KS)
havde for nogle medlemmer af Dansk Ingeniørfore
ning i Galsklint-skoven ved Middelfart den 17/9
1988. En af deltagerne kom på et tidspunkt med
nogle højst ejendommelige røde 'tingester', som in-

gen umiddelbart havde noget bud på, hvad kunne
være. På voksestedet stod der heldigvis flere ube
skadigede frugtlegemer, og da der var en, som havde
Jolysbog med , var der ingen problemer med at få sat
navn på fundet allerede i felten. Man havde dog lidt
svært ved at tro sine egne øjne, for dette var jo en art,
som ikke skulle forekomme her i landet.

Blækspruttesvampen anses for at være indslæbt til
Europa fra New Zealand tidligt i dette århundrede.
Den blev oprindeligt beskrevet fra Tasmanien af
Berkeley i 1860 under navnet Lysurus areheri. Det
første europæiske fund blev gjort i Vogeserne i 1914.
Siden har arten gradvist bredt sig ud over større dele
af Europa , og ifølge Julich (1984) skulle Blæksprut
tesvampen være kendt fra de midteuropæiske lande
Frankrig , Spanien, Schweiz, Østrig , Tjekkoslovaki-



et , Polen, DDR, Belgien , Vest-Tyskland samt fra de
sydlige dele af England og fra Sydvest-Norge. Set på
denne baggrund er det altså ikke helt så overrasken
de , at den nu også er dukket op i Danmark. Så må vi
vente og se, om den er kommet for at blive.

En beskrivelse af arten:
Blækspruttesvampen udspringer lige som stink
svampene af et hekseæg, som er bredt ellipsoidisk til
omvendt ægformet, 3-5 cm højt og smudsighvidt.
Herudaf springer selve frugtlegemet, som først er
opretstående bananformet med 3-8 tætsiddende ar
me , der er sammenvokset foroven . Siden splitter ar
mene i reglen op på en måde, så de hver især bøjer
grad vist ned mod jorden til hver sin side. Dermed
kommer frugtlegemet til at fremstå som stjernefor
met , sådan som det også fremgår af fotografiet . De
enkelte arme er 5-13 cm lange ; oversiden (indersi
den) af disse er stærkt karminrød til purpurrød med
en tilklæbet, olivensort sporemasse, som danner et
uregelmæssigt til netagtigt mønster på den røde bag
grund. Ydersiden (undersiden) af armene er blegt
rosa . Armene er kamrede, og konsistensen svarer til
den , man kender fra stinksvampene. Lugten er ud
præget stinkende ådselsagtig; den er, om muligt,
endnu mere kvalmende end lugten af Alm. Stink
svamp (Phallus impudicusi. Dette nye fund for den
danske flora kunne således godt fortjene prædikatet
'Årets mest stinkede hit' .

Sporerne, der sidder i den mørke masse, er cylin
driske, 5-6 x 2-2,2 um, under mikroskop grålige .

Fundet blev gjort i en åben bøgeskov langs en
skovsti. Habitaten synes således at være naturlig og
svarer godt til den , som angives fra de øvrige euro
pæiske lande (Dring 1980, Jtilich 1984).

Materiale
Fyn: Galsklint v. Middelfart, 17.1X.1988 , eks . delt. & K.
Sørensen; samme sted, 19.IX.l988, K. Sørensen & Vester
holt (JV88-664).

Blækspruttesvampen er en forholdsvis nær slægt
ning af stinksvampene (Phallus, Mutinus og Die
tyopho rusi , og den er som disse placeret i Stink
svampeordenen (Phallales), Inden for denne tilhø
rer de dog forskellige familier, idet Stinksvampene
er placeret i familien Phallaceae (hvor sporemassen
dannes foroven på ydersiden af et ugrenet frugtlege
me) , mens Blækspruttesvampen står i familien

Sporeme, der sidder i den mørke masse, er cylin-
driske, 5-6 x 2-2,2 um, under mikroskop grålige.

Fundet blev gjort i en åben bøgeskov langs en
skovsti. Habitaten synes således at være naturlig og
svarer godt til den, som angives fra de øvrige euro
pæiske lande (Dring 1980, Jtilich 1984).

Den nærtstående art Gitterkugle (Clathrus ruber),
som blev fundet på foreningens tur til Mallorca i
1980, har tidligere været afbildet i SVAMPE (Knud
sen & Graae Sørensen 1981). Den afviger fra Blæk
spruttesvampen ved at have et gitteragtigt frugtlege
me, som ikke splitter op og bliver stjerneformet.
Den er ikke fundet i Danmark, og det er næppe hel
ler sandsynligt, at den skulle blive det. Den er godt
nok fundet så højt oppe som i de sydlige dele af
England, men den anses for at være naturligt fore
kommende i Europa, og der er derfor ingen grund til
at antage, at den skulle være under spredning.

Tidligere var Blækspruttesvampen placeret i sin
egen slægt Anthurus, som var adskilt fra Clathrus på
grund af de ugrenede arme. Dring (1980) fremhæver
dog, at armene hos Blækspruttesvampen fra begyn
delsen er sammenvoksede foroven , og at der godt
kan forekomme gaffeldelinger og anastomoser. Der
for slår han de to slægter sammen, og Clathru s er det
ældste navn af de to.

Tørret materiale af det danske fund er opbevaret
på Botanisk Museum i København (C).

Summary
Clathru s areheri is recorded for the first time in Denmark.
It was found in an open beech-forest along a footpath.
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Svamperekord
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Falster i 1986 fandt undertegnede på en birk adskil
lige store eksemplarer af Rødlig Okkerporesvamp
IHapalopllus nidulans) , hvoraf det største eksem-
plar i tør tilstan!i-,,~~c:l~_~_2J2g~a.æ:__o • ,_ .
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J.E Jensen 100 år

PoulPrintz
Frugtparlæn 1, 2820 Gentofte

Den 23. november 1988 ville postmester J.P. Jensen
være fyldt hundrede år. Dette er ikke et postalt tids
skrift , men i mere end en menneskealder havde or
det "postmesteren" en særlig klang i mykologkredse.
Da jeg for godt 20 år siden begyndte at interessere
mig for svampe, var Jensens epoke ved at være for
tid ; men endnu lå der over ordet "postmesteren" en
aura af autoritet og respektfuld ærefrygt, som fik
mig til at mindes stemningen i "De tre musketerer",
når ordet "kardinalen" hviskes.

Hundrede år er lang tid , og selvom Jensen blev
meget gammel , skal man have været medlem af
Svampeforeningen i over 20 år for at have haft den
oplevelse af være med ham på svampetur, og kun få
af foreningens nulevende medlemmer kan huske til
bage til den tid , da Jensens karakteristiske, kantede
skikkelse var et sikkert indslag i årets svampeture, og
hvor hans ord om svampe var en dom , som det kun
sjældent kunne betale sig at appellere .

Selv har jeg ikke kendt ham så længe. Jeg trafham
første gang den 17. september 1967, da han var 77 år
gammel og for længst havde sagt mykologien farvel.
Den søndag havde både Svampeforeningen og
Dansk Botanisk Forening busudflugt, og begge bus
ser afgik fra Kongeindgangen ved Hovedbanegår
den. Svampeforeningens bus gik til Rørvig kl. 8, og
Botanisk Forenings til Stevns kl. 8.30. Jeg var i syv
sind , hvilken tur jeg skulle vælge; men til sidst be
sluttede jeg, at der nok var mest spændende på
Stevns. Svampemæssigt slog det ikke til, idet Syd
sjælland viste sig at være hærget af tørke, mens
Svampeforeningens deltagere fandt masser af rør
hatte i skoven ved Rørvig , men jeg traf altså Jensen.

Det var min første svampetur med Botanisk Fore
ning , og det skulle blive Jensens sidste , men straks
fra første færd sluttede vi et venskab , der varede til
Jensens død 9 år senere. Jeg har således kun kendt
ham i hans livs aften , så det meste af, hvad jeg her
fortæller har jeg først fået kendskab til længe efter, at
det er hændt, og det må derfor nødvendigvis være
spredte glimt fra et langt og virksomt liv, jeg her kan
bringe. Det meste stammer fra samtaler med Jensen
selv i de 9 år, hvor jeg flere gange om ugen så ind til
ham i hans stuelejlighed på Østerbro. Han fik ikke
Dan sk Botanisk Forening busudflugt, og begge bus
ser afgik fra Kongeindgangen ved Hovedbanegår
den. Svampeforeningens bus gik til Rørvig kl. 8, og
Botanisk Forenings til Stevns kl. 8.30. Jeg var i syv
sind , hvilken tur jeg skulle vælge; men til sidst be
sluttede jeg, at der nok var mest spændende på

Postmester J.P. Jensen . Tegning af 0 . Winge.

Livets perioder
At fortælle om Jensens liv lettes nu meget af, at han
var et så gennemført konsekvent menneske. Hans
hverdag var inddelt efter et aldrig varierende skema ,
og han opdelte sit liv i "perioder", hvor han beskæf
tigede sig intenst med ganske bestemte ting - og til
gengæld næsten ikke med andet.

I hans efterladte papirer stødte jeg på nedenståen
de oversigt, der viser, hvordan han benyttede den
fritid , livet gav ham .
De enkelte hobbies er opregnet i årstal og intensitet,
og det fremgår af skemaet , at der altid kun har været
få ting, der optog ham intenst på samme tid. Det
sidst indføjede årstal er 1967, men skemaet er fortsat
er par år mere. Jeg så først oversigten efter hans død,
og jeg er sikker på, at den ikke er lavet, fordi han
tænkte sig, at den skulle ses af andre, eller fordi han
havde tænkt sig at skrive selvbiografi eller andet
højtideligt. Nej , han har blot på 80-årsdagen, hvor

Livetsperioder
At fortælle om Jensens liv lettes nu meget af, at han
var et så gennemført konsekvent menneske. Hans
hverdag var inddelt efter et aldrig varierende skema,
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Han har kastet et blik tilbage over sit travle liv - og
han har med garanti ikke fortrudt. Karakteristisk
nok rummer skemaet intet om hans officielle ar
bejdsliv, karrieren inden for postvæsenet og arbejdet
i etaten . Det var hans hobbies, der var hans liv, og
blandt dem indtog svampene førstepladsen.

Ung mand i København

Jens Peter Jensen blev født i Skanderborg den 23.
november 1888 som nr. 3 i en større børneflok. Hans
far arbejdede med forskelligt - mest som lagerarbej 
der i et firma i Skanderborg - og det kneb ofte med at
slæbe sammen til børneflokken, så en eller to må
sendes på "opfedning" hos bedstefaderen, som hav
de en lille ejendom nord for Århus. Fra disse ud
flugter bevarede Jensen nogle få af de bedste minder
fra drengeårene.

Han klarede naturligvis sin skolegang med glans
og kom ind ved postvæsenet som elev. Det har været
rart for faderen at få en af flokken anbragt i noget
fast med udsigt til pension , selvom statsembeder
den gang ikke var fuldt så faste, som de senere blev.

Den lokale postmester skulle selv udrede lønnen
til lærlingen, som det første år fik 20 kr., det følgende
30 kr. og sidste læreår 100kr. om måneden. De første
år måtte Jensen derfor supplere lønnen med ind
tægten fra et ekstrajob som postsorterer i det tidlige
morgentog fra 4 til 7. Trods den lave løn var der rift
om stillingerne i postvæsenet , så den snedige post
mester benyttede den taktik at antage en ny lærling
hvert andet år, så han aldrig behøvede at betale den
høje lærlingeløn i sidste læreår. Af sin beskedne løni
der i et firma i Skanderborg - og det kneb ofte med at
slæbe sammen til børneflokken, så en eller to må
sendes på "opfedning" hos bedstefaderen, som hav
de en lille ejendom nord for Århus. Fra disse ud
flugter bevarede Jensen nogle få af de bedste minder
fra drengeårene.
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for at prøve lykken i Hovedstaden.
Og her var han heldig, idet han straks fik ansættel

se på Hovedpostkontoret i Købmagergade. Dengang
var der også tjeneste om søndagen , så der var nok at
se til og ikke megen tid at fjase væk. Indenfor etaten
rokeredes han rundt på normal vis, efterhånden som
han steg i graderne; men hans senere løbebane in
denfor postvæsenet kender jeg ikke meget til. Han
talte aldrig om det - med undtagelse af en enkelt
begivenhed , som jeg kommer tilbage til. Selvom
han naturligvis har passet sit arbejde og utvivlsomt
gjort det forbilledligt , så var det hans fritidssysler,
der stod hans hjerte nærmest. På dem brugte han al
den tid , der var tilovers efter en 60 timers arbejds
uge uden at lade sig distrahere af kærester, kone ,
børn , fornøjelsesrejser, sportsdyrkning eller hvilke
farer, der ellers måtte lure på en ung mand i Kongens
stad .

"Livsskemaets" første punkter "Etik" og "LP.
Muller" talte han aldrig om. LP. MUller (der senere
kaldte sig Muller) var gymnastikpædagog og udvik
lede et særligt gymnastikprogram til hjemmebrug.
Han blev i sin tid dyrket omtrent som vore dages
sundhedsguruer, men det er svært at forestille sig, at
Jensen har kunnet tage ham alvorligt.

Hans første store interesse var skak. Han havde
straks ved ankomsten til København meldt sig ind i
Industriforeningens Skakklub og blev vist en habil
spiller, der spillede på et af klubbens første hold , og
vi kan trygt regne med , at han specielt har sat sig
grundigt ind i spillets teori. Men det var kun en kort
årrække, skakken stod i forgrunden. Skakspil var
ikke rigtigt noget for ham. Der skulle io i hvert.fald
der stod hans hjerte nærmest. På dem brugte han al
den tid , der var tilovers efter en 60 timers arbejds
uge uden at lade sig distrahere af kærester, kone ,
børn , fornøjelsesrejser, sportsdyrkning eller hvilke
farer, der ellers måtte lure på en ung mand i Kongens
stad .



og kom med distraherende råd og advarsler.
Jensen var allerede dengang en enspændernatur,

som holdt af at arbejde med problemerne i enrum.
Jo større og mere uoverskueligt stof, jo bedre. Han
elskede at samle det, gøre sig fortrolig med det , ende
vende det , ordne og sortere det og strukturere det.
Med en skriveblok, en spids blyant og nogle farver
var Jensen tabt for omverdenen. Det var på dette
felt hans store intelligens kom til sin ret. Han kunne
opsuge og rubricere data i vældige mængder og gøre
sin hjerne til en velsmurt maskine, hvorfra han kun
ne reproducere det i rette sammenhæng og øjeblik.

Det er derfor karakteristisk, at da han senere tager
skakspillet op på ny, er det skakproblemer, han helli
ger sig. Her hvor tumlepladsen var hans eget skrive
bord i de lange aftener uafhængigt aflunefulde med 
og modspillere, kunne han rigtigt folde sig ud. I løbet
af nogle få år placerede han sig blandt de første i
denne "kunstart", om man tør kalde den så; men
han gav sig ikke af med at konstruere opgaverne.
Han løste dem. Han analyserede og rubricerede, og
tilopgaveforfatternes græmmelse fandt han fejl i op
gaverne. Han opbyggede på få år et kartotek med
10.000 skakopgaver ordnet efter et af ham selv op
fundet snedigt system. Jeg skal ikke prøve at forklare

hans katalogiseringssystem. Han har fortalt mig om
det , men det havde ikke min store interesse, så det
blev aldrig til nogen dybere indsigt. Det lykkedes
ham at organisere dette tilsyneladende strukturløse
stof, så han straks kunne finde enhver opgave på
dens plads i systemet.

Af og til lod han sig lokke til at vise sine evner
mere offentligt. Han holdt foredrag om skakopgaver
og han deltog i flere internationale skakløserkonkur
rencer. I flere år toppede han verdensranglisten på
dette område.

Da han en skønne dag - afskemaet kan vi se, at det
var i 1960 - blev ked af skakproblemerne, reagerede
han med den for ham særegne konsekvens. Han af
leverede kartoteket med opgaver, system og det hele
til Dansk Problemskakklub. Han forærede sine
skakbøger væk - og gik i gang med noget andet. Men
endnu i sine sidste år kunne han hente denne del af
sit liv frem fra glemselen , selvom den - som han
yndede at sige det -lå gemt under mange lag i hans
livs lagkage. På halvandet minut løste han således en
skakopgave , som jeg havde siddet og puslet med på
en lang togrejse fra Jylland til København, uden at
kunne nå til et resultat. Den oplevelse har betaget
mig lysten til at prøve mine evner på det område.



Nye interesser

Men i mellemrummet mellem de to skakperioder
havde han taget studiet affransk op. Fransk er jo det
internationale postsprog, og dette faktum har han
vel som postrnand ikke overset , hvad så ellers den
ydre anledning til denne interesse har været. Som
sædvanlig , når han kastede sig over noget, var det en
110% indsats. Han skaffede sig bøger, lavede ord
lister, læste, slog gloser op og noterede. Han havde
naturligvis aldrig lært fransk før. Det var ikke noget ,
man gav sig af med i Skanderborg i hans skoletid ;
men efter nogle måneders selvstudium meldte han
sig på et translatørkursus og tog efter forbløffende
kort tid - selvom han efterhånden var op i trediver
ne - en af de fineste translatøreksaminer i mange år
med jura som speciale. Typisk nok var det netop det
juridiske sprog med dets skemamæssige opbygning
og dets krav om entydighed og absolut konsekvens ,
han gjorde til sit speciale. Så godt et navn erobrede
han på dette felt, at han blev udvalgt til at oversætte
Danmarks indlæg ved Folkedomstolen i Haag i sa
gen om Grønlands tilhørsforhold. Han har sikkert
gjort det godt , for som bekendt vandt vi sagen.

Fra postvæsenets side skønnede man på det viste
initiativ. Man gav ham et legat på 600 kr. til en stu
dierejse til Paris med henblik på at studere fransk
postsprog. Franc 'en stod i 15øre, og Jensen var spar
sommelig, så han klarede sig i 3 måneder for be
løbet , og han sled naturligvis med det franske fra gry
til kvæld. Jeg tør garantere for, at der ikke har været
det postale problem, han ikke har kunnet tale med
om på "originalsproget". Efter at have udarbejdet en
omhyggelig rapport vendte han hjem og opdagede,
at det postmesterembede han havde søgt om, inden
han rejste, var blevet givet til en anden. Der har
næppe været tale om nogen desavouering af Jensen.
Mange har stået for tur, og overpostmesteren har vel
skønnet, at når Jensen nu havde fået en frankrigs
rejse, så kunne han passende vente til det næste ledi
ge postmesterembede. Men Jensen var en stolt natur
- han ventede 7 år med på ny at søge postmesterem
bede - til den pågældende overpostmester var gået
af.

Efter sin translatøreksamen havde han sammen
med en engelsk og en tysk translatør startet et over
sætterbureau. Det blev dog ikke af lang varighed.
Efter det spændende arbejde med at tilegne sig det
franske sprogs finesser var translatørværdigheden jo
kun en adkomst til et arbejde med utålmodige klien
tøoet, og nån 'Slea riaturugvis med det transke fra gry
til kvæld. Jeg tør garantere for, at der ikke har været
det postale problem, han ikke har kunnet tale med
om på "originalsproget". Efter at have udarbejdet en
omhyggelig rapport vendte han hjem og opdagede,
at det postmesterembede han havde søgt om, inden

Jensen. Hverdagen i postvæsenet var ham rutine
arbejde nok. Han opgav translatørvirksomheden
uden nogen sinde rigtigt at være begyndt, forærede
sine franskbøger væk - og tog fat på noget nyt.

Med al sin studeren havde han egentlig altid været
en naturven, der holdt af af færdes i skov og eng, se
på blomsterne og lytte til fuglesangen. Allerede langt
tidligere havde han med udgangspunkt i Severin Pe
tersens bog om fuglesangen udarbejdet et lydskrifts
system for fuglenes sang. Samme Severin Petersen
gik for resten også senere over til studiet af svampe
ne og var den , der satte Danmarks store svampefor
sker Jakob E. Lange i gang med studiet afsvampene.
I 1928 meldte Jensen sig imidlertid ind i Botanisk
Forening og deltog i en række af foreningens ture.
Samtidig tog han naturligvis studiet af botanikken
op. Karakteristisk nok var det de plantegrupper,
som anses for de vanskeligste , nemlig græsserne og
halvgræsserne, han valgte at se nærmere på. Disse
ydmyge blomsterplanter gemmer de fleste botanik
interesserede til sidst , fordi de ved første øjekast fo
rekommer vanskeligst at skelne fra hinanden. Men
for en patologisk systematiker som Jensen frembød
de alle muligheder for at opstille nøgler, grupperin
ger og slægtskabstræer. For en målbevidst og flittigt
arbejdende mand som Jensen kunne det imidlertid
ikke tage mere end nogle måneder at lære halvandet
hundrede velbeskrevne og rimeligt godt afgrænsede
arter at kende , så det var kun relativt kort tid , kar
planterne havde hans udelte interesse. Allerede fra
1934 kom svampene ind i billedet.

Svampeinteressen fødes
Elias Fries, den store svenske mykolog, svampevi
denskabens fader, fortæller i sin selvbiografi, hvor
ledes hans svampeinteresse fødtes . "Jeg husker end
nu i dag den overraskelse og beundring, jeg blev gre
bet af, da jeg i 1806 på en vandring med min moder
fandt et ualmindeligt stort eksemplar af Koralpig
svampen (Hericium coral/oides). Fra dette fund skri
ver min første interesse for svampene sig". Koral
pigsvampen hører til svamperigets mest imponeren
de frembringelser. Når den klæder en falden
bøgekæmpe i et liglagen af florlette kniplinger, er
den et betagende syn. Det passer sig for en udad
vendt og storslået natur som Fries at lade sig in
spirere af den .

Det er måske karakteristisk, at selvom det også
var en pigsvamp, der førte Jensen ind i mykolgien,
så var det den beskedne Almindelig Pigsvamp (Hyd-
- . . . "'" -
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denskabens fader, fortæller i sin selvbiografi, hvor-



Alm. Pigsvamp (Hydnum repandum).

viste et afSvampeforeningens mangeårige medlem
mer, ingeniør Brochmeyer, som Jensen havde truffet
i Industriforeningen, ham undersiden af en pig
svamp i lup, og dette indblik i naturens forunderlige
opfindsomhed blev en udfordring, som han straks
tog op med sin sædvanlige energi.

Vi kan vist betragte det som en kompliment til
mykologien, til den fascination ogde vanskeligheder
svampene frembyder, at dette studium skulle blive
hans hovedinteresse i mere end 30 år, lige til benene
ikke længere ville bære ham rundt i skoven. Straks
fra første færd gik han i gang med fuld kraft. De
hjælpemidler, der var til rådighed for en energisk
begynder i begyndelsen af trediverne, var beskedne
sammenlignet med vore dage. Der var meget få bø
ger om svampe på dansk. Farvelagte værker var bi
blioteksklenodier, og arbejdstiden tillod sjældent bi
blioteksbesøg af længere varighed. Men første ud
gave af Ferdinandsen og Winges svampeflora var
netop ved at udkomme som tillæg til Svampefore
ningens meddelelser, og den har sikkert været ham
til stor nytte. Jensen meldte sig hurtigt ind i Svam
peforeningen, hvor der også den gang var mange
kyndige mykologer, der kunne hjælpe en begynder i
gang. Foreningen afholdt i de år typisk 5 svampeture
om året, og Jensen deltog i dem alle og forbløffede
eksperterne ved den hurtighed, hvormed han lærte
svampene at kende.

Jensen var ikke den, der gav sig af med at dis
kutere sine evner, men det hændte naturligvis ofte,
at folk undrende spurgte ham, hvordan han dog bar
sig ad med at indprente sig så meget på så kort tid.
fra tørste rærc gIK" nan l gartg mec nuc kran. De
hjælpemidler, der var til rådighed for en energisk
begynder i begyndelsen af trediverne, var beskedne
sammenlignet med vore dage. Der var meget få bø
ger om svampe på dansk. Farvelagte værker var bi
blioteksklenodier, og arbejdstiden tillod sjældent bi-

de - om "klæbehjerne". Det kan da også godt være,
at Jensen fra naturens hånd var udstyret med en
usædvanlig god hukommelse - hvem kan vel vide
det? - men den virkelige hemmelighed bag hans suc
ces var en bevidst trænet iagttagelsesevne og en væl
dig, ja utrolig arbejdsindsats. Næsten al hans fritid
gik med studiet af svampene - 5-6 timer om dagen i
hvert fald i svampetiden, og den gjorde han så lang
som muligt. Han hjembragte nogle få svampe hver
dag og lærte dem grundigt at kende. Han var ikke
god til at tegne. Han rystede en del på hænderne
allerede fra de yngre år, men alligevel tvang han sig
til at tegne svampene i alle detaljer, for han var klar
over, at for at kunne tegne en svamp, må man stu
dere alle enkeltheder i dens bygning og desuden læg
ge mærke til de mest karakteristiske træk. Derpå be
skrev han svampen minutiøst, og når alt dette var
gjort , smed han svampe, tegninger og beskrivelser
væk. Han vidste , at noterne ikke er det vigtigste ,
men den indsigt man erhverver sig, mens man ud
former dem. Ved tanken på Jensens arbejdsmåde
må jeg undres over de utallige studerende, som tror,
at noterne i sig selv har nogen særlig værdi for studi
et, og som uengageret fylder side efter side med no
ter eller endog fotokopier af noter. Kun er det be
klageligt, at denne Jensens arbejdsform har bevir
ket, at der foreligger uhyre lidt skriftligt materiale
som et ydre vidnesbyrd om hans enorme arbejds
indsats. Jensens noter ville have været gode at have
til studium for eftertiden, men han betragtede sin
hobby som sin private fornøjelse og kunne ikke fore
stille sig, at den kunne have værdi for andre endsige
for noget så ophøjet som "videnskaben". Nogle få
artikler i "Friesia" og en liste over fundene fra Dyre
haven med meget sparsomme kommentarer er alt.
Denne beskedne offentlige fremtræden var fuldt be
vidst. Postmesteren var naturligvis klar over sin eks
pertise , men han ville ikke igen opleve , at hans fri
tidsfornøjeise blev forvandlet til gråt hverdagsarbej
de, som det skete med hans franskstudier: At det
blev en pligt han skulle stå til regnskab for. Derfor
søgte han heller aldrig om tilskud til sin forskning,
heller ikke senere da kortlægningen af svampene i
Danmark førte ham landet rundt. Han havde ingen
ambitioner om gennem svampene at sikre sig et bli
vende eftermæle.

Når man kender det kolossale arbejde, der lå bag
Jensens hastige fremskridt inden for mykologien, er
man bedre i stand til at forstå, hvorfor det faldt ham
svært med alvor at diskutere med folk, der beklage
rir stuerum IOt tlrtetuueiT, men mm udmgLeUe- srir
hobby som sin private fornøjelse og kunne ikke fore
stille sig, at den kunne have værdi for andre endsige
for noget så ophøjet som "videnskaben". Nogle få
artikler i "Friesia" og en liste over fundene fra Dyre
haven med meget sparsomme kommentarer er alt.



fuldt på det rene med, at de klagendes indsats oftest
bestod i at se svampene blive demonstreret på 2
meters afstand og lade navnene passere smertefrit
fra det ene øre til det andet. Det var derfor ikke tit , at
Jensen fungerede som leder af svampeture. Han
havde ikke tålmodighed til for tolvte gang at fortælle
den samme rare dame, at hun nu igen havde fundet
en Honningsvamp, når han så, at hun i øvrigt næppe
værdigede svampen et blik, mens han fortalte om
dens ejendommeligheder.

I Svampeforeningen lagde man hurtigt mærke til
den nye mand. En af sine første triumfer oplevede
han en dag, da professor Ferdinandsen under en de
monstration stødte på en svamp , han ikke umiddel
bart kunne finde navn til. Professoren snusede til
den , bed i den og studerede den fra alle kanter. Så
spurgte Jensen forsigtigt: "Er det ikke simpelt hen
Hygrophorus penarius (Spiselig Sneglehat)?" Ferdi
nandsen gav ham ret og lyttede siden beredvilligt til
Jensens forslag. Den nævnte vokshat er jo normalt
sjælden, men kan enkelte år forekomme i store
mængder. Det var således tilfældet i 1972, da jeg for
sidste gang var med Jensen i Dyrehaven. Da så vi
flere steder store grupper med eksemplarer så store
som skørhatte. Her havde Jensen set den 40 år tid
ligere på et bestemt sted til højre for vejen fra Klam
penborg til Skovridergården, og fra den tid begyndte
han sin store undersøgelse af Dyrehavens svampe,
som blev hans største indsats inden for mykologien .

Jensen og Dyrehaven
Det var et tilfælde, der førte ham til Dyrehaven.
Som nævnt undlod han at søge postmesterembede,
til den overpostmester, som han mente havde forbi
gået ham , var gået af. Den nye overpostmester kend
te formentlig dette forhold , og da Jensen derfor søg
te det lille embede i Dragør, blev han kaldt ind til
overpostmesteren, der frarådede ham at begrave sig
på Sydamager, der dengang endnu lå langt ude på
landet. I stedet tilbød han ham embedet i Ordrup,
der ville blive ledigt to måneder senere, og som lå i
en højere lønklasse . Desuden lå posthuset i Ordrup
lige ved S-toget, så han kunne blive boende på Øster
bro . Var han kommet til Dragør, var det måske Kon
gelundens svampe, han havde kastet sig over, hvis
ikke den gamle skipperby i stedet havde inspireret
ham til en eller anden maritim interesse.

Fra kontoret i Ordrup tog han så godt som hver
dag i Dyrehaven på sin cykel med en lille flad taske i
en rem over skulderen. Den kunne ikke rumme ret
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Som nævnt undlod han at søge postmesterembede,
til den overpostmester, som han mente havde forbi
gået ham , var gået af. Den nye overpostmester kend-

Port til Dyrehaven.

ne ikke fordrage at vække opsigt, når han færdedes i
skoven. En solrig forsommerdag blev han således
højtideligt lovet klø af en ungersvend, som i hvert
fald ikke var med pigen i skoven for at samle svam
pe, og som ikke for alvor kunne tro, at Jensens lu
sken rundt i krattet kunne have et så latterligt for
mål. Jensen havde naturligvis på sin side ikke kun
net forestille sig, at nogen gad lure på andre
foreteelser i skovbunden, så da det gik op for ham,
hvad han mistænktes for, så han sig nøje for på var
me dage.

Kortet over Dyrehaven
Straks fra begyndelsen gik han naturligvis systema
tisk til værks og indledte med en minutiøs kortlæg
ning afDyrehaven. Det blev til et imponerende kort
værk, hvis hovedbestanddel er en bog i folioformat
med 5 mm kvadrater. Heri er Dyrehaven kortlagt i
målestok 1:100 dvs. hver tern svarer til 5 x 5 m'.
Illustrationerne viser dele af kortene. Hvert eneste
træ er indtegnet med signatur for træart. Således be
tyder ()bøg, x eg og~ løn.• betyder et stød afuspeci
ficeret art , --. 48 er stødet efter et træ , der er fældet i
1948 og så videre. Hvert træs placering er bestemt
ved udskridtning fra to forskellige retninger, ogjeg er
ikke i tvivl om, at kortet er i meget høj grad korrekt.

Dette store kort kunne han naturligvis ikke bringe
med sig i marken, så derfor havde han en kopi i
samme målestok i tre små lommebøger med plads
til notater overfor de enkelte sider. Heri indtegnede
han sine fund med angivelse af koordinater i forh old
til hans eget kvadratnet. Det er derfor muligt i dag at

Kortet over Dyrehaven
Straks fra begyndelsen gik han naturligvis systema
tisk til værks og indledte med en minutiøs kortlæg
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værk, hvis hovedbestanddel er en bog i folioformat
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bestemt stub. Trods kortet har han aldrig forestillet
sig, at svampestudier skulle have økologisk eller
plantegeografisk sigte. Det var systematikken, der
interesserede ham , og kortlægningen tjente først og
fremmest til at kunne genfinde interessante arter.
Derfor rummer notesbøgerne kun lidt om alminde
lige eller blot mindre sjældne arter.

Skovvæsenets folk kunne naturligvis ikke undgå
at læggemærke til den hyppige og besynderlige skov
gæst, der skridtede af, målte op og skrev ned. En dag
henvendte en skovfoged sig til ham og spurgte , hvad
det egentlig var, han foretog sig. Jensen viste be
redvilligt sit kort med alle træerne frem, og skov
(llanden blev straks fyr og flamme. "Det var da me
get interessant", sagde han. "Hvor mange kubikme
ter er der så af hver træart på området her?" . Det
vidste Jensen naturligvis ikke, og skovfogden måtte
opgive at få noget nyttigt ud af det bekendtskab.
Men skovfolkene respekterede hans ensomme forsk
ning . De tilbød ham endda en nøgle til Dyrehavens
mange indhegnede områder, så han kunne udstræk
ke sin virksomhed til disse mere tætbevoksede ste
der, hvor hjortene ikke holder underskoven nede.
Men Jensen sagde pænt nej tak. Der var rigeligt at se
til endda; men hans virkelige grund var en anden.
Han ville ikke have, at hans undersøgelser skulle få
et halvofficielt præg, som ville føles forpligtende.
Han ville ikke risikere at skulle stå til regnskab . Han
ville komme og gå i al ubemærkethed. Det gjaldt
også overfor skovens dyr, som han helst undgik at
forstyrre .

Men en morgen i krigens sidste årlagde han mær
ke til, at hjortene rejste hovedet og flygtede, så snart
han kom inden for synsvidde. Han nævnte forholdet
for en skovbetjent, og denne kunne straks give for
klaringen. Jensen havde haft held til at skaffe en ny
grøn vindjakke - en sjælden ting i 1944- og den var af
samme farve, som den uniform, skovens jægere går
med , når de nedskyder overtallige hjorte. Jensen vil
le ikke for alt i verden ligne enjæger - ikke engang en
svampejæger - så fra den følgende dag bar han igen
sin gamle jakke, som han lappede med "flydende
tråd" - dvs . han limede lapper på med tekstillim, og
farven på lappen tog han det ikke så nøje med.

Den minutiøse og regelmæssige gennemgang af et
så stort område kunne naturligvis ikke undgå at give
resultater i form af spændende fund. Når man såle
des i anden udgave af Ferdinandsen og Winges: My
kologisk Ekskursionsflora finder adskillige arter, om
hvilke det hedder: "Hidtil kun fundet i Jægersborg
Dyrehave i Nordsjælland", så er det Jensens 'lirke.
forstyrre .

Men en morgen i krigens sidste år lagde han mær
ke til , at hjortene rejste hovedet og flygtede, så snart
han kom inden for synsvidde. Han nævnte forholdet
for en skovbetjent, og denne kunne straks give for
klaringen. Jensen havde haft held til at skaffe en nv

Stejl Stjernebold (Geastrum fornicasumi.

Østershat (Pleutorus echinatus), Børstehåret Sav
bladhat (Lentinellus ursinusi , Stejl Stjernebold (Ge
astrum fomicatumi , Citrongul Ørebæger (Otidea
concinna) med flere. Og så er det endda kun de stør
ste og mest bemærkelsesværdige ting, Ferdinandsen
og Winge medtager.

Blandt Jensens papirer fandt jeg et brev fra Winge
dateret 28. februar 1942. Det var svar på Jensens
meddelelse om fundet af en lille navlehat Omphali
na tricolor. Winge skriver : "Vi medtager også i den
nye udgave (der kom i 1943) kun et begrænset antal
arter, og særlig af de små bladhatte, som praktisk
taget altid kræver en mikroskopisk undersøgelse, er
udvalget meget begrænset; men naturligvis ville det
være rart at kunne medtage sådanne særligt farvede
arter, som de af Dem nævnte". Der blev ikke plads
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til Ompha/ina tricolor i floraen , og den er til dato
næsten ukendt i Danmark. Jensen havde et par "sik
re" steder for den nord for Skovridergården, og der
har vi flere gange fundet den sammen omkring 1970.
Uden for Dyrehaven har jeg aldrig set den.

Spændende fund
Blandt de mange spændende fund , han støvede op i
disse år, viljeg nævne nogle få. I løbet affyrrerne fik
Jensen kontakt med den kendte mykolog - amatør
som Jensen selv - FH. Møller i Nykøbing Falster, og
snesevis af breve med omh yggeligt emballerede dy
rehavefund gik af sted fra Jensens posthus til Møller.
Møller var i modsætning til Jensen en fremragende
tegner, og - en forskel mere - han gemte i perfekt
orden alle breve og notater. Alt, hvad han beskrev og
tegnede , er i dag tilgængeligt i 14 store kartoteks
kasser i Botanisk Museum, og det rummer en skat af
viden, som man meget må håbe vil blive udnyttet i
de kommende år. Det er herigennem muligt at følge
en del af Jensens virksomhed i Dyrehaven. Her kan
man f. eks. finde Møllers tegning af en svovlhat
(Hypholoma (Nematoloma) ericaeum. Den er først
fundet af Jensen den 21.9.45 omkring et lille mose
hul nord for Skovridergården. Jeg har i de senere år
fundet den flere andre steder i Danmark, men det er
en sjælden art overalt i Europa . På Jensens vokse
sted kommer den ikke hvert år, men for få år siden
var den fremme i store mængder, så der rigtigt var
mulighed for at studere den i udviklingen fra ung til
gammel og over hele variationsbredden. Denne art
har altså holdt sig på samme sted i mindst 40 år, thi
at en så sjælden art skulle være forsvundet og på ny
indvandret i den mellemliggende tid forekommer
lidet sandsynligt. Ikke mindst til sådanne undersø
gelser over svampemyceliers levetid er Jensens op
tegnelser af stor værdi, og det må håbes, at hans
fundsteder gennemgås regelmæssigt i de kommende
år.

I Møllers svampemapper finder vi også billedet af
en art , som havde en særlig betydning for Jensen.
Det er den lille uanselige Tidlig Glanshat (Panaeolus
ater). Det er den art , der indleder svampesæsonen i
Dyrehaven. Han fandt den første gang den 10. april
1942 på et ganske bestemt sted på engen ved Skovri
dergården. Den stod halvanden meter fra en lille
dyrebidt tjørnebusk, og man skal have øjnene med
sig for at finde den, for den er kun omkring en halv
centimeter bred; men hvert år omkring den 10. april
- kun lidt afhængigt af vinterens længde og strenghed
mulighed for at studere den i udviklingen fra ung til
gammel og over hele variationsbredden. Denne art
har altså holdt sig på samme sted i mindst 40 år, thi
at en så sjælden art skulle være forsvundet og på ny
indvandret i den mellemliggende tid forekommer
lidet sandsynligt. Ikke mindst til sådanne undersø-

Tidlig Glanshat (Panaeolus ater) . Jensens forårsbebuder.

regel var der kun få eksemplarer fremme af arten,
selvom den findes regelmæssigt over hele landet,
men et enkelt år - 1971 - hvor vi havde en meget
fugtig marts og april , forbløffedes han , da vi sam
men fandt svampen i massevis over hele engen i
slutningen af april. Det havde han ikke oplevet i
tredive år, og det kan jo tyde på, at svampen kun
under særligt gunstige forhold kommer til fuld ud
foldelse.

I krigsårene interesserede Jensen sig stærkt for
træboende svampe. De har jo sæson hele året , så selv
i fyrrernes strenge isvintre besøgte han Dyrehaven
flere gange om ugen. Vinter-Huesvamp (Mycena tin
tinnabulum) noterede han således i 1942 på over 50
stød . Han gravede gennem sneen 10-20 cm ned og
fandt svampen i fin form rede til at kaste sine sporer,
når sneen smeltede. Kraftigt tøvejr fik den derimod
til at sygne hen.

På en af sine ture rundt til sine stød opdagede han
en dag i 1943 - nærmere betegnet den 21.juli - noget
så forbløffende som en rørhat, der nok så fornøjet
groede oven på hvad han mente måtte være et rød
granstød. Nu er rørhatte jo normalt ikke træboende,
og denne lignede ikke nogen rørhat, han havde kend
skab til. Navnlig forekom den sødlige, harpiksagtige
lugt ham fremmed. Det lykkedes ham at bestemme
den ved hjælp af Kallenbachs store værk om rør
hattene. Det var den sjældne Træboende Rørhat
(Pulveroboletus /ignicola), der indtil da kun var
kendt fra enkelte fund i Mellemeuropa. Fundet af
den Træboende Rørhat er et af de få, Jensen har
publiceret (Friesia III, s. 161). Senere fandt han ud
i fyrrernes strenge i svintre besøgte han Dyrehaven
flere gange om ugen. Vinter-Huesvamp (Mycena tin
tinnabulum) noterede han således i 1942 på over 50
stød. Han gravede gennem sneen 10-20 cm ned og
fandt svampen i fin form rede til at kaste sine sporer,
når sneen smeltede. Kraftigt tøvejr fik den derimod
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han genfandt svampen på stødet i de følgende år.
De ældre blandt os vil erindre, at brændselssitua

tionen og arbejdsløsheden i de sidste krigsår og i
årene umiddelbart efter krigen bevirkede, at mange
arbejdsløse tog i skoven og gravede stød op. Brændet
brugte de selv eller solgte det til lykkelige indehavere
afbrændeovne. En dag, da Jensen ville se til sit rør
hattestød, fandt han tre mand i færd med forbe
redelserne til at tage netop dette stød op. Han gav sig
i snak med dem , og det lykkedes ham at bestikke
dem - formedelst 10 kr., som var mange penge i de
dage - til at tage et andet stød , som Jensen bedre
kunne undvære. Da han nogle få dage efter på ny
gæstede stedet , var lærkestødet alligevel forsvundet.
Det kan naturligvis have været en anden gruppe ,
men det sandsynligste er vel, at de tre bestukne er
vendt tilbage, så snart Jensen er gået. De har for
mentlig troet , at den besynderlige mand havde helt
anderledes bastante grunde til at forhindre dem i at
opgrave netop det stød end en svamp, som ikke en
gang var fremme. Der har vel foresvævet dem noget
om nedgravede tyvekoster.

Mange af Jensens bedste stød forsvandt på den
måde i efterkrigsårene. Hvor mange , det drejer sig
om , får man et indtryk af ved at betragte kortet , hvor
de opgravede stød er markeret med en streg gennem
stødsignaturen og et årstal. Heldigvis fandt han dog
senere den Træboende Rørhat på et andet stød , som
overlevede efterkrigstidens brændselsmangel. På
dette stød har jeg så sent som i 1977 set svampen
igen, og når jeg ikke har set den siden , skyldes det
nok, at jeg ikke har haft så megen tid til at besøge
stedet i de senere år. Jensen og jeg fandt arten på et
stød efter en nyvæltet lærk i 1970 og året efter groede
den lystigt ud af et knasthul på en af de store lærke
på skovridergårdsengen. Det var et ejendommeligt
syn at se en rørhat i en halv meters højde på et leven
de træ. Denne lærk knækkede i begyndelsen af firser
ne i halvanden meters højde , men rørhatten lever
endnu i resterne.

Allerede ved det første fund havde Jensen lagt
mærke til, at Brunporesvampen (Phaeolus schwei
nitzii) groede på samme stød , og han gjorde en be
mærkning om det i sine dagbøger. Ved alle de senere
fund har Brunporesvampen været til stede i friske
eksemplarer omkring stødet eller stammen. Jensen
havde mistanke om , at det var endnu et eksempel på
samliv mellem svampe, som det f. eks. kendes ved
Grovporet Rørhat og Rosenrød Slimslør, men han
skrev ikke om det i sin artikel fra 1946 om det første
fund. I 19R4 .b~I_SzC7eok~ .ns .Sokot .undersøar.nro,..
igen, og når jeg ikke har set den siden , skyldes det
nok, at jeg ikke har haft så megen tid til at besøge
stedet i de senere år. Jensen og jeg fandt arten på et
stød efter en nyvæltet lærk i 1970og året efter groede
den lystigt ud af et knasthul på en af de store lærke
nå skovriderc årdcenoen npt v~ r pt p;pnrlnrrlrrl"l;lTt

Brunporesvamp (Phaeolus schweinitziii

le bevist , at Træboende Rørhat altid kun forekom
mer samtidig med frugtlegemer af Brunporesvam
pen.

Dyrehavens beliggenhed så nær en storb y med det
deraf følgende stærke publikumsbesøg kan - som i
tilfældet med lærkestødet - være en del generende for
en svampeforsker. En anden gang havde Jensen lagt
mærke til ganske unge frugtlegemer af en bæger
svamp, som han ikke kendte (første fund af Citron
gul Ørebæger i Danmark), og han afmærkede derfor
en snes frugtlegemer med pinde for at undersøge,
hvor hurtigt de vokser. Da han dagen efter skulle
inspicere stedet , var pindene borte; men han fandt
dem snart i nærheden. De var benyttet til at stave
ordet EGERN med. En flok ulveunger havde pas
seret stedet.

Et andet fund fra krigsårene er den sjældne Træ
boende Tragthat (Clitocybe (Pleurocybella) lignati
lis), som indtil da kun havde været set ganske enkelte
steder i Danmark. Jensen opdagede, at dens fore
trukne vokseplads er det indre af hule bøge, og i
løbet af en sæson fandt han den 13 steder i Dyreha
ven. Vi kan roligt gå ud fra, at disse 13 fund repræ
senterer undersøgelse af mange hundrede hule træer
over hele området.

Vokshattene
Der var imidlertid to svampegrupper, som stod hans
hjerte ganske særlig nær. Det var vokshattene og
skørhattene. En af grundene hertil var jo nok, at
begge slægter er særdeles rigt repræsenteret i Dyre
haven, men en anden ting, der givetvis har tiltrukket
Tpncpn pr rt~C'C'p. C"lmn...'O' T"C' ., Tn ........ C'l ,a.l~,....h~ ".-1,....'l-, .............._ "

inspicere stedet , var pindene borte; men han fandt
dem snart i nærheden. De var benyttet til at stave
ordet EGERN med . En flok ulveunger havde pas
seret stedet .

Et andet fund fra krigsårene er den sjældne Træ
boende Tragthat (Clitocvbe (Pleurocvbella) lienati-



identificere, for der var ikke megen brugbar littera
tur. En mængde af de fund , han gjorde , var det ham
ikke muligt at sætte navn på. Her fik han imidlertid
hjælp afFH. Møller. I Jensens efterladte papirer har
jeg fundet en lille stak breve fra Møller dateret okto
ber 1941. Af dem fremgår det , at der den måned
næsten hver dag er gået pakker af sted fra Ordrup
Postkontor til Nykøbing Falster, og Møller kvittere
de med lange, udførlige breve. Det er kun Møllers
breve, jeg har set. Jensens ligger sandsynligvis endnu
i Møllers korrespondance på Botanisk Museum,
men af Møllers breve kan man udmærket slutte sig
til, hvad Jensens har indeholdt. Her er en smagspr ø
ve, der på en gang viser Møllers skrivestil og hvilke
fund , der optog de to "heltidsamatører" for 48 år
siden.

Åben skov i Dyrehaven.

"Jeg glemte i min oversigt de to svampe i den store
tændstikæske, og det var endda de mærkeligste. De
lignede Hygrophorus nitrata (Nitrøs Vokshat, arten
hedder i dag Hygrocybe murinacea) så meget , at jeg
automatisk snusede til dem , men lugten er svagt
spermatisk, slet ikke den sædvanlige salpetersyre
agtige lugt. Jeg kunne ikke få dem til at fælde sporer.
Jeg ved ærligt talt ikke med sikkerhed, hvad det er,
da jeg aldrig har set en sådan art før. Hvis sporerne
viser sig at være runde og meget små , kan der være
mulighed for Hygrophorus schulzeri (Bres.). Menjeg
må have mere materiale, hvis jeg skal have held til at
identificere den . Det er i alle tilfælde noget godt ,
enten en ny art for videnskaben eller for Danmark.
Men vil De ikke sørge for at lade den fælde sporer
under rejsen eller før. De er jo en ren Lykkeper til at
finde interessante ting" . Møller fik ikke mere ma-
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formodning om Hygrophorus schulzeri. Morten
Lange har beskrevet et fund fra Dyrehaven fra 1954 i
Botanisk Tidsskrift 50. Arten hedder i dag Cama
rophyllopsis schulzeri og har fået det danske navn
Tyndbladet Vokshat . Man kan læse nærmere om den
i SVAMPE 14.

Ligeledes i Botanisk Tidsskrift 50 beskriver Mor
ten Lange et andet af Jensens fund. Det er Coprin us
alopecia, en stor blækhat, der ligner Almindelig
Blækhat tCoprinus atramentariusi, men som har
kraftigt vortede sporer. Den er ikke set ret mange
andre steder her i landet, men måske overses den på
grund af ligheden med Almindelig Blækhat. I Dyre
haven er den imidlertid meget trofast. På flere af
Jensens fundsteder komm er den hvert år, og den har
været på udstilling, hver gang foreningen har holdt
svampeudstilling i Peter Lieps hus. Den gror ved
roden af gamle elme i tætte knipper, og bliver højere
og kraftigere end dobbeltgængeren. Farven er også
anderledes med et kraftigere dække af hvide fnug
skæl omkring hatmidten. Desuden er altså sporerne
meget forskellige.

Med Møller som læremester varede det naturlig
vis ikke længe, før Jensen var ekspert i vokshattene,
og det lykkedes ham at finde ikke mindre end 42
arter og varieteter af denne slægt i Dyrehaven.
Blandt disse er der mange nye for Danmark. Det
gælder således Honning-Vokshat (Hygrocybe reidii
(tidligere H. m archii)) , der ikke er så sjælden endda,
men let forveksles med de andre rødgule arter. Des
uden Trævlet Vokshat (Hygrocybe intermediai, som
hvert år kan findes på en bestemt plæne nær Djæv
lebakkerne. I de senere år har David Boertmann og

uden Trævlet Vokshat (Hygrocybe intermediai , som
hvert år kan findes på en bestemt plæne nær Djæv
lebakkerne. I de senere år har David Boertmann og



Erik Rald gået Jensens findesteder efter og genfun
det de fleste af hans arter. De har yderligere kunne
føje nye arter til listen (se SVAMPE 11 , 13 og 14).

Jensens Vokshat
Mange mykologer kan med rette beskyldes for at
være så ivrige efter at få deres navn knyttet til en
svamp, at de alt for hurtigt publicerer nye arter. Det
er et forhold , der i høj grad har medvirket til det
næsten uoverskuelige ocean af synon ymer, som er en
plage for svampesystematikken. Her som i livets an
dre forhold viste Jensen stor tilbageholdenhed. Kun
en art har han været med til at navngive, og det
skyldes kun FH. Møller, at Jensen på den måde er
kommet med blandt svampefadderne. Jensen havde
flere gange fundet en vokshatteart, som han ikke
kunn e finde navn til, og da han sendte den til Møller
måtte denne også give op. FH. Møller havde imid
lertid under sine undersøgelser af Færøernes svam
peflora i 1937 mødt en lille form af denne art , og i
1945 publicerede han arten under navnet Hygrocybe
ingrata (Jensen & Møller). Heri inkluderedes Jen
sens beskrivelser af fundene fra Dyrehaven. Denne
art lader til at være sjælden over hele Europa, selv
om der meldes om fund rundt i hele området. I Dy-

rehaven er der normalt kun enkelteksemplarer at
finde , men i 1981 var den pludselig fremme i stor
mængde. Alene på plænen ved Skovridergården,
hvor Jensen først fandt den , var der hundreder af
eksemplarer, deriblandt flere på op til 6 cm bredde.
Til ære for Jens en har jeg givet den det danske navn
"Jensens Vokshat", og den er optaget under dette
navn i foreningens publikation "Danske Svampe
navne".

Da amerikaneren Hesler i begyndelsen af tresser
ne indsamlede materiale til sit verdensomspænden
de værk om vokshattene, bidrog Jensen med flere
hundrede tørrede kollektioner. Mange husker sik
kert stadig de våde somre i disse år, men kun den
virkelige svampeforsker husker dem med udelt glæ
de. De gav navnlig mang e vokshatte, så Jensens tør
reapparat - der var en trådkurv på toppen af kakkel
ovnen i Grenågade - var i funktion dag og nat. Han
havde held til at finde og sende næsten alle de dan
ske vokshattearter. Blandt fundene var også PO/p%
ma metapodia, som dengang endnu regnedes til
vokshattene. Denne sjældne art fandt Jensen kun to
gange i de mange år, han finkæmmede Dyrehaven.
Første gang var i 1941, og eksemplaret gik til FH.
Møller, som lavede en endnu eksisterende tegning af
det. Anden gang arten dukkede op, gik det ene ek
semplar til USA, og det var i 1961. I de mellem
liggende år har Jensen hundreder af gange undersøgt
voksestedet i kanten af en stor græstue på Skovrider
gårdsengen, og det er usandsynligt, at der har været
frugtlegemer på dette sted , når det har haft hans
særlige bevågenhed. Forholdet kan forklare , at Por
potoma metapodia er så ekstremt sjælden i hele Eu
ropa. Det kunne se ud, som om den kun fruktificerer
i særligt gode år eller under ganske særlige betingel
ser, hvad de så kan være.

De fleste danske mykologer har et dårligt kend
skab til vokshattene, for størsteparten af arterne
kommer kun på steder, der har henligget som græs
mark i meget lang tid - helst adskillige menneske
aldre. Sådanne lokaliteter forekommer sparsomt i
det intensivt dyrkede Danmark. De store sletter i
Dyrehaven, hvoraf flere har henligget i 200 år, er i
den henseende enestående, men det er kun en af
Dyrehavens mykologiske attraktioner.

Skørhattene
Skørhattene er et kapitel for sig. Jensen erkendte fra
første færd denne slægts store vanskelighed, der
skyldes den store formrigdom og den enkelte arts
gårdsengen. og det er usandsynligt , at der har været
frugtlegemer på dette sted , når det har haft hans
særlige bevågenhed. Forholdet kan forklare , at Por
potoma metapodia er så ekstremt sjælden i hele Eu
ropa . Det kunne se ud , som om den kun fruktificerer
i særligt gode år eller under ganske særlige betingel-



hatte de første tre år, han studerede svampe. Når
man tænker på, hvad man på svampeture kan blive
præsenteret for af elendige enkelteksemplarer af
skørhatte med afbrækket stok, hvor plukkerens an
sigt afspejler den dybeste mistillid, fordi man ikke
straks kan navngive kræet, må man beundre den
indsigt hos en begynder, der ligger bag denne be
slutning. Men senere var netop skørhattene hans
yndlingsslægt, og her var et område, hvor hans utro 
lige grundighed var ham til stor hjælp. Han opdage
de nemlig snart, at skørhattene ændrer farve på ka
rakteristisk vis, om jeg så må sige fra vugge til grav.
Når han derfor stødte på en flok skørhatte, han ikke
kendte , plukkede han dem ikke. Han noterede sig
det enkelte frugtlegemes størrelse og farve, og så be
søgte han stedet hver morgen inden kontortid og
igen om aftenen, før han tog hjem - ja , undertiden
også i frokostpausen , hvis årstiden gjorde det van
skeligt at skelne farver efter kontortid. I notesbogen
finder man f.eks. bemærket, at han 6. august 1943
stødte på en lille flok ukendte , brune skørhatte, som
i løbet af to dage udviklede sig til normale, grønne
eksemplarer af Gaffelbladet Skørhat (Russula hete
rophylla). 49 arter af skørhatte fandt han i Dyreha
ven, og så var der endda 5-6 former eller arter, som
han ikke kunne finde navn til i litteraturen, men
som han kunne kende, når han mødte dem. En af
dem lignede et lille eksemplar af Smuk Skørhat
(Russula velenovskyi ), hvorfor han ganske privat
kaldte den for Russula "lillenovskyi" . Jeg tror, at i
hvert fald to af disse "jensenske" arter er blevet be
skrevet som nye i franskmanden Henri Romagnesis
store værk om skørhattene, som udkom i 1967, men
som Jensen ikke nåede at se. Jensen drømte natur
ligvis ikke om at nybeskrive disse arter. For ham var
det nok, at han selv kunne genkende en svamp , sen
de den et venligt "goddag igen", når han genså den
ad åre.

Slut medsvampene

Jeg har flere gange sagt, at Jensen helst arbejdede
alene . Hans hobby måtte ikke blive en forpligtende
byrde , hvad han frygtede, at et samarbejde med an
dre let kunne udvikle sig til. Alligevel var han med i
første række, da det besluttedes at kortlægge fore
komsten af storsvampe i Danmark i 50'erne. Et ho
vedpunkt i denne undersøgelse blev de mykologiske
kongresser, der hvert år holdtes i et nyt botanisk
distrikt med håb om engang omkring årtusindskiftet
kaldte den tor Russula "l i l lenovskyi" . Jeg tror, at 1

hvert fald to af disse "jensenske" arter er blevet be
skrevet som nye i franskmanden Henri Romagnesis
store værk om skørhattene, som udkom i 1967, men
som Jensen ikke nåede at se. Jensen drømte natur
ligvis ikke om at nybeskrive disse arter. For ham var

uhyre samvittighedsfuld og utrættelig listefører, der
holdt sammen på alle funddata med aldrig svigten
de præcision. Hjemme ved skrivebordet katalogi
serede han kongresfundene og alle fundmeddelelser
fra hele landet på utallige kort og lister. Dette kæm
pemateriale befinder sig i dag på Institut for Spore
planter, hvor man allerede har brugt det til frem
stilling af udbredelseskort for en række arter, der
indgår i en større europæisk undersøgelse af svam
penes udbredelse. Desuden er Jensens kartotek det
selvfølgelige udgangspunkt for enhver undersøgelse
af svampeslægter eller enkeltarter. Da Jensen efter
15års arbejde lod materialet gå videre, var der mel
lem en halv og en hel kubikmeter beskrevet papir.

Jensen afsluttede sin mykologiske løbebane med
samme konsekvens som alt andet. På den mykologi
ske kongres i Rold i 1965 kunne han ikke følge med
de yngre og mere letbenede deltagere gennem en
mose. Han måtte have hjælp for ikke at sidde fast.
Han var 75, og benene begyndte at svigte. Var der
noget, Jensen ikke ville, var det at være til besvær.
Kan man ikke være med i spidsen , kan man slet ikke
være med. Så efter kongressen sagde han stop. Han
afleverede kartotek og lister, forærede sine svampe
bøger væk og tog fat på noget, hvor han ikke var
afhængig af benene eller af andre menneskers vel
villige hjælp.

De sidste interesser
Det blev esperanto, han kastede sig over, og på få år
beherskede han det - jeg havde nær sagt som en ind
født - men i hvert fald så han kunne læse og skrive
det uden besvær. Dets strengt logiske opbygning til
talte ham umådeligt, og trods sine næsten 80 år ka
stede han sig over det som en opdagelsesrejsende
over jomfrueligt land. På 5000 A4 ark foretog han en
statistisk undersøgelse over sprogets glosernæssige
udvikling ved at undersøge gloseforrådet i mere end
IOD bøger, og han skrev i snesevis afforedrag om alle
mulige emner på esperanto. Disse foredrag lærte
han udenad og brugte dem som sovemiddel, da han i
sine allersidste år havde svært ved at falde i søvn.
Han var vist godt klar over, at drømmen om univer
salsproget ville vedblive at være en drøm, men skøn
heden i kunstsprogets konsekvens og regelrethed be
tog ham i den grad, at det praktiske trådte i bag
grunden. Som en slags modvægt studerede han
samtidig engelsk fonetik , hvis uregelmæssighed stod
i den stærkest tænkelige modsætning til esperantos
absolutte konsekvens. Han opfandt et særligt tegnsy
Det blev esperanto, han kastede sig over, og på få år
beherskede han det - jeg havde nær sagt som en ind
født - men i hvert fald så han kunne læse og skrive
det uden besvær. Dets strengt logiske opbygning til
talte ham umådeligt, og trods sine næsten 80 år ka
stede han sig over det som en opdagelsesrejsende



ne udfoldelse , men hvad det nærmere gik ud på,
diskuterede vi aldrig.

1disse år lod han sig kun sjældent lokke på svam
petur, men engang skulle en gruppe belgiske forskere
bruge nogle eksemplarer af Puppe-Snyltekølle (Cor
dyceps militaris) til nogle medicinske forsøg. Det
havde været umuligt at skaffe frisk materiale - man
havde prøvet i flere lande - og var som sidste udvej
blevet henvist til den firsårige mykolog i stuelejlig
heden i Grenågade. Da tog Jensen med i Dyrehaven.
Han førte sine ledsagere til et hjørne af et ganske
bestemt hegn, bøjede de gigtplagede knæ og tog tolv
eksemplarer af snyltekøllen op. Det skulle der natur
ligvis en portion held til , men hans lokalkendskab
var af afgørende betydning.

Puppe-Snyltekølle iCordyceps militarist.

Jeg skriver, at han kun sjældent lod sig lokke på
tur, men på den anden side holdt han på, at motion
skulle man have, og selvom benene efterhånden var
sløje, gik han sin aftentur på 3000 skridt hver aften.
Det var rundt om et par karreer eller op til Trianglen
og tilbage to gange. En aften med meget glat føre året
før hans død, hilste han mig med ordene: "Nå, jeg
har lige været to gange op omkring Trianglen". "1det
føre?" sagde jeg forbavset. "Næh", svarede han. "jeg
turde ikke gå ud , så jeg gik de 3000 skridt rundt om
spisebordet".

Det var ikke bare benene, han bevidst hold i gang
til det sidste . Det var i allerhøjeste grad også hove
det. Han havde studeret det såkaldte Tractenberg
hurtigregnesystem og forbedret det på adskillige
punkter, navnlig så han kunne foretage regninger
med kolossale tal, uden at opskrive mellemregnin
ger. Hver dag tog han sig tid til nogle regnegym
nastiske øvelser. Herunder ses således en udregning
foretaget få måneder før hans død , hvor han først
ganger et ticifret tal med sig selv og derefter ud
drager kvadratroden. Under resultatet har han med
berettiget stolthed skrevet - "fejlfri 15 minutter".
Jensen døde desværre nogle år for tidligt til at lære
de elektroniske lommeregnere at kende . Jeg tror, han
ville have kunnet få stor glæde af at arbejde med
sådan et apparat, og jeg tør slet ikke tænke på, hvor
effektivt han ville have kunnet udnytte en minidata
mat.

Man kan måske af det foregående fristes til at tro , at
Jensen var en indesluttet, menneskesky natur. Det
var slet ikke tilfældet. Kun arbejdede han helst alene
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Man kan måske af det foregående fristes til at tro , at
Jensen var en indesluttet, menneskesky natur. Det
var slet ikke tilfældet. Kun arbejdede han helst alene



- gruppearbejde var ikke noget for ham. Han holdt af
. musik og en lystig historie, og han fulgte omhygge

ligt med i aviserne , så han kunne tale med om døg
nets aktuelle problemer. Han havde i hele sit liv kun
en gang været i teatret, og det var ikke mange bøger,
han fik læst. Hans reol indeholdt absolut kun faglit
teratur og aldrig ret mange bøger ad gangen. Mest
afskyede han unaturlighed og kunstig opstyltethed.
Ved Svampeforeningens 50-års jubilæum i 1955
havde man inviteret alle mykologiens største navne
fra det fjerneste udland, og naturligvis kom kun me
get få af dem. Ved festmiddagen oplæstes med højt
idelig mine afbuddene fra alle de store. "Den og den
beklager ikke at kunne være til stede". "Med dybt
vemod må jeg melde afbud ", osv. Så listede Jensen
ud til telefonen og indtalte et telegram. I de tider var
telegrammer noget man tog alvorligt, så budet kom
med det indenfor en halv time , mens man endnu
sad ved bordet. Blanketten blev åbnet med højtid,
og formanden læste: "Beklager ikke at kunne være
med ved middagen. Amanita phalloides". Det var
den grønne fluesvamps mening om højtideligheden.

Næsten til det sidste holdt Jensen humøret højt
trods stigende problemer med helbredet, men en dag
i slutningen af august 1974 var det tydeligt, at han
havde mistet livslysten. For første gang hørte jeg
ham klage og besvære sig over andres behandling af
ham. Han var selv fuldstændig klar over forholdet.
"Nu kan det være nok", sagde han. "Der er ikke
noget ved noget mere . Man føler sig dårligt nok i
humør, når man står op om morgenen". Det havde
han gjort hver morgen klokken 5, men nu skulle han
tvinge sig til det , og det syntes han ikke, livet kunne
være tjent med. Heldigvis gik det ham , som han selv
ønskede det. Da hans livslyst og livsvilje var borte,
sygnede han hurtigt hen. Han døde mindre end to
måneder efter, at han for første gang havde følt livet
som en plage.

Beretningen om postmester J.P Jensens liver be
retningen om et usædvanligt menneske , en utrolig
kløgt, energi og konsekvens. Måske vil man mene , at
så megen intelligens, en sådan flid og målbevidsthed
og en så dyb indsigt på så mange forskellige områder
burde have sat sig mere blivende spor. Men det var
nu ikke Jensens mening. Han ønskede at passere
gennem livet, roligt og ubemærket, men med maner.
Drømme og amb itioner om et blivende eftermæle lå
ham fjernt.

Endnu en færdighed havde Jensen. Han skrev
sange til festlige lejligheder. Ved 50-års jubilæet
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humør, når man står op om morgenen". Det havde
han gjort hver morgen klokken 5, men nu skulle han
tvinge sig til det, og det syntes han ikke, livet kunne
være tjent med. Heldigvis gik det ham , som han selv
ønskede det. Da hans livslyst og livsvilje var borte,
""on"rl" h"n hllrtiot hpn H~n nOlnf' minrlre end to

lem af foreningen i over 40 år, men han holdt sig
langt fra den slags virksomhed, der berettiger til et
æresmedlemsskab. Men når man læser Jensens sang,
falder det ganske naturligt at tage ham med blandt
de ærede i livets og svampenes tjeneste.

Mel.: H vor Skoven dog erfrisk: og stor

Idag er Ku rven - om ikke fuld 
behængt med Mindernes Krans
- som Hekseringe paa Skovens Muld
i Solens Sensommerglans
- de friske Ture i Lund og Vang
besat af Plyndre- og Forskertrang,
naar Flora 's rige Ga ver
betog vor higende Sans.

Om end det skifted ' med Sol og Regn,
om Høsten ikke var stor,
man trøsted sig med et Nøddehegn,
og hvad! Der findes jo Kro er.
Om Bordets Glæder vel sin Part fik ,
og Skæmten aldrig til Middag gik,
vi nød Naturens Cha rme
i Svampekurvens Tegn.

Vi skylder - ja - baade Vejr og Vind
og Høstens spraglede Skov
en fredfyldt Glæde i Sjæl og Sind,
naar hver kom hjem med sit Rov.
Selvsagt, at Tanken og Takken gaar
til l e;', der genn em et Spand af Aar
gik ind for Jagt ensGlæder
og Kundskabstørstens Beho v.

Se! Skoven fejrer de femti Aar,
har klædt sig prangende smuk.
D ryad ers Hyldest jert Øre naar
i Kildens koglende Kluk .
- Til Winges Ære og ligervis
til M undt's og Mø ller 's og Hertz 's Pris
slaar Pan en Trille på Fløjt en
i Takt til Gøgens Kuk-Kuk.

Ingen ved hvem .
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Se! Skoven fejrer de femti Aar,
har klædt sig prangende smuk.
Dryad ers Hyldest jert Øre naar
i Kildens koglende Kluk.



Sørgehat (Melanomphalia nigrescens) genfundet

Thomas Læssøe
Møllegade21A, st.tv., 220 København N

Sørgehat har lige siden M. P. Christiansen (1936)
beskrev arten på basis af fund fra Køge været om
gærdet af mystik. Ikke mindst da Singer (1971)siden
beskreven hel stribe eksotiske Melanomphalia-arter
især fra Sydamerika og fordi Sørgehat var som sun
ket i jorden efter at være fundet i årene 1929-31 på
ia1t tre lokaliteter (to steder i Køge og et sted på
Møn). Både Singer og Horak (1968) formoder da
også at arten er indslæbt fra "oversøiske områder",
men den er så vidt vides ikke dukket op andre steder.
I 1987 blev arten så fundet i England (Watling in
præp .), således at det måske alligevel må antages at
den er naturligt hjemmehørende i vores del af ver
den? Da jeg fandt svampen i Thy var jeg straks klar
over at der var noget mystisk ved "navlehatten",
men ligefrem iøjnefaldende mærkelig kan Sørgehat
nu ikke siges at være. Kun ved intens gravning i min
hukommelses inderste kroge lykkedes det at huske
Christiansens mærkelige svamp og da en fin næsten

sort sporefældning blev produceret ved hjemkom
sten var sagen jo klar. Navlehatte lignende svampe
med sorte sporer hører ikke til hverdagskosten. J. E.
Lange (1940) har afbildet M.P. Christiansens fund i
Flora Agaricina Danica (tavle 161A).

Singer (1986) placerer Melanomphalia i familien
Crepidotaceae sammen med Muslingsvamp tCrepi
dotus) og Fnughat (Tubaria). Tidligere har Sørgehat
været placeret nær Slørhat (Cortinarius) eller oprin
deligt nær Slimslør (Gomphidius) . Placeringen af
Sørgehat og de andre arter i slægten må stadig anses
som et vanskeligt problem.

Navnet Sørgehat foreslås her på forventet godken
delse af navneudvalget. Navnet går dels på fore
komst på og ved kirkegårde , dels på de dystre farver
og måske også på forekomsten af lamelsvøb. Ole
Lansø takkes for forslaget.



Materiale
Tved Kirkegård Tved Plantage, 31.VII.l988 , T. Læs-
søe-1663.

Lokalitetsbeskrivelse: muldbundsskrænt op mod
kirkegårdsdige med en elmebevoksning neden for
skrænten. Svampene delvis skju lt i tæt Skvalderkål
tAegopodium podagranas. Af andre svampe sås
Blegpudret Parasolhat (Cystolepiota seminudai og
også nogle ubestemte Trævlhatte (Inocybe spp.) og
Mørkhatte (Psathyrella spp.). Muligvis har skrænten
afog til været brugt til henskastning af haveaffald fra
kirkegården.

Beskrivelse:
Hat 10-21 mm , navlet til dybt navlet , tør, især mid
ten småskællet, rand først lidt indrullet, uden tyde
ligt velum siden lidt opsplittende, svagt stribet,
mørk oliven grå, udtørrende noget lysere eller med
mørkfarvet rand, enkelte gamle eksemplarer helt
sorte, ikke sortende ved berøring. Lameller ned lø
bende, tykke, sjældent gaffeldelte, L: 20, l: 1-3, lyst
sodfarvede til sodsorte, æg glat, mere eller mindre
sort begyndende fra hatranden. Stok 22-30 x 1.5-2
mm, tør, fibret , med sølvskinnende fibrøs zone lige
ved lameltilhæftningsstedet (velum ?), bølget , en
styk eller svagt tilspidset nedefter, basis med ved
hængende substrat. Lugt meget svag og uden speciel
le karakteristika. Smag ikke markant, lidt som Bir
ke-Skørhat (Russula jlava). Sporefældning meget
mørk, næsten sort.

Basidier overvejende 4-sporede, ca. 37 x 6.5-8
um, sterigmer ca. 4 um lange, indadkrummede, ba
sidioler (?) med øskner ved basis . Sporer mandelfor
mede til citronformede med tyde ligt vortet orna
mentation, dog næsten glat apikalt, 9.2-11.9 x 5.3
6.3 (-7.3) urn (sporer målt på lamelpræparat med
større spredning og enkelte sporer helt op til 19 um
lange.
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ke-Skørhat .rRussuLa 'j/ava).' Sporefæfdmrig -meg'et
mørk, næsten sort .

Basidier overvejende 4-sporede, ca. 37 x 6.5-8
um, sterigmer ca. 4 um lange, indadkrummede, ba
sidioler (?) med øskner ved basis. Sporer mandelfor
mede til citronformede med tydeligt vortet orna-

Summary.
A recent find , the first from Denmark since M. P. Christi
an sens original collections, of Me/anomphalia nigrescens
from northern Jut land is described. It is proposed, for the
tim e being , to consider M. nigrescens as a natura I element
in th e European mycoflora.

Opskrifter

Farsbrød med blandsvampe
3-400 g svampe
20 g margarine

500 g hakke t skinkekød
4 spsk mel
2 dl mælk
1æg
l hakket løg
1 tsk salt
1/4 tsk peber
l kvst frisk merian
eller 1knsp tørret

l dåse (400 g) hakkede tomater eller tomatjuice
3/4-1 kg mellemstore kartofler
l tsk salt.

De rensede svampe skæres i stykker og svitses i mar
garinen, til væden er fordampet.
Kødet røres til en fars med mel, mælk, æg, løg, salt,
peber og klippet merian.
Svampene røres i.
Farsen formes som et brød, der lægges i et stort ovn
fast fad eller bradepande.
Tomaterne hældes over.
De skrællede kartofler lægges udenom og drysses
med salt .
Stilles i ovnen ca. 1time ved 175°.
Serveres med grøn salat.

Tips: Har man mange svampe kan der lægges nogle
ved mellem kartoflerne.

Salat medKarl Johansvampe
Salatblade - helst forskellige slags - anrettes smukt på
frokosttallerkener.
Lidt god olie-eddikedressing (4 dele olie, l del god
vineddike, salt, peber) dryppes over.
Pæne Karl Johansvampe skæres i skiver, ristes hur

_~i_S~~!J~.~ e.l!.pande og lægges over.
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peber og klippet merian.
Svampene røres i.
Farsen formes som et brød, der lægges i et stort ovn
fast fad eller bradepande.
Tomaterne hældes over.
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Gulstokket Knoldfod (Squamanita paradoxa) 
et sjældent og mærkeligt fund

Christian Lange
Marstrandsgade 6, 3., 8000 Århus C

Thomas Læssøe
Møllegade 21A, st.tv., 2200 København N

Under et besøg i efterårsferien sidste år ved Vand
plasken, Vendsyssel , fandt Christian en lille gruppe
mærkeligt udseende svampe, der stod i dybt mos
ved nordøstkanten af en lille granplantage. Svampe
ne stod sammen med en del Okkergul Grynhat (Cy
stoderma amianthinum ). Svampene blev medbragt
og samme dag bestemt til den fra USA beskrevne
Squamanita paradoxa (Smith & Sing.) Bas . Som
dansk navn foreslås Gulstokket Knoldfod. Læssøe
(1985) har beskrevet de danske fund af den eneste
anden danske Knoldfod-art, Vellugtende Knoldfod
(S odora (Cool) Bas). Gulstokket Knoldfod blev,
som nævnt, først beskrevet i 1948 fra fund i Oregon,
USA. Siden er den fundet ca . 15 gange i Europa. Da
det altså er en, selv på verdensplan, sjælden svamp,
følger her en beskrivelse af fundet:

Hat 9-32 mm , tør, skællet , rand på unge eksempla
rer flosset-skællet , halvkugleformet til hvælvet , til
sidst næsten tragtformet, gråviolet med mørkere
midte (som Vellugtende Knoldfod). Lameller bredt
tilhæftede, fra svagt udrandede til en smule ned
løbende, 3-5 mm brede, rand glat eller eroderet, af
og til gaffelgrenede og med side årer, relativt tykke ,
lyst violette. Stok 50-65 x 8-9 (støvle) x 3 (øverste
del) mm , øverst med tydelig ringzone, nedenfor op
svulmet, okkerfarvet grynet, ovenfor med lysviolet
te skælbælter. Lugt ret svag, frugtagtig (appelsin) el
ler som nyvasket tøj. Ingen udpræget smag.

Stokstøvle med tykvæggede , kugle- til pæreforme
de løse celler, med kort stilk , op til 30 x 211lm, med
enerusteret pigment. Underliggende celler mere
langstrakte, med øskener. Stoktop med pølseforme
de velumelementer i kæder, med øskener, 5,9-10,6
urn brede, med lysebrunt membranøst pigment. La
mel æg fertil , uden cystider, basidier overvejende 4
sporede, sporer 7,9-9,2 x (4,3-)4,6-4 ,9(-5,3) um , sub
ellipsoidiske med kort apiculus, dextrinoide.

Af ovenstående beskrivelse ses, at Gulstokket
Knoldfod afviger fra Vellugtende Knoldfod på flere
sidst næsten tragtformet, gråviolet med mørkere
midte (som Vellugtende Knoldfod) . Lameller bredt
tilhæftede, fra svagt ud randede til en smule ned
løbende, 3-5 mm brede, rand glat eller eroderet, af
og til gaffelgrenede og med sideårer, relativt tykke ,
lyst violette . Stok 50-65 x 8-9 (støvle) x 3 (øverste

af de to Knoldfod-arter, der rager frem fra knoldene
(hhv. støvlen), er forbløffende lig hinanden. Også de
mikroskopiske data er meget ens , dog pånær de tyk
'læggede celler på støvlen , der iøvrigt slående ligner
dem, der findes på Okkergul Grynhat. Arten blev
først beskrevet som en Grynhat. Singer (1973 &
1986) anser Gulstokket Knoldfod for at være en mel
lemting mellem Grynhat og Knoldfod og opstillede
slægten Dissoderma (Smith & Sing.) Sing . for denne
art . Bas (1965) flyttede den fra Grynhat til Knold
fod : Den slående lighed med Vellugtende Knoldfod
taler da også for dette.

Harmaja (1988) har beskrevet 2 "nye" arter af
Knoldfod fra Europa. S umbilicata Harmaja fra
Finland synes kun at afvige fra S paradoxa på en
svagt navlet hat. S basii Harmaja skal have et tyk
kere velum og en kraftigere lugt. Harmaja henfører
de europæiske fund af S paradoxa til denne art.
Vores kollektion havde ikke disse karakterer og skul
le så være lig den amerikanske art. Vi mener dog
snarere, at alle tre arter kan henføres til den samme
art. Harmajas beskrivelser hviler på et alt for spin
kelt materiale.

Harmaja antyder ligesom Reid (1983) , at Knold
fod-arterne kan være parasitter på bladhatte. Knol
dene/de deformerede stokke SKulle så udgøre rester
ne af værten. I tilfældet Gulstokket Knoldfod skulle
værten så være netop Okkergul Grynhat, som den i
mange af fundene er angivet at have stået sammen
med. Fremtidige dyrkningsforsøg eller biokemiske
anal yser vil forhåbentlig afsløre om der virkeligt er
tale om et så usædvanligt tilfælde af parasitisme.

Materiale
Vandplasken , Kjærsgård Str and , N-Jylland , 16.X.l988, C.
Lange , (C).

Deltagerne på "lej ren" , Morten Christensen, Jens H.
Petersen og Jan Vesterholt lakkes for fornøjelige og
Vores kollektion havde ikke disse karakterer og skul
le så være lig den amerikanske art. Vi mener dog
snarere, at alle tre arter kan henføres til den samme
art . Harmajas beskrivelser hviler på et alt for spin
kelt materiale.

Harmaia antyder ligesom Reid (983). at Knold-



Gulstokket Knoldfod (Squam anita paradoxa) . 16.X.l988, Vandplasken, Kjærsgård Strand. Foto Jens H. Petersen.

Summary
The authors report the first Danish collectio n of Squama
nita paradoxa . It was found in deep moss among Cystoder
ma amianthinum at the edge of a Picea plantation. No
velum remained on the caps and the odeur was faint , fruit y.
For the time being we refrain from using S. basii Harmaja
for this taxon . Thi s collection seem s to bridge the descrip
tions of European and American material.
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Summary
The authors report the first Danish collection of Squama
nitaparadoxa . It was found in deep moss among Cystoder
m a am ianthinum at the edge of a Picea plantation. No
velum remained on the caps and the odeur was faint , fruity.

Opskrift

Suppe med Gransvovlhat

15Og flæsk i terninger
500 g Gransvovlhat
1 1/2 l oksebouillon
2 hakkede løg
1-2fed knust hvidløg
peber, salt
hakket persille og purløg

Flæsketemingerne ristes til fedtet er klart og derefter
tilsættes de rensede svovlhatte, og retten simrer til
svampene har en næsten færdig konsistens.
Bouillonen opvarmes og løg, hvidløg, urter og svam
pelflæskeblandingen tilsættes.
Det hele koges i 5 min ., og smages til sidst til med
salt og peber.

Opskrift

Suppe med Gransvovlhat

150 g flæsk i terninger



Sæsonens art

llnennone-~olds~ve

Dumontinia tuberosa (Hedw. :Fr.) Kohn; syn.:
Sclerotinia tuberosa (Hedw. : Fr.) Fuck.

Anemone-Knoldskive er en bægersvamp, der snyl
ter på arter af Anemone. Svampen danner først en
hård knold , et sklerotium, i jordstænglen af en Ane
mone. Under sklerotiets vækst udnyttes de nærings
stoffer der er oplagret i anemonen, og ved moden
hed er jordstænglen i nærheden helt fortæret. Det
ud voksede sklerotie, der er sort og uregelm æssigt
knoldformet, og kan blive op til 4 cm stort , ligger i
jorden vinteren over. Når anemonen blomstrer i
april/maj måned dannes frugtlegemerne : elegante ,
mørkebrune, 1-3,5 cm brede bægre, der med en lang,
noget bugtet stilk er forbundet til sklerotiet. Oftest
dannes der mellem 2 og 6 frugtlegemer pr. sklerotie.
Mikroskopisk er arten bl.a .. karakteriseret ved sine
11-16 x 5-8 um store sporer der dannes i 120-175 x
7-10 um store ottesporede sporesække.

Anemone-Knoldskive træffes på arter af Anemo
ne, bl.a . Hvid og Gul Anemone (An emone nem oro
sa, A. ranuncu/oides), sjældent på Vorterod (Ficaria

af Jens H. Petersen

verna) og muligvis også på andre urter. Buchwald
(1947) beretter om voldsomme angreb på dyrkede
arter af Anemone i Landbohøjskolens have. Det er
klart at svampen ved sin vækst svækker værten, of
test ses bare pletter i urtedækket hvor frugtlegemer
ne dannes, men det synes uklart hvorvidt værten
normalt dræbes , eller om de kun forhindes i at blom
stre .

Det danske navn Knoldskive (tidligere Knoldbæ
gersvamp) dækker et antal slægter, nemlig slægtern e
Ciboria, Dumontinia, M onilinia, Myriosclerotinia,
Rutstro emia og Sclerotinia. Disse er samlet i Knold
skivefamilien (Sclerotiniaceae), der bl.a . er karak
teriseret ved arternes dannelse af sklerotier eller
sklerificeret substrat. Svampeforeningens tidligere
formand professor N.F. Buchwald sammenfattede i
sin tid vor viden om familien i Danmark (Buchwald
1947, 1987). Knoldskivefamilien tilhører skive
svampeordenen (Helotiales), der bl.a. også indehol
der en masse meget små skive- og bægerformede
arter, hvoraf nogle er omtalt og illustreret i artiklen
om svampe på brændenælder (SVAMPE 18).

Der findes i Danmark mange arter af Knoldskive,



hvoraf langt de fleste danner betydeligt mindre
frugt legemer end Anemone-Knoldskive. På de visne
strå af arter af Siv træffes om foråret således arten
M yriosclerotinia curreyana, på ellens hanrakler Ci
boria caucus (se illustration i Ryman & Holmåsen
1984), på kogleskæl af Ædelgran C. rufofusca (ill.
Breitenbach & Kranzlin 1981), og på døde grene af
løvtræer Gren-Knoldskive (Rutstroemia firma , iII.
Breitenbach & Kranzlin 1981). En del arter af
Knoldskive optræder som skadesvampe, f.eks. ved
at danne sklerotier og frugtlegemer ved nytteplan
ters rødder eller stængler; således snylter Sclerotinia
trifoliorum på bælgplanter, og S. sclerotiorum på di
verse urter. Andre arter, bl.a. af slægterne Myrio
sclerotinia og Monilinia gør skade ved at danne im
perfekte stadier (stadier uden kønnet formering, og
så kaldet svampens anamorf) på forskellige planter.
E eks. angriber det imperfekte stadie af arten M oni
liniaJructigena frugter, hvor svampen forårsager råd
i frugtkødet og belægger frugtens overflade med my
celium hvorfra den ukønnede formering sker ved
dannelse af konidiesporer. Arten er i Danmark den
vigtigste årsag til råd i æbler, pærer og blommer.
Mange arter der danner en effektiv ukønnet forme
ring, udvikler kun meget sjældent sklerotier og frugt
legemer med kønnet formering, og i disse tilfælde er
det imperfekte stadie ofte tildelt et eget navn, f.eks .
kaldes det imperfekte stadie af Moniliniafructigena
for Gul Frugtskimmel (eller Monilia Jructigena) .
Med skiftene imellem imperfekte, perfekte og skle
rotie stadier er Knoldskiverne en særdeles interes
sant gruppe, både fra et biologisk, og grundet hyppi
ge skadevirkninger også fra et økonomisk syns
punkt.

Anemone-Knoldskives frugtlegemer er hyppigst i
sidste del afapril og første del afmaj , og er lettest af
finde i kanten af små huller i anemonedækket, hvor
svampen har forhindret anemonerne i at blomstre.
Svampen er meget almindelig i gode anemone-sko
ve, og kan i gode år sætte frugtlegemer i stort tal. På
de traditionelt svampefattige morkelture lykkes det ,
med lidt ihærdighed, oftest af finde kræet. De andre
arter af knoldskiver der er omtalt i artiklen, danner
ligeledes deres frugtlegemer om foråret, så tag chan
cen nu og udvid svampekendskabet med en ny grup
pe.

Litteratur
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sant gruppe, både fra et biologisk, og grundet hyppi
ge skadevirkninger også fra et økonomisk syns
punkt.
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Ryman, S. & L Holmåsen 1984: Svampar. En Falthandbok.
- Interpublishing, Stockholm.

Anmeldelse
Marcel Bon: The Mushrooms and Toadstools ofBritain and
Nortb-western Europe. Illustrationer af J. Wilkinson og D.
Ovenden. 352 s., 1200 farveillustrationer og 850 s/h teg
ninger. ISBN 0-340-39935-X. Pris hos Svamptryk 122 kr.
Illustreret Svampeflora af Morten & 'Jakob E. Lange ud
kom første gang i 1961, men bliver nu ikke genoptrykt me
re. Det ligner noget forsynet kunne have sat i scene , men
det ER tilfældigt, at Bon's bog udkommer netop nu: Det er
en værdig efterfølger af Lange & Lange og fortjener en lige
så stor udbredelse som denne. Samtidigt illustrerer den
smukt, hvor meget der er sket - bl.a . p.g.a. Lange & Lange 
indenfor populær-mykologien på de 27 år. I Lange & Lange
600 arter, i Bon 's 1200 + omtale af ekstra 300 og med
sporetegninger.

Bogens opbygning er som Illustreret Svampefloras: På
den ene side af hvert opslag en række kortfattede beskrivel
ser af de arter, der er afbildet på opslagets modsatte side .
For hver art findes det videnskabelige, latinske navn inklu
sive artens autorer (de der har beskrevet svampene), en
beskri velse af de makroskopiske karakterer og en kort be
skri velse af sporer og evt . cystider, økologi , spiselighed,
samt hyppighed i Storbritannien. I meget kort kodeform er
svampenes hyppighed angivet for "kontinentet". Ud for
hver beskrivelse findes artens spore aftegnet. 300 af bogens
sider er sådanne opslag . De resterende er indledningen
med forklaring affagudtryk og en nøgle til hovedgrupperne
af svampe, mens der for de store slægters vedkommende
også findes nøgler til arter eller artsgrupper foran opslagene
til slægterne.

Det der først og fremmest gør bogen så anbefalelses
værdig, er akvarellerne af de 1200 arter, hvoraf langt de
fleste (og bedste) er af hatsvampene, mens ascomyceterne,
gastromyceterne, Aphyllophorales og bævresvampene er
behandlet i langt ringere omfang. Akvarellerne er generelt
malet efter typiske eksemplarer og således, at det , der er
specielt for hver art , er fremhævet. Farverne er ramt godt i
de fleste tilfælde og trykket er upåklageligt.

Det er velkendt, at Bon er en "splitter" , altså en , der har
en snæver artsopfattelse, og mange af de afbildede "arter"
er ikke almindeligt anerkendte og bør - i hvert fald i mine
øjne - betragtes som former eller varieteter af andre arter.
Det er imidlertid en smagssag , og det er godt nok at vise
variationen indenfor nogle arter, så kan hver især placere
dem på det niveau i det taxonomiske hierarki , som man
finder passende. Artsudvalget er udmærket dækkende for
danske forhold , selvom der også er medtaget en del sydlige
arter, som ikke findes her.

Bogens høje kvalitet og den fantastisk lave pris gør, at
denne bog vil være selvskreven hos enhver, der har inter
esse for andet end madsvampe.

Det er endnu uafklaret , om den vil blive oversat til
- ...... - ..

til slægterne.
Det der først og fremmest gør bogen så anbefalelses

værdig, er akvarellerne af de 1200 arter, hvoraf langt de
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gastromyceterne, Aph yllophorales og bævresvampene er
behandlet i langt ringere omfang. Akvarellerne er generelt



To for Danmark nye hatsvampe, der vokser påtræflis:
Stropharia percevalii og Agrocybe putaminum

ErikRald
Møllegade 21A, st.th., 2200København N

I de senere år er det blevet stadigt mere brugt at
udsprede stumper af bark og ved af forskellige løv
og nåletræer i bede i offentlige parker og vejrabatter.
Træflisen fungerer som jordforbedringsmiddel:
jordbunden bliver surere, mere fugtig og mere næ
ringsrig, og ukrudtet holdes borte. Fra et mykologisk
synspunkt er det en fortræffelig praksis. Der er nem
lig en hel del svamp earter, der i skovene vokser på
træstumper, som er blevet meget udbredte på netop
dette substrat. To af de arter, jeg har konstateret i
sådanne træflis-bede, er ikke tidligere rapporteret
fra Danmark. Ingen af dem er bundet til forekomst
på træflis, men det er sandsynligt, at de er blevet
mere almindelige i takt med udbredelsen af brugen
af træflis. Det er store og let kendelige hatsvampe,
som man ikke skulle tro tidligere kunne have været
overset her i landet. Den ene af dem er tilmed en
temmelig almindelig art, i hvert fald i byer. Jeg har
tilladt mig at give dem danske navne efter deres fore
trukne substrat.

Træflis-Bredblad
(Stropharia percevalii (Berk.& Br.) Sacc.)
Fund: Arten har en kort , men dramatisk historie her
i landet. De første kendte eksemplarer blev plukket
afThomas Læssøe i slutningen af1982 på de træflis
dækkede skråninger fra Lyngbyvejen ned mod Gen
tofte Sø. Han viste mig dem, men jeg var ikke i stand
til at sætte noget som helst navn på arten; jeg foto
graferede fundet, tørrede det og lagde det ned til alle
de andre ubestemmelige svampe i min samling. I
vinteren 1982-83 læste jeg Amold's nyudkomne bog
om græslandssvampe (Arnolds 1982), og der fandt
jeg en yderst vellignende akvarel af arten under nav
net Stropharia percevalii. Gåden var løst! Det viste
sig snart, at arten var at finde gennem en stor del af
sæsonen, og eftersøgning på andre træflissteder gav
hurtigt resultater. Mange forskellige mennesker har
bragt mig fund af arten fra træflis rundt omkring i
landet - en indsats, som jeg takker hjerteligt for. Det
kan allerede nu konstateres, at arten kan findes på
mange træflislokaliteter i mange danske byer. Den
uæflis-Bredblad
(Stropharia percevalii (Berk.& Br.) Sacc.)
Fund: Arten har en kort, men dramatisk historie her
i landet. De første kendte eksemplarer blev plukket
afThomas Læssøe i slutningen af 1982 på de træflis
dækkede skråninger fra Lyngbyvejen ned mod Gen-

Den kommer frem omkring et år efter, at træflisen er
blevet spredt ud, og holder sig 2-3 år, hvis ikke der
bliver lagt ny flis på. Den lever dog ikke udelukken
de på træflis. Flere af fundene groede på jord, ofte
mellem pinde og kviste, således under en hæk i nær
heden af Rode Mose, i en have i Billund, i kvasbunke
langs en skovvej i udkanten afKiskelund Plantage, i
en have i Beder (her ingen synlige kviste); de øvrige
fund er fra træflis. Ingen af fundene er altså fra na
turlig vegetation. Arnolds (1982) angiver den fra en
gammel gødningsplet i en svagt gødet hestegræsning
på sur sandjord.

_Det er meget bemærkelsesværdigt, at en så stor
(op til 8 x 10 cm) og relativt almindelig svamp i den
grad har unddraget sig mykologemes opmærksom
hed, at man leder forgæves efter den i selv omfatten
de bestemmelsesværker som Moser (1978) og Kiih
ner & Romagnesi (1953). Den eneste sandsynlige
forklaring er, at arten som følge af træflisbrugens
accelleration er blevet langt mere almindelig i de
seneste år. Arnolds (1982, 1984) angiver den som
ikke ualmindelig på ruderatpladser i de vestlige dele
af Holland. - Der foreligger flere danske fund end de
i materialelisten nævnte indsamlinger.

Arten er oprindelig beskrevet fra Storbritannien
(Berkeley & Broorne 1879), hvor den blev fundet på
savsmuld i Northumberland af Cecil H. Spencer
Perceval, hvem arten har sit latinske artsnavn efter.
Siden er den blevet genfundet i Storbritannien. Or
ton (1960) studerede typematerialet og det lidt se
nere indsamlede materiale, som blev afbildet af Co
oke i 1884 som planche 550 i hans Illustrations of
British Fungi (Cooke 1881-1891). I de andre europæi
ske lande har jeg ikke fundet spor i litteraturen af
arten, som jeg opfatter den; et farvebillede i en po
pulær svampebog (Clemencon m.fl. 1980), angive
ligt af Stropharia melanosperma, kunne efter min
mening meget vel være S. percevalii.

Kendetegn: Træflis-Bredblad står meget nær Skæl
let Bredblad tStropharia squamosa(Pers.: Fr.)Sacc.),
som også er kendt under navnene Skællet Svovlhat
(Hypholomasquamosum) og Skællet Nøgenhat (Psi
ikke ualmindelig på ruderatpladser i de vestlige dele
af Holland. - Der foreligger flere danske fund end de
i materialelisten nævnte indsamlinger.

Arten er oprindelig beskrevet fra Storbritannien
(Berkeley & Broorne 1879),hvor den blev fundet på
savsmuld i Northumberland af Cecil H. Spencer



Fig. 1.Træflis-Bredblad iStropharia percevaliii. Gentofte Sø, Il.IX.1987 . Foto E. Rald,



randslør og have en bred, hudagtig ring. Mikrosko
pisk er der ganske små forskelle i sporernes form og
størrelse (gennemsnitligt er de 1/2 um kortere og 1/2
um smallere og derved af slankere form; spireporen
er central).

En anden forvekslingsmulighed er Nordisk Bred
blad (Stropharia hornemannii (Fr.: Fr.) Lund. &
Nannf.), under hvilket navn jeg har set Træflis-Bred
blad ligge på en svampeudstilling i Peter Lieps Hus,
men denne art har stærkere slimet hat og massiv
stok, samt pleurocystider. Den kan måske også for
veksles med Spiselig Bredblad tStropharta rugo
soannulata Farlow ex Murr.), der vokser de samme
steder som S. percevalii, men denne har en tyk, på
oversiden ribbet ring. Træflis-Bredblad minder lidt i
udseende om Tidlig Agerhat (Agrocybe praecox
(Pers.: Fr.) Fayod), der også er almindelig på træflis,
men Træflis-Bredblad kendes let fra alle andre
svampe på træflis på sit violette sporestøv.

Diskussion: Skællet Bredblad og Træflis-Bredblad
udgør en lille artsgruppe, der på mange måder står
midt imellem Bredblad, Svovlhat og Nøgenhat. Art
safgrænsningen i gruppen er uafklaret. Mange for
fattere slår vores danske art sammen med en nordisk
art, S. magnivelaris Peck apud Harriman og bruger
navnet S. percevalii om den bredt opfattede art
(f.eks. Orton 1960, Guzrnn 1983, Watling & Gregory
1987). Dette er sikkert ikke korrekt. Den nordiske
art afviger ved at mangle randslør og have bred, hud
agtig ring; den vokser på jord under træer og buske
langs vandløb om foråret (se Ryman & Holmåsen
1984). Originalbeskrivelsen af S. percevalii angiver
randslør og smal ring, hvorfor jeg ikke har betænke
ligheder ved at fastholde navnet S. percevalii for den
almindelige danske art. Smith (1979) beskriver en
ny art fra det nordvestlige USA, Stropharia riparia,
som værende forskellig fra S. magnivelaris; den har
randslør, smal ring og vokser under Poppel langs
vandløb både forår og efterår; det meget nydelige
foto viser ingen forskelligheder fra den danske art.

Beskrivelse: Hat 2-8 cm bred, først halvkuglefor
met, siden udbredt med eller uden bred pukkel, til
sidst flad til nedtrykt, tykkødet, som fugtig lidt fed
tet, som tør skindagtig, undertiden groft sprukken,
ikke hygrofan, ikke randstribet, med små, sparsom
me, affaldende, hvide, siden gulbrune, trekantede
hårskæl, med stort, tykt, uldent, på undersiden
svovlgult randslør, der forsvinder med alderen, som
fugtig med fedtglans, ellers mat, som ung orangegul,
siden bleggul til cremefarvet, undertiden mørkere
agt1\!, Tlilg'; -uenT

VOKs~r pa JOrCI under træer og buske
langs vandløb om foråret (se Ryman & Holmåsen
1984). Originalbeskrivelsen af S. percevalii angiver
randslør og smal ring, hvorfor jeg ikke har betænke
ligheder ved at fastholde navnet S. percevalii for den
almindelige danske art. Smith (1979) beskriver en
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middeltykke, først blegbrune, siden smukt gråvio
lette, til sidst violetsorte, ved udtørring purpurbru
ne, æg hvidtandet. Stok 4-10 cm høj, ret tyk, cylin
drisk, ret eller bugtet, ofte lidt nedadtil tilspidset,
forneden eventuelt lidt knoldet, med ± veludvikle
de hvide mycelstrenge, ± smudsighvidt myceltottet
ved basis, med svag, først trådet-udstående ringzo
ne, der farves gråviolet af sporerne, over denne fint
hvidkliddet, ± længdestribet af lamellerne, under
denne tydeligt trådet-småflosset, fint længdefibret,
efterhånden noget tværbølget-skinnende, ellers mat,
bleggul, mod basis og ved tryk rustbrun. Kød ret
tykt, fast, i stokken først massivt, efterhånden hult,
hvidt, i stokbasis rustgult og trævlet. Lugt svag, men
ved gennemskæring noget metallisk-stinkende.

Sporer 12,5-16x 7,5-8,5 um, ellipsoidiske, glatte,
med tydelig, svagt ekscentrisk spirepore og lille, uty
delig apiculus, som friske i vand violette, som tørre
de i KOH lysebrune. Basidier 4-sporede. Cheilocy
stider smalt flaskeformede (lageniforme) med lang
hals, hyaline, ca. 50 x 3,5 um. Pleurocystider ikke
set.

Materiale
Vestjylland: Holstebro, 12.Y.1986, D. Boertmann DB
86005 (ER); Billund, 14.IX.l983, J. Vesterholt s.n. (ER).
Sønderjylland: Kiskelund Plantage, 17.VI.l984, E. Rald
(ER); Rode Mose, 17.VI.l984, E. RaId (ER). Østjylland:
Beder, 14.X.l986, E. Rald (ER); Grenå Plantage,
26.IX.l987, S. Svane (ER). Nordøstsjælland: Gentofte Sø,
28.XI.1982, T. Læssøe s.s. (ER); Ibid., 4.VII.1983, E. RaId
(ER); Ibid., 6.x.l983, E. RaId (C, ER); Ibid., 21.X.l983, E.
RaId (ER); Ibid ., 3.VI.l984, E. RaId, (ER); Roskilde St.,
3.VII.1983, E. RaId (ER, C); Ibid ., 7.VIII.l984, E. RaId,
(ER); Friheden St., 1.x.1984, K. Slot JV84-1432 (JV); Ibid.,
28.X.l984, K. Slot JV84-1676 (JV); Sortedamssøen,
8.VI.l987, E. RaId (ER); Birkerød St., 12.VL1987, E. RaId
(ER); Holte St., 2.X.l984, E. RaId (ER); Mariebjerg Kirke
gård, 21.VI.l985, E. RaId (ER); Lyngby St., VI.l986, T.
Hjort (ER); Hellerup, VIII. 1986, A. Schnack (ER).

Træflis-Agerhat
(Agrocybe putaminum (Maire) Singer)
Fund: Den 26. august 1984 spadserede jeg sammen
med Thomas Læssøe på Mariebjerg Kirkegård ved
Lyngby i København, og der fandt vi en svamp, som
ingen af os kendte, og som vi ikke umiddelbart kun
ne sætte navn på. Efter hjemkomsten viste det sig i
mikroskopet at være en Agerhat (Agrocybe), og den
bestemtes efter Moser (1978) til Agrocybe putami
num. I de følgende år har jeg ofte besøgt lokaliteten
og genfundet arten ved flere lejligheder i tidsrum
28.xI.1982, T. Læssøe s.s. (ER); Ibid ., 4.VII.1983, E. RaId
(ER); Ibid., 6.X.l983, E. RaId (C, ER); Ibid., 21.X.l983, E.
RaId (ER); Ibid., 3.VI.l984, E. RaId, (ER); Roskilde St.,
3.VII.l983, E. RaId (ER, C); Ibid ., 7.VIII.l984, E. RaId,
(ER); Friheden St., l.X .1984, K. Slot JV84-1432 (JV); Ibid.,
28.x.l984, K. Slot JV84-1676 (JV); Sortedamssøen,
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stort antal. De talrigste forekomster med de største
frugtlegemer var på træflis langs cykelstien på sydsi
den afkirkegården, men to af stederne, herunder det
først opdagede, voksede den på jord uden synlige
trædele. - Til trods for, at jeg færdes meget på træflis
lokaliteter, er det ikke endnu lykkedes mig at finde
den andre steder, så denne art må være sjælden i
Danmark.

Også i udlandet må arten betegnes som sjælden og
lidet kendt. Den blev først beskrevet fra Frankrig,
hvor den groede på kirsebær- og blommesten (Maire
1913). Artsnavnet putaminum betyder "skallernes".
Siden blev den rapporteret fra Frankrig groende på
træaffald. I Holland er den blevet fundet et par gan
ge på havejord med gødningsblandet halm (jf. Ar
nolds 1984). Bresinsky & Haas (1976) angiver den
fra Saar-området i Vesttyskland. Gerhardt (1984) af
bilder den med et fortræffeligt foto i en populær
svampebog og kalder den ikke sjælden i parker i
Berlin. Watling (1982) omtaler den ikke. Kreisel
(1987) opregner fire fund i Østtyskland i haver mel
lem haveaffald eller under blommetræer.

Kendetegn: Der er kun tre danske Agrocybe-arter,
der har stokken besat i hele længden med caulocysti
der (disse ses som en fint melet eller fnugget be
lægning på stokken), nemligA. arvalis, A.firma ogA.
putaminum. A. firma har som ung violet skær på
hatten og vokser i skov. A. arvalis kan vokse på træ
flis, men stokken er som regel tyndere end den er hos
A. putaminum, når denne vokser på træflis, og den
er rodslående og som regel forbundet med store, sor
te sklerotier (i hvert fald, når den vokser på træflis).
På træflis finder man også hyppigt Tidlig Agerhat
(Agrocybe praecox (Pers.: Fr.) Fayod) og Fastkødet
Agerhat (Agrocybe molesta(Lasch) Singer), men in
gen af disse har cystider i hele stoklængden; i stedet
har de slør i form af ring eller ringslør, hvilket man
aldrig finder hos Træflis-Agerhat. Alm. Agerhat
(Agrocybe pediades (Fr.) Fayod) kan undertiden
træffes på træflis, og den har lige som Fastkødet
Agerhat sporer i samme størrelsesorden som Træ
flis-Agerhat, hvor de øvrige nævnte arter har mindre
sporer. Igen er cystiderne på stokken afgørende.

Agrocybe putaminum tilhører et kompleks af
sjældne Agrocybe-arter med samme økologi, hvoraf
der er kendt en art fra Europa, en fra Japan og fire
fra Nordamerika. Den tidligst beskrevne er den
nordamerikanske A. sororia Peck. Watling & Bige
low (1983) bringer en bestemmelsesnøgle til kom
plekset og beskrivelser af alle arterne, der adskilles

A. putaminum, når denne vokser på træflis, og den
er rodslående og som regel forbundet med store, sor
te sklerotier (i hvert fald, når den vokser på træflis).
På træflis finder man også hyppigt Tidlig Agerhat
(Agrocybe praecox (Pers.: Fr.) Fayod) og Fastkødet
Agerhat (Agrocybe molesta(Lasch) Singer), men in-

Beskrivelse: Hat 1-3 cm bred, halvkugleformet til
konveks, i begyndelsen med indrullet rand, siden
udbredt og undertiden med svagt antydet pukkel,
tør, mat, med tæt, ustruktureret overflade, under
tiden en smule sprukken mod randen i meget tørt
vejr, ensfarvet okkerbrun-blegbrun, undertiden en
smule mørkere på midten. Lameller tilvoksede, tæt
te, tynde, undertiden lidt udrandede og stregformet
nedløbende, først hvidlige med skidengult anstrøg,
siden blegbrune-gulbrune, til sidst chokoladebrune,
æg hel, smalt, men tydeligt hvid. Sporestøv brunt.
Stok middeltyk til ret tyk, jævntyk, men ofte med
knold, lige eller noget bugtet, ofte med hvide mycel
strenge (når den vokser på træflis), tør, længdestri
bet, i hele længden tæt pudret, idet bepudringen
dækker stribningen, uden antydning af slørrester,
ensfarvet okkerbrun-blegbrun som hatten. Kød i
hatten tykt, i stokken massivt, efterhånden en smule
hult i stokmarven, fast , hvidt, ved gennemskæring
med stinkende-melagtig lugt og med melsmag (som
hyppigt hos Agrocybe).

Sporer 9,5-14,5 x 6-7 11m, glatte, tykvæggede, med
tydelig spirepore og lille, utydelig apiculus. Basidier
4-sporede, hyaline, enkelte gulfarvede, f.eks. 30 x 10
11m med 8 11m lange sterigmer. Cheilocystider 25-30
x 8-13 11m, flaskeformede (lageniforme) til sækfor
mede (utriforme), med ± udpræget hoved, hyaline,
enkelte gulfarvede. Pleurocystider 30-50 x 14-24
11m, tykmavede (ventricose), nogle med stilk, andre
uden, hyaline, enkelte gulfarvede. Caulocystider tal
rige, 35-50 x 8-10 11m, smalt flaskeformede, hyaline,
enkelte gulfarvede.

Materiale
Nordøstsjælland: Mariebjerg Kirkegård, 26.VIII.1984, E.
RaId (ER); Ibid. , 8.IX.l984, T. Læssøe s.n. (ER); Ibid. ,
21.VI.l985, E. RaId (C, ER); Ibid ., 21.VI.l985, J. Vesterholt
N85-122 (C); Ibid., 31.VII.1986, E. RaId (ER); Ibid.,
31.VIII.l986 , E. RaId (ER); Ibid., 28.VII.l987, E. RaId
(ER).

Summary
Stropharia percevalii (Berk. & Br.) Sacc. and Agrocy
beputaminum (Maire) Sing. are reported from Den
mark for the first time. The former is a rather com
mon species on wood-chips in cities, while the latter
has only been found in a single locality. Both species
are mainly found on wood-chips, but they have also
uder., hyaline, enkelte gultarvede. Caulocysnder tal
rige, 35-50 x 8-10 11m, smalt flaskeformede, hyaline,
enkelte gulfarvede.
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Opskrifter

Champignon på grill

8 store Champignon
250 g kyllingelever
peber, salt
2 spsk tomatpure
1fint hakket løg
50 g smør
Sølvfolie

Svampenes hatte skilles fra stokkene og udhules en
smule.
Det hakkede løg ristes i smør til det er klart.
Stokkene og kødet fra de udhulede hatte hakkes fmt
og tilsættes sammen med tomatpure.
Retten simrer i 5-10min. og smages så til med salt og
peber.
Kyllingeleveren skæres i mindre stykker, der fordeles
i Champignonhattene.
Der krydres med salt og peber og tomatblandingen
fordeles over fyldet.
Hattene pakkes ind i sølvfolie og steges på grillen til
de er møre.

Svampe i eddike
- til salat

Svampe
Saltvand - 5 spsk salt pr. l vand
Eddiekvand - 2 dl eddike pr. l vand

Saltvandet bringes i kog i en gryde afpassende stør
relse.
De rensede svampe kommes i og koges i ca. 5 min.,
hvorefter de tages op, læggespå en si og skylles.
Eddikevandet bringes i kog, og svampene koges
yderligere 5 min. heri.
Svampe og eddikevand tages fra varmen og hældes
direkte i rene glas. Svampene skal være godt og vel
dækket af eddikevandet.
Når glassene er kølet af, hældes lidt olie i hvert, så
meget at indholdet dækkes med ca. 1cm olie.
Sæt låg på glassene, og svampene kan holde sig i
årevis.
Før brugen skylles svampene med lunkent vand og
kan så nydes i marinade med f.eks. løg eller purløg
og hakket persille.

Svampe
Saltvand - 5 spsk salt pr. l vand
Eddiekvand - 2 dl eddike pr. l vand

Saltvandet bringes i kog i en gryde af passende stør-



Landsdelsrapporter

Dette er den nye rubrik i forårsnumrene af bladet
SVAMPE, hvor pustet fra de lokale "svampesam
fund" vil kunne mærkes. Det er her du vil kunne
læse om de ting der er sket i dit lokale område i den
forløbne sæson, om resultater af kurser og ture, om
at rørhattene var store, at garnfarvningen gik godt
eller at der stadig var kantareller at finde den 5.
januar. Her vil der være plads til lidt af den lokalko
lorit, der forsvandt, da det af pladshensyn blev umu
ligt at trykke ekskursionsberetninger fra vore talrige
ekskursioner.

Forfatterne/forfattergrupperne er gået til opgaven
med energi, og resultatet er blevet et kulørt udbud af
lokale oplevelser. Redaktionen hilser lokalgrupper
ne velkommen i bladet.

Nordjylland
Norden for lands lov og ret, hed det i gamle dage.
Nordjysk Lokalafdeling hylder stadig principperne
fra dengang - vi har hverken love, generalforsam
linger eller kontingent. Alligevelholder vi ekskursio
ner, svampeaftener og møder, og udgiver "Stropha
ria" , et ydmygt lille blad med vore ekskursionsbe
retninger. Interesserede kan kontakte Ole Faaborg
på 0828 6400 for nærmere oplysninger.

Den nordjyske sæson startede kort efter nytår:
den 5. januar indsamledes de første tragtkantareller.

Foråret var generelt dårligt - vi ligger nordligt og
skallede længe for at finde morkler, bortset fra sten
morkler. Februar, marts og april var stort set uden
svampe hos os. I maj måned fik vi store forekomster
af Skarlagen-Pragtbæger, bl.a. fra Buderuplund
Skov.Vårmusseron kom først ind i juni.

Efteråret var en underlig forskudt størrelse der
begyndte tidligt og sluttede tidligt. Uge 29 i juli var
starten på en meget givtig periode, især hvad arts
rigdom angår, men der var helt pænt til gryden også.
August måned var blandt de fineste svampemåne
der i mands minde, og mange af vore medlemmer
klagede over fyldt fryser allerede da - eneste minus
var, at kantarellerne voksede meget, meget langsomt
i 1988. 3-4 uger tog det ofte førend man kunne være
bekendt at plukke løs.

Septembers første weekend, den 3-4/9 var absolut
toppen i år, og mange medlemmer rundede nemt
.lDO arrer.n å.et .oar..timets _vapc!riJJ9-_oTr;H1tk::mt;:m~1

Den nordjyske sæson startede kort efter nytår:
den 5. januar indsamledes de første tragtkantareller.

Foråret var generelt dårligt - vi ligger nordligt og
skallede længe for at finde morkler, bortset fra sten
morkler. Februar, marts og april var stort set uden
C;:V::lmnf' h nc;: nc;: Trn a i m:"!nf'o fik vi ctrvrr- fnrf'knmc;:tf'r

elle arter noterede vi vort lokale symbol, Nordisk
Bredblad , og også Hjelmmorklen Cudonia confusa
og Randbæltet Hjelmhat (et sted registreret i 150
eksemplarer på en stub) synes i fremgang. Judasøre
fandtes ved Skiveren, det foreløbig nordligste. Præg
tig Skørhat, i Illustreret Svampeflora betegnet som
sjælden, var langt den hyppigste svamp i vore klit
plantager, f.eks. i Svinkløv, og der blev tilberedt
mangt en lækker, sprød stuvning derpå.

Aviserne var fulde af manende overskrifter - helt
berettiget, vi havde også bestemt hausse i grønne og
hvide fluesvampe. Heldigvis også af lækre, brune
kamfluesvampe, en overset delikatesse. Blomkåls
svampene florerede (især Lerup Kirke og omegn) , og
allerede i oktober indfandt Fløjlsfod sig. Oktober
var rimelig i kystnære områder - inde i landet var der
oftest tomt. I skrivende stund markerer den 20. ok
tober afslutningen på vor sæson, men vi har jo lov at
håbe!

Årets svamp var så absolut Gyldengrå Munkehat.
Vi har aldrig før set så store og udbredte forekom
ster.

Årets mand var Ole Hvass Madsen der tog di
plom . Til lykke og velkommen i rækkerne - måtte
flere snart følge efter.

Ole Faaborg
Grindstedvej 7
9310 Vodskov

Vestjylland

I 1988 blev der afholdt fire svampeture i det vestjy
ske område. Disse var meget forskelligt besøgt.

De to første ekskursioner gik til Dejbjerg og Ho
verdal plantager. Deltagerantallet lå på disse ture på
mellem 70 og 100 personer. Forklaringen herpå var
at turene var annonceret igennem naturvejlederne i
området. Der blev på turene fundet flere spændende
svampe. På Dejbjerg-ekskursionen (d. 10/9) gik der
rygte om at nogle tyske deltagere havde fundet
Blomkålssvamp tSparassis crispas. men det blev
ikke bekræftet. Det blev det derimod i Hoverdal
Plantage en uge senere hvor der blev fundet flere
flotte eksemplarer. Blomkålssvampen er i Vestjyl
land ikke så sjælden som man kan læse i nogle svam
pebøger. Måske er den endda i fremgang på grund af
at plantagerne bliver ældre, idet den lever som snyl
ter på gamle nåletræer. På turen i Hoverdal blev der
nQ''':,\ furidet den forholdsvis siældne .Evrre~Rørbat

Vestjylland

I 1988 blev der afholdt fire svampeture i det vestjy
ske område. Disse var meget forskelligt besøgt.
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Den 23. oktober gik turen til Rind Plantage syd
for Herning. Plantagen er berømt for sine mange
arter af jordboende pigsvampe (slægterne Korkpig
svamp (Hydnellum) , Læderpigsvamp (PhelIodon),
Duftpigsvamp (Bankera) og Kødpigsvamp (Sarco
don)) . Turen, der var en opfølgning af en tur til sam
me lokalitet sidste år, var ret dårligt besøgt med un
der 10 deltagere. Der havde været nattefrost kort
forinden , og kun få svampe var tilbage , heriblandt
den ret almindelige pigsvamp Vellugtende Læder
pigsvamp (P mefafeucus).

Årets sidste ekskursion gik til VejersStrand, så det
var klitsvampe man gik efter. Der var kun få delta
gere. Måske havde nattefrosten inde i landet fået
folk til at tro at nu var det slut med svampene, men
de tog fejl- Vejers Strand var gået fri af frost , og der
var flere spændende svampe i klitten. 30 arter blev
der fundet , deriblandt en Trævlhat (Inocybe subpo
rospora) som ikke tidligere var angivet fra Danmark.
Sand-Stinksvampen (Phallus hadrianus) sås talrigt ,
og en lille sjælden Moskantarel (Leptogfossum re
tirugum) blev også taget.

Morten Christensen
Søgårdvej 4
8960 Tim

Østjylland
Årets aktivitet i østjylland har været stærkt præget af
en begivenhed : dannelsen af Østjysk Lokalafdeling
under svampeforeningen (se SVAMPE 18). Et affor
målene med at danne en egentlig forening var at få
delt arbejdsopgaverne ud på flere skuldre , og det
synes at være lykkedes. Konkret har det resulteret i
et større aktivitetsniveau end tidligere , samt i en
større udadvendthed imod offentligheden.

Da vi alligevel skulle have folk samlet til den stif
tende generalforsamling (den 19. marts) , benyttede
vi lejligheden til at holde en "mini svampedag" kal
det Østjysk Forårsmøde. Her blev der holdt en ræk
ke foredrag om svampe, nogle lette andre tunge , og
der blev serveret the/kaffe og brød. Der var et pænt
fremmøde (40-50 personer), hovedsageligt aflokale,
men også enkelte fynske og sjællandske ansigter blev
set. Det er altid hyggeligt at møde folk uden for den
"officielle" sæson, og vi regner med hermed at have
startet en tradition.

Noget af det første vor lokale bestyrelse foretog
sig, var at nedsætte et PR-udvalg, der skulle få fore
Arets aktivitet i østjylland har været stærkt præget af
en begivenhed: dannelsen af Østjysk Lokalafdeling
under svampeforeningen (se SVAMPE 18).Et affor
målene med at danne en egentlig forening var at få
delt arbejdsopgaverne ud på flere skuldre , og det
synes at være lykkedes. Konkret har det resulteret i

at arrangere og annoncere ture for ikke-medlemmer.
Resultatet blev bl.a. en tur i Moesgård skovene, for
annonceret i Århus Stifttidende, med 100-150delta
gere (og alt for få lederel), og en række velbesøgte
ture , arrangeret i samarbejde med naturvejledere i
området. Desuden lykkedes det i Århus at oprette et
begynderkursus i svampe, annonceret i lokalaviser
og via opslag, og med ca. 20 deltagere. Selvom man
skulle betale et mindre gebyr og melde sig ind i fore
ningen for at deltage, kunne totalprisen konkurrere
med prisen for et tilsvarende aftenskolekursus, og i
tilgift fik man ikke en middelmådig, men en særde
les kvalificeret undervisning af 6-7 lokale diplom
prøvetagere. Arrangementet var så absolut en suc
ces, og vi forsøger med et tilsvarende næste år.

Som de tidligere tre år afholdt vi i Århus et kursus
i videregående svampebestemmelse. Da vi ad åre
har arbejdet indgående med mange af de traditio
nelt populære slægter (rørhatte, skørhatte ect.) for
søger vi os efterhånden med ret mange særdeles van
skelige grupper, men deltagerne tog startaftenen
med nøgling af rødblade, og senere de resupinate
poresvampe, med vanlig entusiasme. Til årets kur
sus havde vi fornøjelsen af have besøg af Erik Raid
og Steen A. Elborne som gæstelærere i henholdsvis
voks/sneglehatte og huesvampe.

Vort ekskursions-program var pænt; det blev til
ca. 30 ture , spredt til alle ender af området (Århus og
Vejleamter) , og med afstikkere til vestkysten. Frem
mødet var som altid meget variabelt, med oven
nævnte, offentlige tur som topscorer og med en tur
til VosnæsSkov som bundskraber med tre fremmød
te. To ture på hverdagsaftener til små listige lokalite
ter var et spændende forsøg, men det er et problem
at det allerede i midten af september bliver lidt for
tidligt mørkt. Vor ekskursions-sæson strakte sig fra
den 8. maj til den 30. oktober, og sommermåneder
ne var usædvanligt godt dækket, med to ture i hver
måned. Det var heldigt, da det i nogle områder
vrimlede med svampe sommeren igennem. Især var
der talrige spændende arter af skørhatte og rørhatte
(i gruppen omkring Blodrød Rørhat og Rødspruk
ken Rørhat), og allerede omkring første juli var der
pænt med kantareller. I august måned vrimlede det
med Grøn og Hvid Fluesvamp; det var en usikker
sæson for "chance-spisere". Allerede i september
var floret på retur i østkystens fede løvskove, me
dens der stadig var godt i de magre nåleskove til hen
i oktober. Alt i alt var det en spændende og varieret,
men tidsmæssigt noget forskudt sæson.
mødet var som altid meget variabelt, med oven
nævnte , offentlige tur som topscorer og med en tur
til VosnæsSkov som bundskraber med tre fremmød
te. To ture på hverdagsaftener til små listige lokalite
ter var et spændende forsøg, men det er et problem
at det allerede i midten af september bliver lidt for



På Fyn har vi en underafdeling af "Foreningen til
Svampekundskabens Fremme", som kaldes "Paha
ti " - fynsk for paddehat. Det drejer sig om en fast
kerne på knap ti personer som, i fællesskab, tidligt
på foråret planlægger svampeårets ekskursioner i
det fynske landskab. Vi mener ikke at det kan have
den store interesse for svampeinteresserede fra an
dre landsdele at høre om hvad vi samler in på vore
ture, men nok så meget om hvorledes vi går til værks
når vi skal udvælge egnede ekskursionsmål. Hvis
man alligevel er interesseret i at få artslister fra en
ikke er nødvendigt, når man kun samler svampe til
spisebrug. Lad os prøve at ændre deres indstilling til
dette.

har ligeledes været klager over at der ikke har været
afholdt ekskursioner i alle dele af området. Dette vil
vi også prøve at gøre noget ved næste år ved at lægge
vore ture lidt mere spredt.

Ellers har sæsonen 1988 været tilfredsstillende,
dog kunne tilslutningen på nogle af turene have væ
ret bedre. Vesteregnens Svampeforenings traditio
nelle tur med Jyske Tidende gik i år til Åved Planta
ge som vi tidligere har besøgt med held. Der mødte
ca. 60 deltagere op i det fine vej r, og næsten alle fik
lidt spiseligt med hjem. Vi havde til lejligheden alli
eret os med kvalificerede folk til sortering og artsbe
sternmelse.

Den lige så traditionelle tur til Lovrup, med fælles
spisning i Arrild, d. 2. oktober, var lige succesfuld.
Værtsparret bød på velsmagende svamperagout, så
det kneb med at få spist vores medbragte mad.

Knap så heldigt gik turen til Rømø der blev af
holdt i samme weekend som Tønder Festivalen. Her
sejrede musikken over svampene. Uheldig var lige
ledes en aftenekskursion der var planlagt ugen efter
sommerferiens ophør, hvor det næsten var mørkt
ved starttidspunktet. Så medbring på næste aften
ekskursion en lommelygte!

Der har i årets løb i det sønderjyske område været
afholdt flere ekskursioner med det formål at få kon
takt med de mange svarnpesamlere, der ikke er med
lemmer afforeningen . Desværre har det vist sig at de
fleste ikke ønsker medlemsskab, da de mener at det
ikke er nødvendigt, når man kun samler svampe til
spisebrug. Lad os prøve at ændre deres indstilling til
dette.

blev til Samsø, nærmere betegnet Nordby Bakker,
hvor Århus Amt ejer en gård der kan lejes billigt.
Nordby Bakker viste sig at være et fantastisk om
råde, med vældige, græssede overdrev der vrimlede
med svampe. Mest iøjnefaldende var de store
mængder af champignons, dels den almindelige
Mark Champignon, dels den nært beslægtede, brun
skællede Purpurbrun Champignon (Agaricus cupre
obrunneus), men mange mindre påfaldende svam
pe , som f.eks. arter af slægterne Vokshat, Nonnehat,
Hekseringshat og Køllesvamp, blev også fundet. Tu
ren blev, trods et barkst vejr med stiv vind, en stor
succes. Det faktum at prisen kunne holdes på 200 kr.
pr. person, gør denne type ture ret lette at håndtere,
og vi vil meget opfordre andre lokalafdelinger til at
tage initiativet op.

Som rosinen i pølseenden afholdtes der den 5.
december etjulemøde i Århus. Her blev næste forårs
og sommers ture planlagt, og der blev vist lysbilleder
af svampe og folk fra den forgangne sæson. Der er
efterhånden adskillige habile svampefotografer i vo
res område, og det var en fornøjelse at se Børstefod,
Satans Rørhat og Cinnoberbæltet Slørhat danse om
kap med Færøernes svampe.

Sidst et lille suk over en foreningstradition . Det
har vist aldrig været vores stærke side at komme i
kontakt med mennesker udenfor foreningen (det er
faktisk nærmest forbudt ifølge de nuværende ved
tægters par. 3). Det har vi i år prøvet at gøre noget
ved gennem opsøgende virksomhed i aviser etc.; om
det har resulteret i mange nye medlemmer ved vi
endnu ikke . Imidlertid ser der nu ud til at kunne
opstå lignende problemer internt i foreningen , idet
opdelingen i lokalafdelinger tilsyneladende ikke in
spirerer til at deltage i hinandens arrangementer. Vi
vil fra Østjysk Lokalafdeling understrege at alle
svampeforeningens medlemmer er velkomne til vo
re arrangementer, så læs også hvad der arrangeres i
andre lokalområder end jeres eget . Vi er så få svam
peinteresserede her i landet, og det er vigtigt at vi
samarbejder og lærer af hinanden!

Jens H. Petersen
Europaplads 8, 2.
8000 Århus C

Sønderjylland
Så gik sæsonen 1988, og det er tid til at gøre status.
Der har i landsdelen ikke været afholdt det antal
ved gennem opsøgende virksomhed i aviser etc. ; om
det har resulteret i mange nye medlemmer ved vi
endnu ikke . Imidlertid ser der nu ud til at kunne
opstå lignende problemer internt i foreningen , idet
opdelingen i lokalafdelinger tilsyneladende ikke in
spirerer til at deltage i hinandens arrangementer. Vi

Tage Jensen
Vesteregnens
Svampeforening

Fyn

Tage Jensen
Vesteregnens

Ronald Toft
Nørbyvej 28
6200 Åbenrå

Ronald Toft
Nørbyvej 28



Fyn er fra naturens side udstyret med mange
frugtbare jordbundstyper, som desværre - for os- er
opdyrkede . Det gælder altså for os om at finde bio
toper, der afviger fra dette mønster. Til dette ind
ledende arbejde benytter vi:
- målebordsblade (4 cm kort).
- de tilsvarende basiskort eller jordbundskort i må-
lestok 1:50.000 (2 cm kort).
- geomorfologiske kort der viser overfladens ud
formning under og efter istiden, f.eks. Per Smeds
"Geomorfologiske kort over Danmark".
- jordbundskortene fra Danmarks Geologiske Un
dersøgelser. De er ret gamle, og skal nok lånes på et
bibliotek.

En indgående forklaring på overfladeformernes
dannelse kan findes i Danmarks Natur, bind 1.

På målebordsbladene kan vi finde løv/nåleskove ,
moser, og marint forland som fladedækkende signa
turer. Disse kan sammenlignes med basisdatakortet
(jordbundskortet) for at klassificere typen af over
flademateriale (teksturen). Dernæst prøver vi at tol
ke disse fund i relation til de geomorfologiske kort
for at finde randmoræner, tunneldale, åse, hævet/
sænket havbund osv. Ud fra kendskabet til disse
landskabselementers udformning og materialesam
mensætning er vi derpå - som regel da - i stand til at
udvælge egnede lokaliteter, f.eks. en skovbevokset
randmoræne med sandede/grusede aflejringer, eller
en "hatformet" bakke med græs.

Vort almene kendskab til svampenes voksesteder
gør så at man kan fastlægge besøgstidspunktet rime
ligt nøjagtigt, f.eks. vil vi som regel besøge de lettere
jorder sent på året når vandindholdet er relativt
stort. På denne måde har vi fået opdyrket en hel del
biotoper som vi besøger hvert år - ofte med gode
resultater, og vi håber med tiden af få dækket de
fleste egnede lokaliteter på Fyn og tilhørende øer. Da
Fyn ikke er det meste svampemyldrende sted i Dan
mark laver vi mere denne planlægning af nød og
tvang, for dog at få noget spændende med hjem de
15-18 gange vi har mulighed for at være i felten sam
men om året.

Hvor tager man nu hen for at finde egnede bio
toper til svampejagt? Først kan man udelade moræ
nefladerne, issøaflejringerne og de mindre hedeslet
ter, for de er opdyrkede allesammen. Skråningerne
aftunneldalene kan bruges, hvis de er skovbevokse
de, og af og til findes i bunden egnede engarealer,
som nok er værd at undersøge . Men de bedste er
uden tvivl randmorænerne, erosionsdalene og død
. vort 'almene kendskan til svampenes voksesteder
gør så at man kan fastlægge besøgstidspunktet rime
ligt nøjagtigt , f.eks. vil vi som regel besøge de lettere
jorder sent på året når vandindholdet er relativt
stort. På denne måde har vi fået opdyrket en hel del
biotoper som vi besøger hvert år - ofte med gode

stand. Mange steder er skovbevoksede, og især i ero
sionsdalene findes "urskove", som ikke er under
streng forstmæssig pleje. Vi har af og til været oppe
på at finde langt over 100 forskellige arter af stor
svampe på sådanne biotoper.

Hvis man har fulgt med i debatten om marginal
jorder i Danmark, vil man huske at det ofte er til
svarende lokaliteter der tænkes udlagt som margi
naljordsområder - man burde måske fra svampe
foreningens side overveje, om man skulle tage større
del i den debat der foregår om den fremtidige ud
nyttelse af disse marginaljorder.

Til sidst en lille advarsel: dette indlæg skal kun
opfattes som et rids af nogle muligheder der fore
ligger fordi man har mange forskellige korttyper her
i landet. Det er klart at det gode lokalkendskab er
den vigtigste enkeltfaktor, når man planlægger sine
svampeture, men jeg vil mene at især jyderne vil
kunne have gavn afkortbladsanalyse inden svampe
turen , når man tager deres storslåede natur i be
tragtning.

Anders Lykke
Egensevej 3
5700 Svendborg

Sjælland medomliggende øer
Foråret 1988 begyndte meget lovende med mildt
vejr og fugtighed , og der blev, som sædvanlig må
man efterhånden sige, fundet Stenmorkler (Gyro
mitra esculenta) 29. april i Tisvilde Hegn. Bemær
kelsesværdigt var et fund af Sorthvid Foldhat (Hel
vella leucomelaena) 1. maj i Hornbæk Plantage. Der
var derfor store forventninger til morkelfloret i Bo
serup Skov, som er den traditionelle lokalitet for for
årsekskursionen. Stor var overraskelsen derfor, da
det viste sig, at resultatet dette år var usædvanligt
dårligt. Der blev kun fundet enkelte eksemplarer af
Spiselig Morkel tMorchella esculenta) og Hætte
Morkel (MorcheIla semilibera), og mængden af Vår
musseron (Calocybe gambosa) indskrænkede sig til
ganske få unge frugtlegemer. På de velkendte vokse
steder ved Roskilde Fjord var der ingen overhove
det. Heller ikke den ellers trofaste Maj-Rødblad
(Entoloma aprile) fandtes i særlig mange eksempla
rer. Det var i det hele taget et dårligt år for Vårmus
seron, som også udeblev fra den ellers fremragende
lokalitet i Utterslev Mose.

I Tisvilde Hegn var juni tør og svampetom, men
3. juli dukkede den første Kantarel (Cantharellus
man 'efterhånden sige, tufidet Stenmorkler (Gyro
mitra esculenta) 29. april i Tisvilde Hegn . Bemær
kelsesværdigt var et fund af Sorthvid Foldhat (Hel
vella leucomelaena) 1. maj i Hornbæk Plantage. Der
var derfor store forventninger til morkelfloret i Bo
serup Skov,som er den traditionelle lokalitet for for-



camphoratus) og den første Spiselig Rørhat (Boletus
edulis). I sidste halvdel af juli og i august var der
boom i kantareller. Sidst i juli og i begyndelsen af
august var også resten af svampefloret flot, begyn
dende med Smuk Skørhat (Russula velenovskyi) og
Stinkende S. (R. foetens). Af sjældenheder kan næv
nes et fund 20. juli ved Sankt Hans Hospital af Rod
Rørhat (Boletus radicans) under Lind. Den sidste
uge i juli vil dog især blive husket på den helt usæd
vanlig store forekomst af Hvid Fluesvamp (Amanita
virosa), der på grund af de efterfølgende mange for
giftningsulykker fik en bred omtale i pressen. Hel
digvis for de uforsigtige svampesamlere forsvandt
floret i sidste halvdel af august lige så pludseligt , som
det var kommet. Grøn Fluesvamp var mindre al
mindelig i denne periode, men holdt sig gennem
hele efteråret. Spiselig Rørhat var ualmindelig i hele
august, september og oktober, men Tenstokket R.
(B. appendiculatus) var mere almindelig end sæd
vanlig.

Allerede i anden uge af august begyndte farve
svampene (Dermocybe sp.) at vise sig. I september
blev svampefloret igen mere magert på Sjælland. På
en bustur til Ulfshale og Møns Klint var det ikke kun
solen der svigtede. I skovene var der ikke mange
svampe. Flest blev fundet på nogle overdrev ved
Ulfshale. Derimod var året usædvanligt godt for
trævlhatte. Specielt bør nævnes et fund af Inocybe
appendiculata i Tisvilde Hegn 28. august. De to sid
ste uger af september var der en usædvanlig domi
nans af Svovl-Mælkehat (Lactarius chryssorrheusi i
egeplantninger i Tisvilde Hegn.

Foreningens udstilling i Peter Lieps Hus 24. og 25.
september var velbesøgt. På trods af det lidt magre
svampeflor, var udstillingsmaterialet rigeligt og
pænt, men artsantallet var under middel. Ved man
dagsaftenerne var der i sæsonen mange svampe,
men det gode resultat var især hjulpet frem af de
mange medlemmer, der mødte frem og medbragte
svampe fra nær og fjern.

Af sjældenheder kan yderligere nævnes fund af
Bleg Rørhat (Boletus impolitus) og Lactarius viola
ceus i Cottageparken ved Klampenborg, Pindsvine
pigsvamp (Hericium erinaceum) under bøge ved
Lille Grib Sø, Fjerkølle (Pterula multi./ida) i Vestsko
ven, Caemnemyces fracidus fra Pomlenakke på Fal
ster, Lamelrørhat (Phyl!oporus rhodoxanthus) og
Kastanie-Rørhat (Gyroporus castaneus) i Tokkekøb
Hegn og Melrødblad (Entoloma prunuloides) fra
Grib Skov. Fra slutningen af september og de første
ste uger af september var der en usædvanlig domi
nans af Svovl-Mælkehat (Lactarius chryssorrheusi i
egeplantninger i Tisvilde Hegn.

Foreningens udstilling i Peter Lieps Hus 24. og 25.
september var velbesøgt. På trods af det lidt magre
svampeflor, var udstillingsmaterialet rigeligt og

Ridderhat (Tricholomajlavovirens) er en lækkerbid
sken man ikke lader stå, men frosten i slutningen af
oktober satte et brat punktum for fornøjelserne.

Preben Graae Sørensen

Anmeldelser

R. Watling & N.M. Gregory: British Fungus Flora, Agarics
and Boleti. 5/Strophariaceae & Coprinaceae p.p. - Edin
burgh, 1987, 121s.
Det engelske floraværk, der blev påbegyndt i 1969, er nu
nået til bind 5, der omhandler Svovlhat, Nøgenhat, Bred
blad, Grædende Mørkhat og Glanshat. I denne serie hører
Skælhat m.m. ikke til Bredbladfamilien og er derfor ikke
medtaget i dette bind. Til gengæld er to små slægter i Blæk
hatfamilien medtaget, nemlig Glanshat og Grædende
Mørkhat, der her har sin egen slægt, Lacrymaria.

Behandlingen følger opskriften fra de tidligere bind: fa
miliebeskrivelser, nøgle til slægter, slægtsbeskrivelser, sy
stematiske oversigter over slægternes sektioner, stirps og
arter, artsbeskrivelser. Bagest i bogen er der nyttige økologi
ske oversigter og diverse registre, samt 104 stregtegninger
fordelt på 8 sider.

Bogen omfatter 75 arter, der alle har fået grundige, stan
dardiserede beskrivelser. 9 af arterne er beskrevet af den
skotske mykolog P.D. Orton gennem de sidste tre årtier, og
det er første gang, disse beskrivelser findes samlet.

Enkelte af arterne er i Storbritannien kun fundet inden
dørs på gamle reb og dørmåtter eller i politiets beslaglæg
gelser af hallucinogene svampe. Bogen interesserer sig sær
ligt for indholdet af hallucinogene stoffer hos visse af arter
ne. Bagest i bogen er der en nøgle til de hallucinogene arter,
ligesom også den sidste side med stregtegninger er viet de
retsligt interessante arter. Psilocybecubensisog Copelandia
cyanescenser medtaget, selvom de ikke vokser vildt i Nor
deuropa, og nøglen omfatter desuden Psilocybe semilan
ceata,P. cyanescens. Panaeolussubbalteatus,P. foenisecii og
P. sphinctrinus.De to sidste er dog næppe berettiget til op
tagelse i dette fornemme selskab.

Slægts- og artsnøglerne blander makro- og mikroskopi
ske karakterer, men er overvejende baseret på mikroskopi.
Kemiske karakterer anvendes ikke, og der henvises ikke til
resultater af krydsningsforsøg.

Bogens væsentligste aktiv, men samtidig også dens sva
geste side, er stregtegningerne. Af de 104 figurer er de 37
habitustegninger, resten viser mikroskopiske detaljer; teg
ningerne er vellignende og instruktive. I dette bind er en
hver form for angivelse af størrelsesforhold undgået; her
ved kommer man uden om de sædvanlige problemer med
at figurerne viser andre mål end de tilhørende beskrivelser.
Hele 28 af arterne er slet ikke illustreret, og i mange tilfælde
drejer det sig netop om dårligt kendte eller vanskelige arter.
Tegning af mikroskopiske detaljer er et meget tidsrøvende
b"" "" _& && '-'b-&& _&&&1" ~....,b-&& 0 _ ...

ligt for indholdet af hallucinogene stoffer hos visse af arter
ne. Bagest i bogen er der en nøgle til de hallucinogene arter,
ligesom også den sidste side med stregtegninger er viet de
retsligt interessante arter. Psilocybecubensisog Copelandia
cyanescenser medtaget, selvom de ikke vokser vildt i Nor
deuropa, og nøglen omfatter desuden Psilocybe semilan-



havde ofret tid og ressourcer på en konsekvent gennem
illustrering af de vigtigste karakterer for alle de medtagne
arter, som det f.eks. er gjort i serien "Pilze der Schweiz".
Med mere omfattende illustrationer (gerne ud fra typema
teriale) og mere dybtgående diskussioner ville brugeren
bedre være i stand til at tage stilling til de mindre kendte og
måske tvivlsomme arter.

Artsbegrebet er nemlig i denne serie noget snævrere end
det er sædvane i Mellemeuropa og Skandinavien. Af arter,
der kan diskuteres, eller som ikke anerkendes i andre be
handlinger afgruppen, kan nævnes (med den art , de even
tuelt skal lægges ind under nævnt i parentes): Hypholoma
epixanthum (radicosum), Psilocybe strictipes tsemtlancea
ta),P. moelleri(merdicola), P. subcoprophila (coprophila), P.
crobulus tinquilinat Stropharia squamulosa(caerulea), La
crymaria glareosa (/acrymabunda), L. pyrotricha (/acryma
bunda),Panaeolus campanulatusisphinctrinusi, P. retirugis
(sphinctrinus) , P. rickenii (acuminatus). For disse arters
vedkommende er der for det meste , hvilket forfatterne også
indrømmer, kun makroskopiske kendetegn.

De latinske navne og forfatterciteringer følger de nyeste
nomenklaturregler, og der er foretaget mange mindre ret
telser og forbedringer i forhold til det gængse. Enkelte æn
dringer er undgået forfatternes opmærksomhed: Hypholo
ma sublateritium skal hedde lateritium, Stropharia caeru
lea skal hedde cyanea, og Psilocybe phyllogena skal hedde
p. modesta. Lacrymaria lacrymabunda omtales også som
L. velutina (s. 2), og Panaeolus ater er på s. 76 anbragt i
sektion"Ater", men på s. 77 i sektion "Panaeolus" - det
sidste vil jeg foretrække.

Bogens lave pris (8 f) og beskedne omfang gør den til et
anbefalelsesværdigt værk for dem, der vil bestemme nø
genhatte og beslægtede svampe med mikroskopets hjælp.

Erik RaId

Nils Lundqvist& Olle Perssom Svenska Svampnamn. 1988.
Fås hos Svenska Botaniska Foreningen, postgirokonto 5 09
23-2, Stockholm, ISBN 91-7810-716-4. Pris: 30 SKK.
Svenska Svampnamn er en pendant til Danske Svampe
navne. Den indeholder det svenske og det videnskabelige
navn på 719 slægter og 2223 arter, varieteter og former, ialt
2942 navne fordelt over hele svamperiget, i modsætning til
den danske liste med ca. 1200 arter hovedsageligt af stor
svampe.

Bogen, der udstyrsmæssigt ligner et hæfte af Svensk Bo
tanisk Tidsskrift (dvs. smukt trykt på glittet papir og med
farvebillede på omslaget) , indeholder en kort indledning
om navngivningens historie i Sverige og om principperne
og problemerne vedrørende navngivningen i hæftet. Første
del af bogen er de videnskabelige navne ordnet alfabetisk
efter slægtsnavnet, efterfulgt af det svenske navn. Derefter

følger i mere kompakt form en alfabetisk liste over de vi
denskabelige artsnavne og til sidst de svenske artsnavne
ordnet alfabetisk. De svenske forfattere har haft præcis de
samme problemer som vi har haft i den danske navneko
mite: Hvornår skal man være konsekvent og ensrette nav
nene, og hvornår skal man være pragmatisk og bibeholde et
ældre navn, selvom det falder uden for den moderne navn
givning.

De iøjnefaldende forskelle i forhold til dansk er, at nav
nene altid skrives med små bogstaver, mens vi på dansk har
bibeholdt den gammeldags opfattelse af arterne som egen
navne der staves med stort begyndelsesbogstav (som det
stadig er krævet for videnskabelige navne). En anden iøjne
faldende forskel er at man på svensk ofte vil have svært ved
at vide hvad slægtsnavnet er, fordi man ikke bruger binde
stregen til at skille slægts- og artsnavn i de tilfælde, hvor
navnet består af et ord. Her syntes den danske komite, at
det gaven pædagogisk pointe, at man altid kunne adskille
slægtsnavnet og derved kunne se hvilke arter, der er be
slægtede, ligesom man kan ved brugen afde videnskabelige
navne. Svenskerne har derimod lagt vægt på at slægtsnav
nene kan skifte med nye opfattelser, og at navnene i mange
tilfælde vil blive længere, hvis man udover artsnavnet også
skal have slægtsnavnet gjort karakteristisk. Også slægtsnav
nene har en fundamental forskel. På dansk bruger vi altid
navnet i ental , Ridderhat, Rørhat osv., på svensk retter det
sig efter om der findes en eller flere arter i slægten. I en del
slægter er slægtsnavnet det samme som artsnavnet på en af
arterne, oftest den almindeligste eller mest karakteristiske.
Det er også et princip, vi har forsøgt at undgå , selvom det
har betydet at mange kendte navne så fik et ekstra navn på
sig, når flere arter fra slægten skulle have navn. Vi har det
dog bibeholdt enkelte steder endnu, f.eks. for Guldgaffel,
der både er navnet på slægten Calocera og på arten C.
viseosa, men det er hyppigt i den svenske liste. De to for
fattere slår et slag for at den gamle endelse -ing skal bruges
noget mere i stedet for det længere -skivling (svarende til
vores -hat), sådan at f.eks. broskskivlingar bliver til bro
skingar, en form der iøvrigt er hente fra tysk -ling.

Hvis vi skal se på lighederne, er det klart , at man funda
mentalt set giver navne på samme måde i vort broderland.
Selvom vi har skelet til den svenske listes navne (før den
udkom officielt) og brugt nogle af dem i Danmark og om
vendt, ville de to lister også uden at være kendt afdet andet
land basalt have været meget ens og brugt de samme be
skrivende adjektiver og substantiver til at karakterisere
svampene med. Navnelisten er billig og kan anbefales til
alle med interesse for sprog og navngivning og til dem, der
gerne ubesværet vil kunne snakke svampe med deres sven
ske ødegårdsnabo.

Henning Knudsen
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