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I Sæsonens art

Støvboldene tilhører for de fleste svampesam
lere den store, grå mellemgruppe: De er ikke
sjældne , farvestrålende, giftige eller særligt
gode spisesvampe. De er der bare! De bliver
derfor sjældent ofret nogen særlig opmærk
somhed. Kun kæmpe-støvbolden formår i
kraft af sin størrelse at vække opmærksomhed
ved sin tilstedeværelse - og så kan den jo spi
ses! Den er godt nok - efter min mening - ikke
noget at råbe hurra for, men til gengæld er der
oftest rigeligt af den! Derudover bliver støv
bolde vist mest brugt til at træde på og skabe
moro med en kæmpesky af sporer.

Vor almindeligste støvbold er nok Pære
Støvbold (Lycoperdon pyriforme), der i skove
vokser på træstubbe og begravede grene. Den
næsthyppigste er sandsynligvis krystal-støv
bolden.

af Christian Lange

Krystal-Støvbold (Lycoperdon perlatum Pers. :
Pers .) kan træffes i både løv- og nåleskov og
ind imellem finder man den også på åbent land,
såsom overdrev og heder. Den er som alle an
dre støvbolde saprofyt, dvs . den lever af at
nedbryde organisk materiale . Her er den til
gengæld ikke særligt kræsen og spiser næsten
alt .

Den har bredt kølleformede frugtlegemer
der er op til 5 cm brede og 10 cm høje og delt i
en næsten kuglerund sporedel og en slankere
stokdel. Sporedelen er som frisk hvid til creme,
og dækket af kegleformede, 1-3 mm høje pigge
med en ring af finere gryn omkring hver pig.
Piggene er med alderen eller ved gnubning af
faldende, hvorved grynene efterlader et netag
tigt mønster på overfladen. Ved modenhed bli 
ver frugtlegemet lyst brunligt og åbnes ved en

Fig. 1. Krystal-støvbold (Lycoperdon per!atum) , Agersbel Skov ved Øster Snede, 29.9.1992 (JV92-632).
Foto Jan Yesterholt.
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Fig. 2. Ydervæggens udseende ved fire arter af støvbold. b: Krystal-Støvbold (L. p erlatum] , c: Sortagtig Stø v
bold (L. [o etidum) , d: Pindsvine-Støvbold (L. echinatum) og e: Umbrabrun Støvbold (L. umbrinum).
Tegning Chri stian Lange.

pore i toppen, hvor igennem sporerne frigives.
De tørre frugtlegemer er ret bestandige og kan
findes flere sæsoner efter. Lugt hos umodne
frugtlegemer er en anelse gasagtig. De har ikke
nogen udpræget smag. Sporerne er kuglerun
de , 3-4 um og tydeligt vortede. Krystal-Støv
bold er udbredt i skovregionerne på hele den
nordlige halvkugle og mangler kun i egentlige
fjeldområder og i de mest tørre regioner (De
moulin 1971).

Krystal-støvbolden er bestemt ikke blandt
de kulinariske højdepunkter, men kan dog sag
tens anvendes til spisebrug, blot man sørger for
at samle unge frugtlegemer, der er hvide helt
igennem. Her skal man huske at tage forveks
lingsmulighederne alvorligt, idet støvboldene
kan forveksles med farligere svampe. Den
værste forveksling er med unge, endnu lukke
de frugtlegemer af fluesvampe (Amanita) . Hos
fluesvampene ses en tydelig struktur med hat,
stok og lameller, når man skærer "bolden"
igennem, hos støvboldene er der en jævn,
skumgummiagtig struktur. Man kan også
forveksle støvbolde med bruskbolde (Sclero
derma) , der ligesom støvboldene er bugsvam
pe , hvor sporerne dannes inden i en lukket be
holder. I modsætning til støvboldene er
bruskboldene imidlertid altid mere eller min
de , 3-4 um og tydeligt vortede. Krystal-Støv
bold er udbredt i skovregionerne på hele den
nordlige halvkugle og mangler kun i egentlige
fjeldområder og i de mest tørre regioner (De
moulin 1971).

dre gulligt-brune, endog skællede eller plette
de på overfladen og sporemassen er først sort
og bliver siden hen brun - de er aldrig hvide in
deni! Bruskbolde er ikke farlige giftsvampe,
men kan forårsage en del ubehag.

Hvad gør man så med sine støvbolde? Da
vævet er meget luftigt bliver de nemt meget
bløde ved tilberedning. Det bedste er derfor at
stege støvboldene gyldne, enten i skiver eller i
stykker, og herefter bruge de stegte stykker i
andre retter eller som tilbehør. Da de er meget
neutrale i smagen er det anbefalelsesværdigt at
være gavmild med krydderierne. Godt med ti
mian vil forøge oplevelsen betragteligt!

Slægten Støvbold
Slår man op under støvbolde i Danske stor
svampe (Petersen & Yesterholt 1990) , vil man
opdage, at støvboldene ikke er en men deri
mod fire slægter. Det er dog slægten Lyco
perdon, der indeholder langt størstedelen af
arterne. To af slægterne har kun en art hver,
nemlig Langermannia og Vascellum, mens den
tredie , Calvatia, har tre arter i Danmark. Lan
germannia og Calvatia kendes fra de andre på ,
at de ved modenhed ikke åbnes ved en pore i
toppen, men at hele overfladen derimod falder
hen. Hos Calvatia bliver selve stokdelen dog

Hvad gør man så med sine støvbolde? Da
vævet er meget luftigt bliver de nemt meget
bløde ved tilberedning. Det bedste er derfor at
stege støvboldene gyldne, enten i skiver eller i
stykker, og herefter bruge de stegte stykker i



stående tilbag e. Vascellum åbnes med en pore
ligesom Lycop erdon. Slægten kendes fra de an
dre støvbolde på, at der mellem stokde len og
spore de len i frugtlegeme t find es et elas tisk ,
hudagtigt lag - kaldet et diaphragma, som
mærkes tydeligt når man skærer et frugtlegem e
igennem . De andre støvbolde har en jævn
overgang mellem stok- og spore de l.

Støvbolde ne i slægte n Lyc operdon, so m
rummer de små , mere eller mindre pigged e
arter, der åbner sig ved en po re i toppen , ken
des primært fra hin anden på overfl adens be
skaffenhed: Teknisk set består yde rvæggen på
en støv bold af to lag; en inder- og ydervæg
(kalde t endo- og exo peridiet) . Indervæggen er
den væg, der stå r tilb age når støvbolden er mo
den. Ydervægge n er mere diffus og sprække r
på de fleste arter op i et karakteristisk mønster.
På Pindsvine-Støvbold (L. echinatum.) danner
den et tæt lag af lange pigge, på Ro sa Støvbold
(L. mammiforme) sidde r den tilbage som fla
ger, på Pære-Støvbold (L. pyriform e) forbliver
den glat og på Krystal -Støvbold (L. perlatum)
danner den en overflade af større, kegleforme
de pigge omgivet af en krans af finere gryn.
y dervæggen s udformning, i flad e flager eller
pigge, er en ganske fascinerende side af de el
ler s ret kedeligt udseende støvbolde. Så snart
man får dem under lup find er man et flot og
særegent mønster, der er karakteristisk for de
enkelt e arter. Jeg vil derfor her kort gennemgå
nogl e af de forskellige typer pigge, man kan se
på støvbolden es overflad e. Man skal helst kig
ge på støvbolden ude på siden af frugtlegemet ,
idet mønstret her er bedst udviklet (se fig. 2a).

Ikke alle arter af støvbolde er piggede. En
del er nærmest glatte , men under lup viser de
sig at være fnuggede af fine gryn eller ganske
små pigge, højest 0,5 mm høje. Gruppen med
pigget overflade har alle over 1 mm høje pigge
eller gryn . Fig . 2b-e viser de forskellige typer
af pigge , man kan finde . Fig. 2b viser over
flad en hos Kr yst al-Støvbold. H er er piggen e
tykk e og kegleformed e, omgivet af en rin g af
finer e gr yn . Pigg en e fald er let af, ja de kan
gnubbes af som gryn, og eft erlader et netagtigt
mønster. Fig . 2c er overfladen hos Sortagtig
Støvbold. Umiddelbart ligner det overfladen
hos Krystal-Støvbold, men et nærmere syn på
piggen e viser, at de består af bundter af slank e
pigge, der møges i toppen. Piggene er desuden
man får dem under lup find er man et flot og
særegent mønster, der er karakteristisk for de
enke lte arter. Jeg vil derfor her kort gennemgå
nogl e af de forskellige typer pigge, man kan se
Då støvboldenes overflad e. Man skal helst kig-

mørkt brunlige, hvorimod Kr ystal-Støvbol
dens pigge er lyse. I fig. 2d ses bundter af meg et
veludviklede lan ge, slanke pigge og hele over
fladen er dækk et af tætsidd ende grupper med
kun gan sk e få og fine gryn ime llem. D enne
overflade find er man ho s Pindsvin e-Støv bold
og hos den sjældne Kær-Støvbold. Fig. 2e viser
en overfl ade bestående af fine, slanke , tætsid
dende pigge, der ikk e er samlet i grupper. D en 
ne overflade ser man hos U mbrabrun Støv bold
(L. um brinum) .

Som det ses er yde rvæggens måd e at spræk
ke på en god kar akter for de enke lte arte r af
støv bolde , så til bestemmelse er det bed st at
samle frug tlegemer, hvor overflad ens møn ster
ka n iagttages, me n som samtidig er så modne,
at man kan finde modne sporer i dem . Det bed
ste stadium er støvbolde , der lige er begyndt at
sprede deres sporer, alt så har fåe t hul i toppen,
men som samtidig endnu er så friske, at yde r
laget er velbevaret. Er de blot få uger gamle , er
yde rlage t falde t helt af og bestemmelsen er af
hængig af de mikroskopiske karakter er.

Mikroskopisk er støvboldene ret kedelige.
De har alle små, omkring 5 umstore, kugl erun
de spore r. Sporerne kan være glatt e til ±pigge
de elle r vorte de , hvilk et i fler e tilfælde er en
god karakter ve d be stemmelsen . På nogle af
arterne anes en lille "pind" , der kaldes en pedi
cel. Det er resten af sterigmen, der sidder tilba
ge på sporen . En enkelt art - nemlig Kær
Støvbold (L. p edicellatum ) - har endda en hele
30 umlan g pedicel, men arten er meget sjælden
i Danmark og er sidst fundet i 1948. Blandt
sporern e finder man også nog le br unlig e hyfer,
der kaldes for frugtlegemets kapillitium. Ogs å
her er der karakterer, der kan anvendes til be
stemmelse af arterne. H erom kan læses i heft et
"SHiktet Lycop erdon i Sverige" (Je ppson 1984)
hvor de de sven ske arter af Ly cop erdon gen
nemgås.

Litteratur
Jeppson , M. 1984. Slakte t Lycoperd on i Sverige.

SMF, Stockholm.
Demoulin , V 1971. Le Genre Lycop erdon en

Europe et en Amerique du Nord. Etude Taxo
nomique et Phytogeographique - Doctorat en
Scienc es Bot aniques , Universite du Liege.

Pet ersen , J. H. & J. Vesterholt 1990. Danske
_ storsva mpe (basidiesva mpe ) - G yldend al.
arterne anes en lille "pind" , der kaldes en pedi
cel. Det er resten af sterigmen, der sidder tilba
ge på sporen . En enkelt art - nemlig Kær
Støvbold (L. p edicellatum ) - har endda en hel e
30 umlan g pedic el , men arten er meget sjælde n



Mælkehattene - sikre spisesvampe uden ekspertviden
Jan Vesterholt , Kærvænget 32b, Gammelsole, 8722 Hedensted

Hvis der skulle kåres "nationalsvampe" , ville val
get i de fleste land e falde på gode spisesvampe så
som kantareller, rørhatte, champignoner, mork
ler eller trøfler. I Danmark er jeg ikke et øjeb lik i
tvivl om, at valget ville falde ud til fordel for Rø d
Fluesvamp - en giftsvamp!

Danskernes skepsis overfor vildtvokse nde
svampe er meget udt alt , og den har lange og stol
te traditioner. På svampeudstillinger har jeg flere
gange hørt forældre advare deres børn - ofte no
get i stil med: "Nej! En delig ikke røre dem! De er
pissegiftige alle sammen!"

Det er rigtigt , at der findes dø de ligt giftige
svampe i Danm ark, men der er også mange arter,
der er spiselige og velsmage nde. Desværre har de
gift ige svampe ingen fælles ydre kend et egn, og
der findes ingen tommelfingerregler, der kan
bru ges til at sortere dem fra. Der findes giftsvam
pe i næsten alle dele af svamperiget, men der
findes også letgenk end elige svampegrupper, hvor
man er på mere sikker grund. En af disse grupper
er mælkehattene.

Mælkehattenes kendetegn
Mælkeh atte er lamelsvamp e, der har det fælles
kendetegn, at der pibler mælkesaft ud af lamel
lern e, hvis de beskadiges - i hver t fald hos unge
og friske svampe. D enne karak ter forekommer
ikke hos andre svampegruppe r og kan derfor be
tragtes som en enke l og helt sikker karakter.

Nogle af de små huesvamp e med 1-2 mm tyk
stok kan have mælkesaft i stokken men ikke i la
mellern e, og i øvrigt er de så små , så jeg vanske 
ligt kunn e foretille mig, at nogen kunn e finde på
at spise dem.

Alle mælkehatt e er kødede svampe , og stok
ken s kø d er aldr ig fibret eller træv let, som det
f.eks . er hos de giftige fluesvampe og slør hatte.
Det ufibrede stokkød er en karakter mælkehatte
ne har til fælles med skørha ttene men ikke med
andre lamelsvamp e. Og her ser jeg så igen bort
fra de svampe, der er så små og spinkle, så det vil
le være urimeligt at tale om stokkød overho ve
det.

Mælkehatt ene har også det fælles kend etegn,
at de altid vokser und er træer eller buske. Med
disse har de en gensidig udveksling af nærings
Mælke hatte er lamelsvamp e, der har det fælles
kend etegn, at der pibler mælkesaft ud af lamel
lern e, hvis de beskadiges - i hver t fald hos unge
og friske svampe. Denne karakt er forekommer
ikke hos andre svamoe zruoner Og kan derfor be-

stoffer, som kaldes svamperod eller mykorrhiza.
Mælkeha tte skal derfor eftersøges i skove, i par
ker eller andre steder , hvor der findes træer, men
ikke på græsmarker. Sæsonen varer fra juni til be
gyndelsen af november, lidt varierende me llem
de ca. 70 arter, der findes i Danmark.

Ikke alle mælkehatte kan spises
Der findes ingen far lige giftsvampe blan dt mæl
keha ttene, men de er heller ikke alle anve nde lige
til spisebrug. Ska l man vur dere en mælkehats
værdi som spisesvamp, kan man allerførst se på
mælkens farve , når den kommer ud . Der ske lnes
her mellem vandk lar, ora nge og hvid mælkesaft.

Vandklar mælkes aft
Hvis mælken er vandklar, er det Mose-Mælkeha t,
man har fundet. Den vokser i moser og imosrige
nåleskove. Den har en tør, lyst læderbrun til grå
brun hat med en næsten filtagtig overflade. Stok
ken har omtrent samme farve som hatten, men
lamellerne er lidt lysere. Ældre eksemplarer får
en kraftig og karakteristisk lugt , der kan mind e
om løvstikke eller suppe terninger. På tysk har
den derfor fåe t navnet Maggipilz. Lu gten bliver
stærkere, hvis man tørr er svampen.

Den er svagt giftig i større mængder, men den
er ikke nogen far lig giftsvamp. D en skulle uden
risiko kunne anve ndes som smagstilsætni ng i
tørr et og pulveriseret for m. Me n und gå den for
en sikke rheds skyld som hovedret!

Orange mælkesaft
Hvis mælkesafte n er orange, har man funde t en
god spisesvamp. Lamell ern e og stokken er også
ora nge, somme tider også hatt en .

Der findes tre ar ter i Danm ark med orange
farvet mælkesaft, og de vokser alle i nå leskove.
De har tidligere været afbildet og sammenlignet
her i blad et. Velsmagende Mælke hat og Gran
Mælkeha t var afbildet i Svamp e 13 og Tvefarvet
Mælkehat i Svampe 27.

Her er der tal e om tre udmærk ede og meg et
letgenk end elige spisesvampe, der ofte kan findes
i store mængder. Her er det værd at bemærk e, at
det orange farves tof ud skilles dagen efter med
urinen. Det kan se far4~t ud, mel2, det er det ikke.
den derfor fået navnet Maggipilz. Lugten bliver
stærkere, hvis man tørrer svampen.

Den er svagt giftig i større mængder, men den
er ikke nogen farlig giftsvamp . D en skulle uden
"risiko kunn e anvende s som srnaost ilsætn in o i



Mose-Mælkehat er den eneste art med vandklar mælkesaft. Den er ikke nogen farlig giftsvamp , men man bør
undg å at spise den i størr e mængder. Hårup Sande, 28.9.1992 (JV92-629). Foto Jan Vesterhelt.



Og hav nu ikke for store forventninger, for der
skal en god portion til for at opn å et flot result at.

Hvid mælkesaft
Hos langt de fleste mælkehatte kommer der hvid
mælk esaft ud af lam ellerne, når de beskadi ges.
Disse arter er spiselige, hvis de smager mildt. Man
tage r en lille bid af den friske svamp - en bid på
stø rre lse med en lille ært - og tygger på den et øje
blik. Derefter spytter man ud . Man kan også nøjes
med en dråbe mælk på tun gespidsen , for det giver
næsten altid samme resulta t. H vis det er en af de
skarptsmage nde arter, man har funde t, mærk er
man en brændend e forne mmelse på tun gen efter
ca. 20-30 sekunde r. Den varer ved, i hvert fald
no gle minutter. Hvis den skarpe smag ud ebliver,
er svampe n spiselig.

Umidde lbar t lyder det und erli gt, at man også
skal spytte ud , hvis det er en spiselig ar t, man står
med, men forklar inge n er den , at vildtvok sende
svampe som ho vedregel skal spises i tilberedt
form , dvs. efter forudgående opvarmning. D er
findes undtagelser fra denn e genere lle regel, men
de er få og mig bek endt er der ingen undtagelser
blandt mælkehatten e.

Det er ikke alle de mildtsmagende arte r, der
smager lige for træffeligt, men her må man så
trøste sig med , at det i hvert fald ikke er en gift
svamp, man spiser. Efterhånd en som man lærer
flere spisesvampe at kende, kan man tillad e sig at
være mere kræsen, men indtil da kan nogle af de
hvidmælkede mælkehatte bidrage til, at der kom
mer vildvoksende svampe på menu en .

Den mest velsmagende af de hvidmælked e
mælkehatt e er Spiselig Mælkeha t, der desværre er
ret sjælden. Den lugter af skaldyr, er meget fastkø
det og har rigelig og klæbrig mælkesaft.

Smager svamp en skarpt, er det enkleste at kas
sere den , men det er ikke altid nødv endigt. Den
skarpe smag kan nemli g fjern es ved grundig op
varmning. I Finland, hvor mælkehatten e er højt
skattede spisesva mpe , bruger man at ko ge dem
og/eller nedsalt e dem. Man lægger de kogte svam
pe i lag med salt imellem. Herved bliver de også
kon serveret. Når så svampene skal anvendes , op
bløde s de forinden i vand.

En enk elt af de hvidmælkede mælkehatte bør
nok undg ås, da den er under mistanke for at være
kræftfremkaldende. Det er Manddraber-Mælke 
hat eller Olivenbrun Mælkeh at , som den også hed
der. Den kendes på at have olivengrønn e farver på
svamp, man spiser. Efterhå nde n som man lærer
flere spisesvampe at kend e, kan man tillade sig at
være mere kræsen , men indtil da kan nogle af de
hvidmælkede mælkehatte bidrage til , at der kom
mer vildvoksende svampe på menu en.

hat og stok. Den har ikk e nogen umiddelbar gift
virkning, men den reagerer positivt i den såkaldte
Arnes-test. I denn e test tilsættes det stof, man Øn
ske r at teste , en kultur af sa lmonella-bakterier.
Man har påvist , at man ge stoffer, som formodes at
være kr æftfremkald ende, forå rsage r en abnor m
vækst hos disse bakteri er. Ma nddrabe r-Mælke hat
forårsager en sådan vækst, og dette er baggrunden
for mistanken . Ved opvarmning af svampe n tyve
dobles effekte n, så grundig tilberedning synes ab
solut ikk e at hjælp e i denne samme nhæng . D er
find es intet bevis for, at Ma ndra ber-Mælke hat
virkelig lever op til sit navn, men hvis man vil være
på den sikre side , hold er man sig fra den .

Tilberedning og konservering af
mælkehatte
Mælkeha tte har en god konsistens og bliver ikk e
slatne og geleag tige ved tilberedning, som man ge
rørh atte bliver det. D e gør sig fortrinligt båd e
stegt og stuvet, ligesom de kan anvendes til suppe .

De orangemælkede art er er de bedste, og dem
for etr ækk er jeg selv at spise stegt som tilbeh ør.
Flert allet af de milde, hvidm ælkede arter smager
ret anonymt, og de egne r sig nok bed st til suppe
med tilsætnin g af smagsg ivende urt er og kry dderi
er. De ska rptsmagende ar ter Peb er-Mælk ehat ,
Hvidfiltet Mælkeha t og Skægget Mælkeh at er me
get fastkø dede og kræver en grundig opvarmning.
Hvis det lykkes at fjerne den skarpe smag helt ,
kan man glæde sig over deres gode og fast e konsi
stens.

Find er man man ge mælkehatt e, kan de let gem
mes. De egner sig fint til tørrin g og er sjældent an
gre be t af svampe myggelarve r, såda n som skø r
hatte og rørh att e ofte er det. Især for de ska rpt
smagende arter s vedkomme nde , vil ned saltning
kunne være en udmærket , men lidt mer e tid
skr ævende metode.

Mælkehattene anbefales som spisesvampe
I Danm ark har mælkehattene aldrig være t de mest
efter tragtede spisesvampe . Jeg vil gern e anbe fale
dem , for det er en letgenk end elig gruppe af svam
pe, der ikke rummer farlige giftsvampe eller arter,
der kan for veksles med farlige giftsvampe . Der er
to mælkehatte, man bør vise forsigtighed med . De
er begge afbildet her, og de er lette at kende. Og så
er der et antal mælkehatte, der er uspiselige ud en
særlig forbe handling. Men man kan rol igt eksperi
mentere, og det kræver ingen ekspertvide n.
get fast kødede og kræver en gru ndig opva rmning.
H vis det lykk es at fje rne den skarpe smag helt ,
kan man glæde sig over deres gode og fas te kon si
stens.

Finder man mange mælkehatte, kan de let gem -



Noter om svampenavne (1)

Flemming Rune , Dansk Teknologisk Institut, Afd. for Bioteknik, Gregersensvej ,
2630 Taastrup

Svampenes latinske navne er under stadig udvik
ling. Dels bliver taksonornerne gradvis bedre til
at inddele svamperiget i naturlige slægter, dels får
vi til stadighed justeret nom enklaturreglerne, og
vi bliver skrappere til at overholde dem .

Næsten hvert eneste år skifter ganske almin
delige arter navn som følge af nye monografier,
nye taksonomiske opfattelser og stadig gransk
ning af nomenklaturreglerne.

Mange ændringer skyldes , at man er begyndt
at se mere kritisk på navnene i Fries ' Systema
mycologicum fra 1821. Dette værk var totalt do
minerende i mykologien i hele det 19. århundre
de , og navnene er derfor blevet ret ukritisk ac
cepteret med skrivefejl og tanketorsk . Selvom
nomenklaturreglerne siger, at en arts gyldige
navn skal være det første , der er publiceret efter
1753, så er alle Fries ' navne (fra 1821 til 1828) dog
sanktionerede. Det vil sige, at brugen af dem skal
bibeholdes, selvom andre er ældre .

Formålet med denne artikelserie i Svampe er
at omtale et udvalg af disse nye (eller ofte genop
tagne) navne , dels for at hjælpe mykologerne
med at holde sig ajour, dels for at give den inte 
resserede amatør et indblik i baggrunden bag
navneændringerne.

En del af nomenklaturtilpasningerne vil ikke
tidligere være publiceret, men i alle tilfælde rede
gøres for årsagen til ændringerne, så læseren selv
kan danne sig en mening om dem.

Hvis den menige svampeplukker føler sig
"hægtet af" i de følgende beskrivelser, så læs ka
pitlet "Navngivning og systematik" i Jens H . Pe
tersen & Jan Vesterholt: Danske Storsvampe
(1990, side 12-18). Der gives en udmærket, po
pulær beskrivelse af , hvordan grundtrækkene i
navngivningsarbejdet fungerer.

Almindelig Trævlhat
(Inocybe geophila (Bull. : Fr.) P. Kumm.)
Almindelig Trævlhat har gennem hele dette
århundrede været kaldt Inocybe geophylla . Dette
er forkert og skyldes en skrivefejl af Fries i Syste
ma mycologicum 1821. I sin artsbeskrivelse kald
te Fries svampen for Agaricus geophyllus og
tagne) navne , dels for at hjælpe mykologerne
med at holde sig ajour, dels for at give den inte 
resserede amatør et indblik i baggrunden bag
navneændringerne.

En del af nomenklaturtilpasningerne vil ikke

nævnte ingen reference for navnet. Derfor har
man ment, at det var Fries ' eget navn, et såka ldt
nomen novum. Omme i bogens register henviser
han imidlertid til Bulliard 1791, og kigger man ef
ter der, vil man opdage , at han kaldte den for
Agaricus geophilus. Epithetet geophyllus betyder
"den med de jordfarvede lameller" , men s geo 
philus betyder "den der kan li' at vokse på jor
den ". Der er helt tydeligt tale om en fejl fra Fries '
side , da han ikke har haft i sinde at navngive
svampen, men blot at videregive Bulliards navn .
Derfor må geop hyllus tolkes som en skrivefejl
(en "ortografisk fejl") , og den skal ifølge den bo
taniske kode rettes. Fries skal dog stadig angives
som sanktionerende forfatter, da sanktionerin
gen af navne iSystema mycologicum omfatter
brugen af dem , men ikke stavemåden.

Ægte Hussvamp
(Serpula lacrymans (Wulfen: Fr.) J . Schrot.)
Ægte Hussvamps navn har i mange floraer været
stavet Serpula lacrimans. Dette skyldes , at Fries i
Systema mycologicum valgte at rette Wulfens op
rindelige stavemåde. Hans bevæggrund har sik
kert været, at y var et fremmed bogstav i klassisk
latin , og det blev kun yderst sjældent brugt i ro
mertiden . Først hen i renæssancen begyndte
mange lærde at stave ord med y som en slags
"kru kkeri" . Det ville Fries tilsyneladende ikke
acceptere. Imidlertid har man faktisk enkelte ek
sempler fra klassisk latin (før Plinius) på ordet la
crima (= tåre) stavet med y, så man kan ikke sige,
at det er forkert. Derfor skal man stadig bevare
den oprindelige stavemåde med y, på trods af at
det ikke er "pæn" latin . Også selvom man ingen
deciderede eksempler havde haft , ville det nok
have været vanskeligt at afvise Wulfens stavemå
de.

Glat Sejhat (Neolentinus schaefferi
(Weinm.) Redhead & Ginns)
Glat Sejhat har hidtil været kendt under navnet
Lentinus cyathiformis . Dette navn stammer fra
Schaeffer 1764, der kaldte arten for Agaricus
cyathijormis . I Fries ' Systema mycologicum er
Systema mycologicum valgte at rette Wulfens op
rindelige stavemåde. Hans bevæggrund har sik
kert været , at y var et fremmed bogstav i klassisk
latin , og det blev kun yderst sjældent brugt i ro
mertiden . Først hen i renæssancen begyndte



dette navn sanktione re t , men gælde nde for en
helt anden art. Derfor må Schaeffers gamle navn
for Glat Sejhat ikk e bruges, og man må i stede t ty
til det næstældste, Weinma nns Agaricus schaeffe
ri fra 1836. Dette blev førs t erkendt af Redh ead
& Ginns (1985) , som kombinerede schaefferi ind
i slægten Ne olentinus, en slægt, der - trods man ge
mykolo ger s skepsis - efter min mening klart bør
an erkend es for de brunmulds-dannende Lenti
nus-arter (me re herom i et kommend e nummer
af Svampe). Vil man ikk e acceptere Ne olentinus ,
kan man kalde arten Lentinus schaeffe ri (Wein
m.) Rausche rt. Kombina tionen mellem schaeffe
ri og Lentinus blev lavet po sthumt af den østtyske
mykolog Stephan R auschert i 1988 (dvs. reelt af
hans enke to år efte r hans død). I 1991 kombine
re de Ka arik navnene en gang til i Knudse n &
H anse n (1991), men R auschert kom først.

Rodfordærver
(H eterobasidion cryp tarum (Bull. : Fr.) Rauschert)
En rigtig grim ændr ing for en utrolig almindelig
ar t. Rodfordærver en , der hid til ha r være t kaldt
Hetero basidion annosu m (Fr. : Fr. ) Bref. eller
Fomes annosus (Fr. : Fr .) P. Karst. , er så bet yd-

nin gsfuld i skovbr uge t, at man kan spø rge , om
den overhoved et bør have lov at skifte navn. E n
konser vering af epithetet annosus kunne måske
komme på tale på en komme nde botanisk kon
gres . Å rsagen til miseren er, at Fries i System a
mycolo gicum beskr ev ar ten under to fors ke llige
navne. Han troede, der var tal e om to arter, men
i dag er alle enige om , at navnen e er synonymer.
Det bet yder, at vi har to sanktione re de navne for
den samme art. I det tilfælde gælder den regel, at
det ældste sanktionerede na vn ska l anvendes .
Fries fandt selv på det ene navn (anno sus) i 1821,
mens det and et (cryptarum) stammer fra Bulliard
1791. Så sagen er klar, men fy for pokker!

Brunporesvamp
(Phaeolus spadiceus (Pers. : Fr.) Rauschert)
Fuldstændig parall el med situa tione n for Rod
fordærve r er navnep roblem et for Brunpore
sva mp. Den har hidtil være t kaldt Ph aeol us
schweinitz ii (Fr. : Fr .) Pa t. , men Fries har også be
skrevet den som spadiceus. Epithe te t schweinit
zi i er Fries' egen opfindelse fra 1821 (egentlig
skrev han "schweinizii", men det var en stave
fejl) , mens spadiceus kan tilskri ves Per soon i år

G lat Sejhat (Neolentinus schaefferi)
tegnet den 24/5 1948 af E H . Møller
efte r et fund på Poppel (Populus) fra
Ho vengeskoven på Lo lland.

(

tegnat den lAl') lY4~ at E H. MØller
efte r et fund på Popp el (Populus) fra
Hovengeskove n på Lo lland.



1800. Ar ten er særdeles betydningsfuld for garn
farvere på grund af det store indhold af grønne
og gule farves toffer, men det har med garanti in
gen bet ydnin g med hensyn til en eventuel kon
servering af schweinitz ii. Så man må hellere først
som sidst vænne sig til spadiceus. I det hele taget
bør man være yders t varsom med at kon servere
svampe navne . E n konserverin g vil ofte gå på
tværs af alle regler og kan , når det drejer sig om
slægtsnav ne , med tiden give no gle ub eh agelige
taksonomiske følger. Derfor bør der und er ingen
omstændigheder kon serveres mere end et navn i
en slægt eller slægtsgruppe - og absolut så få som
overho vedet muligt.

Brugen af autornavne
For at sikre sig mod enhver misforståelse er det
vigtigt i mere seriøse mykologiske arbejder, at
man henviser til de korr ekte autorer efter hvert
latin sk navn. Oft e har 1800-tals-mykolo ger, der
ikk e ha vde kontakt med hin and en , anve ndt de
samme latin ske navne om forskellige arter.

Der har indtil nu været re t stor usikkerh ed om,
hvordan autorn avne ne skulle for kor tes , og i
praksis har det mest være t tradition, der ha r
styret det - mere eller mindre kon sekvent. I ef
terår et 1992 lykk ed es det imidler tid lan gt om
længe at få ud givet en samlet for teg ne lse over
svampea utorer gennem tidern e.

Kirk & Anse lI fra Inte rna tional Mycological
Institute i Kew har re digeret en liste ("Authors of
funga l names") , på 95 sider over næsten alle
svampeautorer fra 1753 til 1991: der er 9288 i alt.
Det må kraftigt anbefales at følge denn e liste som
standard fremover ved forkortning af autornavne
for at sikre sig mod misfor ståelser. Der har for
eksempel være t 24 for ske llige svampeautorer
med eft ernavn et Smith, og kun en af dem må
man udelad e initial ern e for.

Kirk & AnselI s lille bog koster f 26. I virkelig
heden er den et "særtryk" af den mykolo giske del
af et langt større værk , .Authors of plant nam es" ,
der udkom omt rent samtidig i 1992. Det er redi
geret af Brummit & Powell og omfatt er næsten
30.000 plante-autorer. I foro rdet til den bog kan
man se, hvil ke reg ler der er anv endt ved
forkor te lsen af navnene og i øvrigt læse lidt om
autornavne-p roj ektets tilblivelse i 1985-1991.
Brummit & Powells bog er på 732 sider, kun stlæ
der-indbundet , og koster - tro det eller ej - kun
f 24. Den kan varmt anb efales.
svampea utorer gennem tidern e.

Kirk & Anse lI fra Inte rn at ional Mycological
Institute i Kew har re digeret en liste ("Authors of
funga l names") , på 95 sider over næsten alle
svampeautorer fra 1753 til 1991: der er 9288 i alt.
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Søg tilladelse, når du arrangerer
svampeture!

Den 1. juli 1992 trådte den nye naturfredning
slov i kraft, og vi fik heri en bedre generel be
skyttelse af vore naturområder. I loven er samti
dig beskrevet hvilke regler, der gælder for of
fentlighedens adgang til vore naturområder. Da
vi som svampefolk jo færdes en del i naturen, vil
jeg her kort opridse de regler, der har betydning
for os, både på privat basis og på organiserede
ture.

Det er først og fremmest skovene , der er af
interesse for os. Generelt er der offentlig adgang
til alle skove over 5 ha "hvis der er lovlig adgang
dertil". Det betyder, at der skal være offentlig
tilgængelig vej til skoven. Åbræmmer er ikke of
fentlig adgang, men en strand er. Til gengæld må
skovejeren nu ikke vanskeliggøre adgangen ved
mærkelige hegn og lignende, som desværre er
set forskellige steder. Ejeren må heller ikke bare
lukke skoven, kun i tilfælde af jagt eller træfæld
ning. I skovene må du færdes på skovveje og sti
er, altså alle egentlige veje og spor. I de offentligt
ejede skove (statsskovdistrikterne, amter, kom
muner og offentlige stiftelser) er færdselen sta
digvæk fri; der må du gå overalt.

Disse regler gælder generelt for private, en
keltpersoner eller små grupper (familie og ven
ner). Så snart der er tale om en arrangeret tur
gælder der betydeligt strammere regler. Det gæl
der nu generelt, at er der tale om en arrangeret
tur, skal der søges tilladelse før turen afholdes 
også før den offentliggøres! Og denne regel gæl
der for både private og offentlige områder! Der
skal derfor søges tilladelse til alle arrangerede
svampeture! Tilladelsen får du gennem skoveje
ren eller skovrideren. Du kan finde ejeren eller
forvalteren af de aktuelle områder enten i bogen
"Danske Skovdistrikter" udgivet af Danske
Fortskandidaters Forening eller "Større gårde
og skove" fra Kraks forlag. Bøgerne findes på
næsten alle biblioteker. Det er bedst at få en sk
riftlig tilladelse - så man er garderet mod even
tuelle misforståelser. Normalt er der ikke prob
lemer med at få en tilladelse - de fleste folk er jo
meget flinke og man kan samtidig undgå at løbe
ind i en skov der er lukket på grund af jagt.
Ansøgningen behøver blot at være et kort brev
om hvem du er og hvor du gerne vil holde turen,
men læg gerne turbeskrivelsen til programmet
keltpersoner eller små grupper (familie og ven
ner). Så snart der er tale om en arrangeret tur
gælder der betydeligt strammere regler. Det gæl
der nu generelt, at er der tale om en arrangeret
tur, skal der søges tilladelse før turen afholdes -

ved, så kan ejerne se , hvad arrangementet går
ud på - og læg eventuelt en af foreningens folde
re ved.

For overdrevene gælder regelen om, at du må
færdes på udyrkede arealer, som var det skove.
Det vil sige, at du må gå der, hvis det ikke er ind
hegnet. De mest interessante overdrev er oftest
netop de græssede, der derfor er indhegnede, så
du skal altid spørge om lov, når du går på
overdrev. For klitter gælder samme regler som
udyrkede arealer: Du må gå overalt på klitfrede
de arealer. Det vil sige alle større klitsystemer i
Danmark. Her skal du altså blot holde afstand
til bebyggelse (50 meter).

Som privatperson behøver du naturligvis
ikke altid tilladelserne. Her kan du færdes efter
de generelle bestemmelser. En tur med en ven
eller familie behøver heller ikke anmeldes, men
for eksempel en aftenskoletur eller en fællestur
efter familiefesten(!) skal faktisk anmeldes. Det
er selvfølgelig et fortolkningsspørgsmål , hvor
når der er tale om en lille tur med vennerne og
en gruppetur. Loven tolker det efter hvorvidt
deltagerne er samlet på forhånd - og så kan man
jo fortolke det!

Derfor: Sørg for, at du har tilladelse, hvis du
arrangerer svampeture for foreningen! Over
hold de gældende regler og skulle du løbe ind i
en emsig skovejer, så lad være med at være
stædig, men lad det lokale statsskovdistrikt tage
affære, hvis der er problemer (statsskovdistrik
terne finder du i de samme bøger som skov
ejerne). Men du vil i de fleste tilfælde møde
interesserede ejere, der endog "lige kender et
sted, i skulle kigge på" eller ligefrem tager med
på turen. Nogle gange oplever man også at få
den besked, at næste gang behøver man ikke
søge tilladelse, bare kom. Et godt forhold til
ejerne er guld værd!

Christian Lange

en emsig skovejer, så lad være med at være
stædig, men lad det lokale statsskovdistrikt tage
affære , hvis der er problemer (statsskovdistrik
terne finder du i de samme bøger som skov
ejerne). Men du vil i de fleste tilfælde møde



De danske karbolchampignoner
Jens H. Petersen, Fuglesangsalle 88,8210 Århus V.
Christian Lange, Europaplads 8 I th, 8000 Århus C.

De fleste svampespisere ved sikkert, at der findes
en Cha mpignon, der hedder Ka rbol-Champig
non (Agaricus xanthodermus) , og at den er giftig.
I praksis er det imidl ertid nok de færres te, der er
opm ærksom på, at det kunn e være sådan en, der
lige røg i kurve n. Hvert år hører vi om folk , der
har haft dårlig mave som følge af "karbolen" , og
selv øvede svampe pluk kere bliver oft e overra
skede når man foreslår, at det de er på vej hjem
med , kunne være en "karbol" .

Slægten Champignon (Agaricus) er fyldt med
overr askelser. Cha mp igno nerne er den enes te
svampetype vi stort set alle vidste hvordan så ud
længe ind en vi første gang åbne de en svampe 
bog. E n af de største omvæltninger man kan ud
sætte begyndere for, er når man førs te gang hol 
der en 20 cm bred , brunskælle t svamp op og
påstår, at det er en Champignon! Champignoner
er da små og hvide (og ligger i pæne pakker hos
købmand en). De fleste har sikkert oplevet situa 
tion en . La d os derfor resum ere: Champignoner
er lam elsvampe med fri lam eller og mørkt
purpurbrunt ti l sort sporestø v (ho s de unge
frugtlegem er er lamellerne grålige eller grårosa,
men hos udvoksede er man ikke i tviv l om at
sporefa rven er meget mørk). De kan være 25 cm
brede eller bitte små, de kan være hvide , brune
elle r grå , ringe n på stokke n kan være stor og
ud stående eller spinke l og affald ende , de kan
vokse på mark er eller i skove - men de er stadig
cha mpignone r. D er er kun en ande n svampe 
slægt, der har kombinationen af helt fri lameller
og sor tagtige sporer, nemlig slægte n Blækhat
(Cop rinus) , men dens lameller smatte r ud til en
blækagtig væske ved modenhed . Hvis man lærer
at se for domsfrit på champignonerne skulle de
således ikke være så svære at kende.

D enne artikels emne er kun en gruppe af
champignoner: Karbolchampignone rn e. I Dan
mark har vi - ud over den ret almindelige Kar
bo l-Champignon - også to nærtstående, sjældne
art er - Perlehøne-Champignon (Agaricus prae
claresqu am osus) og Agerhøne -Champignon (A .
phaeolepidotus) - der i suppe gryden giver sam 
me bekl agelige bivirkninger som "karbolen" .
purpurbrunt til sor t sporestøv (hos de un ge
frug tlege mer er lamellern e grå lige eller gråro sa,
men ho s ud vok sed e er man ikk e i tvivl om at
sporefarven er meget mørk). De kan være 25 cm
brede eller bitte små , de kan være hvide, brune

Lidt historie
Studiet af champignoner har en lang dansk tra
diti on . Allerede i starten af århundre de t stude 
red e J.E . Lange de danske champignone r, og i
hans værk "Flora Agaricina Danic a" (J .E. La n
ge 1935-1940) afbilded es 17 arter, hvoraf de 13
kan ses genoptrykt i M. Langes "Il lus tre re t
svampeflora" (M . La nge 1975.). J .E . Lange be
skrev ad skillige nye ar ter, bl.a . H almstak
Champignon (Agaricus subperonatus) .

La nges arb ejd e med de dansk e svampe var
imidlertid for bredt til en virke lig for dybe lse i .
cha mpignone rne, og det skulle blive en ande n
af dan sk svampefors knings allermes t betyd 
nin gsfuld e per son er - nemli g E H. Mø ller - der
virke lig forsøgte at kn ækk e dem . Han studere
de i over 30 år slægte n på Lolland-F alst er og
udgav i 1950 og 1952 i to bind en champignon
monografi , der er bl evet stående som et af
ho ved værkerne inden for moderne charnpig
nonforskning. Ved denne lejlighed nyb eskrev
Mø ller et stort ant al arter og den danske cham
pignon-flora er givetvis blandt verdens bedst
undersøgte, med et totalt antal kendte arter fra
Danmark på omkring 40 (Petersen & Vester
holt 1990, Kn udsen 1992) .

I den første del af dette århundrede anv end
te de fleste forfatte re - deriblandt EH. Møller 
na vnet Psalliota om slægte n Champignon.
Dette navn blev introduceret af E . Fries allere 
de i 1821. Der opstod imidl ertid diskussion om
hvor vidt det korrekte navn skulle være Psalli
ota (Fr.) Kumm. eller Agaricus L. : Fr. D et var
klart, at navnet Agaricus, der stamme r fra Lin 
ne helt tilbage i 1753, var det ældste , men
navnet anvendtes dengang i br ed forstand om
næsten alle slægte r af bladhatte, og nogl e mente
derfor, at navnet var for flert ydigt at bruge om
en enke lt slægt . I midten af dette århundrede
skiftede vindene til fordel for A garicus frem for
Psa lliota , og i løbet af de to år der gik me llem
bind 1 og bind 2 af Møllers champignon-mono
grafi , kombinerede tjekken Pi låt adskillige af
Møller s nye arter ind i denne slægt. Da Møller i
1952 udgav sit and et bind i champignon-mono
pignon-flora er give tvis bl andt ve rde ns bed st
und ersøgte, med et tot alt antal kendte arter fra
Danmark på omkring 40 (Pete rsen & Ves te r
holt 1990, Knudsen 1992).

I den første del af dette århundrede anv end-



Karbolchamp.- Agerchamp.- Dværgchamp.- Markchamp.- Blodchamp.-
gruppen gruppen gruppen gruppen gruppen

Hatfarve kridtethvidlig, hvidlig mørkskællet hvidlig, rødbrun ±mørkskællet
læderbrun (brunskællet (hvidlig hos Dværg-C.) til mørkskællet (hvidlighos

eller mørkskællet hos PrægtigC.) HvidBlod-C)

Hat-reaktion gullig til ±gullig ±gullig, rødlig ±brunrød rødlig
ved berøring smørgul eller -i- eller fraværende eller fraværende

Kød-reaktion smørgul i basis ±gullig ±gullig ±brunrød rød
ved berøring sj. rødlig sj. fraværende sj. fraværende

Sch åtters +(evl. .;- hos +
reakt ion* Landsby-C. gruppen) (+hos A. spissicaulis)

Ring kraftig, kraftig , spinkel , spinkel til kraftig , medium,
med tandhjul med tandhjul enkel enkelt elI. dobbelt med tandhjul

Stokbasis udvidet ell. m. knold oftem. knold ofte m. knold ofte tilspidset ofte m. knold

Sporer 4-6,5(8) x 3-5 fim 5,5-12 x 4,5-7 fim 4-6x 3-4 fim 5-10 x 4-6,5 fim 5-9 x 3-5 fim

Lugt** ±karbolagtig mandelagtig mandelagtig svag til metal-, svag
(evI.let karbolagtig) fiske- til urinagtig

* Salpetersyre og anilin blandes på hatten (frisk materiale) og giver ved positiv reaktion en orange farve .
** Se boks om lugte.

Fig. 1. Karakterfordeling hos grupperne af Champignon i Danmark.

gra tien, holdt han sta dig på na vnet Psalliota ,
men bagest i afhandlingen tog han alligevel for 
beh old , og kombiner ed e for en sikkerhe ds
skyld alle arterne over i Agaricus. Nu er det så
dan , at den person , der beskriver en ny art, får
sit navn hæftet efter arten. Men hvis en and en
senere flytter art en over i en anden slægt, skal
også denne person citeres og den originale be
skriver skr ives så for an i en parentes. På gru nd
af pingpon g-spillet mellem de to slægtsnavne til
cha mpignone rne, har adskilli ge af arterne fra
Mø llers bind 1 (de rødm end e arter) derfor fåe t
autorkombinationen (P. Møller ) Pilat, med ens
man ge arter fra bind 2 skal citeres (P. MØller) P.
Mø ller.

Champignonernes systematik
Det er i høj grad FH. Møllers fortj eneste, at der
er skabt en brugbar systematik indenfor cham 
pignonerne. Mø llers gruppe ringe r bygger dels

gratien, holdt han sta dig på navnet Psalliota ,
me n bagest i afha ndlingen tos han alligevel for-

på arternes kemiske indholdsstoffer (deres far
verea ktioner ved brydnin g af kød et og result a
tet af en kemisk test - kaldet Schaffers re ak tion
- samt deres lugt) , dels på deres mikroskopiske
karakterer. Ho vedgruppern e er:

Age rchampignon-gruppen
Dværgchampignon -gruppen
Karbolchampignon-gruppe n
Markchampignon-gruppen
Blodchampignon-gruppen

Under vore himm elstrøg kan det så no genlunde
lade sig gøre at genk end e disse grupper på ma
kroskopi alen e, men i næsten alle grupper er der
undtagelser fra reglerne. Det er derfor gan ske
vanskeligt at lave en enkel og entydig nøgle til
grupperne. Som det fremgår af skemaet (fig. 1),
er der masser af afvigelser: Blodchampignoner,
der ikk e rødmer, karbolchampignoner med

på ar ternes kemiske indholdsstoffer (deres far 
verea ktioner ved brvdnin z af kødet Og result a-



Nøgle til grupper af Champignon

1. Frugtlegeme svagt til kraftigt gulnende ved berørin g og/eller gennemskærin g; lugt mandel- til
karbolagtig ; Sch åfters reaktion posi tiv eller negativ 2
Frugtlegeme uforanderligt eller ±rødbrunt til rødt ved berøring og/eller gennemskæring; lugt
fravæ rende, .svarnpeaqtiq" eller ubehageligt metal-, fiske- t il urinagtig ; Schafte rs reaktion
negativ (dog positiv hos A. spissicaulis) 4

2. Kød i stokbasis med ±karbolagtig lugt ; hatrand og kød i stokbasis smørgul t ved berøring ;
Schåfters reaktion negativ. Karbolchampignon-gruppen
Kød i stokbasis med mandelagtig lugt; hat og kød højst cremegult ved berøring ; Schåfters
reaktion positiv 3

3. Ring kraftig , dobbelt, underste ringdel opsplittende i et tandhjul; frugtlegemer middelstore til
store , hat oftes t mere end 7 cm bred ; [sporer 5,5-12 x 4,5-7 urn]. Agerchampignon-gruppen
Ring spinkel , enkelt; frugtlegemer små til middelstore, hat oftest mindre end 7 cm bred ; [sporer
4-6 x 3-4 urn], Dværgchampignon-gruppen

4. Ring enkel t eller dobbelt, unde rste ringdel evt. noget opflosset men ikke dannende et egentligt
tandhjul; stok cylindrisk eller noget tilspidset mod basis , ofte kortere end hatten er bred ; oftest
voksende på åbent land (marker, enge , strandenge, ove rdrev etc .), eller med udbredt hat
opbrydende gennem jord og asfalt i byer, parker og skove . Markchampignon-gruppen
Ring dobbelt, underste ringdel først dannende et ekstra hjul , siden ±opsprækkende til et
tandhjul ; stok oftest med en udvidet basalknold , længere end hattens bredde; oftes t voksende i
krat og skove men næppe opbrydende med allerede udbredt hat 5

5. Kød i stokbasis med svag, karbolagtig lugt , noget rødbrunt ved brydning.
Agerhøne-Champignon (se Karbolchampignon-gruppen)

Kød med svag, .svarnpeaqtiq" lugt , hurt igt og tydeligt rødt tilorangerødt eller uforanderligt ved
brydning. Blodchampignon-gruppen

Nøgle til karbolchampignon-gruppens arter

1. Stok cylindrisk eller tilspidset nedefter, 1,5-3 cm tyk; ring smal og tyk , nedefter foldet ind mod
stokken. A. pilatianus
Stok udvidet nedefter, ofte med en tydelig knold, op til 2 cm tyk ; ring langt udstående/hæng-
ende , på undersiden med en opsp rækkende krans eller et tandhjul 2

2. Hat uskællet, hvid , læderbrun til lyst grå. Karbol-Champignon (A. xanthodermus)
(Hat hvidlig: A. xanthodermus var. xanthodermus)
(Hat læderbrun til lyst grå A. xanthodermus var. griseus)

Hat opsprækkende i mørkere, brune til gråsorte radiære skæl på lys bund 3

3. Hatrand og stokbasis ved berøring højst svagt gul , hurt igt falmende til rødbrun; hatskæl ret
brede og læderbrune til lyst rødbrune; cystider på lamelæggen 12-34 urn brede.

Agerhøne-Champignon (A. phaeolepidotus)
Hatrand og stokbasis straks smørgul ved berøring, derefter langsomt falmende til brunt;
hatskæl små og brungrå, grå til næsten sorte; cystider 10-14 urn brede.

Perlehøne-Champignon (A. praec laresquamosus)
(Hatskæl brungrå: A. praeclaresquamosus var. praeclaresquamosus)
(Hatskæl gråsorte : A. praeclaresquamosus var. terricoion
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Nøgle til karbolchampignon-gruppens arter
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Karbol-gruppen - sekt. Xanthodermatei
Kar bolchampignonerne har to fe ltkarakterer:
kø de t i stokbas is reagerer ved brydn ing smør
gult og det får ved brydning en kar bolagtig lugt
(se bok s om lugte). Ved de fleste arter er de to
karakt er er tydelige og kan kombineres med en
omgåend e og kra ftig gulfarvning ved berørin g af
hat randen. E n dansk ar t er imidlertid ik ke så
imødekomm ende:Agerhøne-Champignon (Aga
ricus phaeolepidotus) bliver højst en smule gul
lig og lugt er kun karbolagtigt i stok kø de t ho s
meget unge, friske ekse mplarer.

Som hjælpekarakterer kan bruges, at karbol-

Lugte hos Champignoner

Lugtene er blandt de mest betydningsful de karakterer hos champignonerne . Ideelt bør man skelne
mellem lugte før og efter at kødet brydes, samt mellem lugten hos friskplukkede eksemplarer og hos
dem der, har ligget nogle timer i kurven. I praksis bliver man imidlertid ofte først opmærksom på pro
blemerne, når man sidder hjemme med svampene. Da er de sikkert så beskadigede af transport etc.,
at det bliver kødets lugt hos "ikke nyplukkede" eksemplare r man kan tage stilling til.

Alle champignoner (og de fleste andre svampe) indeholder svampealkohol. Det er det lugtstof, der
giver den allestedsn ærværende, noget syrlige "lugt af svamp". Udover denne generelle lugtkompo
nent har champignonerne imidlertid en række specielle lugte, der groft kan deles i to grupper: Mandel/
karbollugte (karbol-, ager- og dværgchampignon-grupperne) og svage til ubehagelige lugte (mark- og
blodchampignon-grupperne) .

Mandellupten er en behagelig sødlig-aromatisk lugt, der findes hos alle arter i ager- og dværg
champignon-grupperne. Lugten opstår normalt først ved gnidning på hatten eller brydning af kødet,
og er sikkert resultatet af en iltning af stoffer i svampenes celler. Lugten angives ofte også som anis
agtig og Cappelli anfører at forholdet mellem mandel- og anis-komponenterne kan variere fra art til art
(Cappelli 1984:29). Den almindelige erfaring er dog, at anis- og mandellugte er meget vanskelige at
karakterisere præcist, og at de givetvis er sammensat af adskill ige sødtlugtende komponenter.

"Karbollugten" er den lugt, der fra gammel tid har været forbundet med Karbol-Champignon , hvor
den især skulle være tydelig , hvis man forsøger at stege svampen. Lugten beskrives også ofte som
blækagtig (karbol er et gammelt navn for fenol , der netop findes i blæk), og den er generelt tydeligst i
kødet i stokbasis. Medlemmerne af en svampelugtegruppe i Århus beskrev i 1989 lugten af Perle 
høne-Champignon (der jo tilhører karbolgruppen) som bl.a. gummiagtig , fenolisk, guajakolagtig , gas
agtig og skosværteag tig. Det er tydeligt, at beskrivelserne kredser om ubehagelige og .kemikaliske"
lugte. I lugtegruppen fandt vi ved flere lejligheder, at også andre arter end karbol-champignonerne
kunne have karbolagtige lugte. Ved lugtundersøgelser af bl.a. Gulhvid Champignon (Agaricus si/vi 
co/a) og Landsby-Champignon (A. macrosporus) (begge Agerchampignon-gruppen) blev der beskre 
vet karbol-lugte - især fra stokoverfladen. Først efter gnidning eller brydning af kødet konstateredes
de typiske mandellugte .

De forskellige andre ubehagel ige lugte finder man især hos arter, der tilhører Markchampignon
gruppen. Her findes adskillige arter med en uspecifik syrlig til ubehagelig lugt, fx Knippe-Champignon
(A. vaporarius) og Strandengs-Champignon (A. bernardii). Mere markante er Stinkende Champignon
(A. ma/eo/ens) med fiske- til urinagtig lugt og A. decoratus med en metallisk (bruskbold-agtig) lugt. In
gen af disse arters lugte inspirerer voldsomt til at anvende svampene i madlavningen.

man glende farve reaktion , agerchampignoner
der lugter af karbol og ha r fo rk ert Schaffersk
re ak tion osv. D et er derfor tvivlsomt om den
"møllerske champignon-systematik" er den en
delige afklaring på champignon- slægtens indd e
ling. Andre forskere er da også i de senere år
komme t med alternative systemer til inddeling
til cha mpignone rne, baser et bl. a. på tilsted e
være lsen og typen af uni versalsvøb. (Heine 
mann 1956, Freem an 1979b). Her hold er vi os
- på trod s af de åbe nlyse problemer - til det kla
ssiske system, der i det mind ste giver mulighed
for makroskopisk bestemmelse af arterne .

de typiske mandellugte .
De forskellige andre ubehagel ige lugte finder man især hos arter, der tilhører Markchampignon

gruppen. Her findes adskillige arter med en uspecifik syrlig til ubehagelig lugt, fx Knippe-Champignon
(A. vaporarius) og Strandengs-Champignon (A. bernardii). Mere markante er Stinkende Champ ignon
(A. ma/eo/ens) med fiske- til urinagtig lugt og A. decoratus med en metallisk (bruskbold-agtig) lugt. In-



champignonerne højst er "middelstore" (op til
ca. 10 cm brede) , at de normalt har en dobbelt
ring med tandhjul (som hos Agerchampignon
gruppen) og en slank , ofte lidt bugtet stok , der
nederst ender i en udvidet knold (men se også
diskussionen under A. pilatianusi , samt at de
typisk vokser i kulturlandskaber som parker og
kirkegårde. Er dette ikke nok til at lede en på
spore t, må man gå til sporestørrelsen og kemien.

De fleste arter i karbolchampignon-gruppen
har relativt små sporer - for de danske arters
vedkommende på 4,5-6,5 x 3-4 um. Kun Dværg
champignon-gruppen har lige så små spor er.
Dværgchampignonerne kan imidlertid udskilles
ved hjælp af Schaffers reaktion.

Schaffers reaktion er resultatet af en te st ,
hvor man på hatten af et friskt eksemplar af
svampen slår et kryds med anilin og salpe
tersyre. Hvis testen er positiv, kommer der en
orange farve hvor de to væskestriber krydser
hinanden. Både dværgchampignonerne og de
småsporede agerchampignoner har en positiv
reaktion med Schaffers test , mens hele karbol
gruppen reagerer negativt. Også mark- og blod
champignonerne har en negativ reaktion i
Schaffer-testen, men de har ofte større sporer og
reagerer ±rødligt ved berøring (se iøvrigt fig. 1.).

Giftstoffer og karbol-champignoner
Karbol-champignonerne er sandsynligvis alle
moderat giftige , men heldigvis medfører ingen
af dem livstruende forgiftninger. De giftige stof 
fer i karbolgruppens arter er endnu ikke alle
kendt , men de tilhører de såkaldte mave/tarm
irriterende stoffer. De bevirker at man forholds 
vis hurtigt efter indtagelsen reagerer med ube
hag , opkastninger, mavepine eller diarre , og
eventuelt får svede- eller rysteture . Normalt
forsvinder symptomerne ret hurtigt igen , men i
visse tilfælde kan de vare 1-2 dage, hvorefter
man igen er symptomfri uden eftervirkninger
(Persson m.fl. 1988, Bresinsky & BesI1990). Det
drejer sig altså ikke om en forgiftning , der kan
sidestilles med de livstruende forgiftninger af
celle- eller nervegifte man får efter indtagelse af
fx giftige slørhatte , fluesvampe og trævlhatte,
men om en mere moderat reaktion på noget ,
maven og tarmen ikke tåler.

Det menes at synderne er giftige fenolforbin
delser. Frit fenol forekommer relativt sjældent i
naturen, men i karbolchampignoner er der målt
Giftstoffer og karbol-champignoner
Karbol-champignonerne er sandsynligvis alle
moderat giftige , men heldigvis medfører ingen
af dem livstruende forgiftninger. De giftige stof
fer i karbolgruppens arter er endnu ikke alle

fenolmængder op til 0,1 % af svampenes friske
vægt. Dette er tilstrækkeligt til at kunne forårsa
ge forgiftningssymptomer (Gill &Strauch 1984).
Ifølge Bresinsky & Besl (1990) dannes den gifti
ge forbindelse muligvis først under tilberednin
gen , så rapporter om indtagelse af rå karbol
champignoner vil være interessante. Sygdoms
forløbet er normalt helt ufarligt, men kan under
visse omstændigheder være alvorligt for små
børn og ældre , primært på grund af følgerne af et
voldsomt væsketab. Behandling i svære for
giftningstilfælde begrænses derfor oftest til over
vågning af kroppens væskebalance.

Vi har selv kendskab til forgiftnings tilfælde
med 2 af arterne, nemlig med Karbol-Champig
non og Agerhøne-Champignon:

En god bekendt samlede svampe på en af de
århusianske kirkegårde, der til tider bugner af
champignoner. Vel hjemkommet med byttet tog
han fat i køkkenet med rengøringen af champig
nonerne og bemærkede ikke noget usædvanligt,
udover at svampene lugtede "lidt mærkeligt"
under stegningen. Under måltidet skete intet 
svampene smagte udmærket, men efter en times
tid følte flere sig lidt utilpasse og den yngste - et
barn på 10 år - brækkede sig. Mere skete der
ikke , og alle var symptomfri igen efter et par ti
mer. Det eneste, der tog skade, var den bekend
tes anseelse i familien som svampekender! Han
var sikker på , at det var champignoner, men
havde ikke tænkt på Karbol-Champignon, "for
den er da sjælden" - en klassisk misforståelse.
Den omtalte kirkegård er iøvrigt en af de sikre
lokaliteter for Karbol-Champignon i Århus.

I efterårsferien 1991 tilbragte en gruppe
svampefolk efterårsferien på Anholt, hvor vi op
levede en sand masseforekomst af den dårligt
kendte og ikke særlig "karbollignende" Ager
høne-Champignon. En sådan overflod skulle jo
give problemer, og en af dagene blev vi da også
opsøgt at en kvinde og et barn, der begge havde
spist champignoner og var blevet syge. De havde
haft mavepine og opkastninger, og det hele var
overstået igen i løbet af et par timer. De havde
medbragt et par eksemplarer, og vi kunne der
med verificere, at Agerhøne-Champignon fakti
sk er giftig. Som kuriosum kan nævnes, at et par
af svampeforeningens prominente medlemmer
ved samme lejlighed blev antruffet med en kurv
bugnende af Agerhøne-Champignon, som de
glædede sig til at komme hjem og tilberede!
tes anseelse i familien som svampekender! Han
var sikker på , at det var champignoner, men
havde ikke tænkt på Karbol-Champignon, "for
den er da sjælden" - en klassisk misforståelse.
Den omtalte kirkegård er iøvrizt en af de sikre



Karbolgruppens arter

Karbol-Champignon (A. xanthodermus Genev.)
Fig. 2. Hat 5-13 cm bred , førs t kant et-halvkugle
formet, siden affladet , hvid, sjældnere gråbrun til
læderbrun; stok 5-15 x 1-2 cm, udvidet mod ba
sis, evt. med en svagt afsa t knold , hvidlig; rin g
veludviklet, på und ersiden med en krans af
res ter af fællessvøb. der efterhånden opsprækker
i segmenter eller til et tandhjul; hatr and og kød i
stokbas is omgåend e smørgult ved gnidning/
br ydning; lugt normalt tydeligt karbolagtig.

Sporer 5,5-6 x 3,5-4 um; che ilocystide r op
pustede, 8-16 um brede.

Kar bol-Champignon er langt den almindelig
ste art i Kar bolchampigno n-gruppen. Den ka n
findes i store flokke på muld rig bund i park er, i
haver, på kirk egårde og andre kulturlandskaber.
Typiske eksemplarer af Karbol-Champignon
kend es bedst på der es hvidlige, noget kantede
hat med den kara kteristisk kridtet /kalked e
overflade , samt på deres kr aftige farverea ktion
(især i hatranden hos friske eksemplarer) og på
lugten. Sjælde nt kan man find e eksemplare r
med gråbrun til lyst læderbrun hat (A. xantho
derm us var. griseus (Pearson) Bon et Cappelli) .
Karbol-Champignon har en uskæll et hat, men
kan under tørke sprække op i tern , lidt på sam
me måde som man ser det hos for eksempel Tid
lig Agerhat (Agrocyb e pra ecox) , se billedet i
Svampe 25: 13. Dette er en fundamentalt ander
led es måde at "skælle" på end de trådede, ra 
diære skæl man finder på hatten af de to følgen
de arter, og det synes ganske overflødigt at
tørk e-form en er blevet udstyret med sit eget va
ri et et snavn : A. xanthoderm us var. lepiotoides
Maire .

Karbol-Champignon er den eneste af arterne
i karbol-gruppen , der er almindelig nok til at
ud gøre et reelt forgiftningsproblem. Den er en
udpræget park- og kirk egård ssvamp. I Botanisk
H ave i Å rhus findes den således i mængde, og
hvert år kan man se at talrige eksemplare r er
blevet afskåret og fjern et til spisebrug af sages
løse svampejægere . Om den rent faktisk ender i
mav en ved vi ikke, men det er sandsynligt, at
den stærke karbollugt den afgiver under steg
ningen , i mange tilfælde får en klokke til at ringe
ho s den glade svamp espiser!

U nde rsøg t materiale: 0-Jyll: Århus, Botanisk H ave,
12.10.1991. C. Lan ge. ((:L91-1 RJ. _
me måde som man ser det hos for eksempel Tid
lig Agerha t (Agrocybe pra ecox) , se billedet i
Svamp e 25: 13. Dette er en fundamentalt and er
led es måde at "skælle" på end de tr ådede, ra
diære skæl man finder på hatten af de to følgen-

Perlehøne-Champign on
(A. praeclaresquam osus Freeman)
Syn.: A. m eleagris (Schaff. ) Imbach,
A . placom yces Peck ss. auct.
Fig. 7. Hat 5-14 cm bred , førs t halvkugl eform et ,
siden afflade t, med brungrå til grå , fine, radiære
skæl på lys, lædergul til creme bund, rand tyde
ligt gulne nde ved ber ørin g; stok 6-10 x 1,0-1,5
cm, ofte bu gtet med en tydeli gt afsa t basal
knold, glat og noget tværb ølget (poleret ), hvid
til lyst grålig; ring veludvikle t , på undersid en
med en krans af res ter af fællessvø b, der efte r
hånd en opspr ækker i segmente r eller til et tand
hjul ; kød i stokbasis først gulne nde men sene re
brunrødt anl øbende, lugt hos friske ekse mpla
re r blæk- til karbolagtig.

Che ilocys tide r oppusted e, 10-14 um bred e;
sporer (4,5-) 5-6,5 x 3-4 um; hathud øverst med
et lag af 6-8 um br ede, brune hyfer, herunder et
lag af almindelige hyfer iblandet en del opsvul
mede, grenede, olieholdige hyfer.

A rten er meget sjælden i Danmark, med kun
fem kendte lokalitet er, heraf kun en fra nyere
tid . Den for etrækk er tilsyneladende at vokse i
muldrige krat og skove.

Perl ehøne-Champignon har fra gammel tid
haft det latinske navn Psalliota m eleagris
Sch åff, (1925) . Da champignonerne i halvtred
serne skiftede navn fra Psalliota til Agaricus,
opstod der imidlertid det problem, at der allere
de var en Agaricus meleagris, nemlig A. m elea
gris Sow. ex Berk. (1860) , der er en art af slæg
ten Parasolchampignon (L eucoagaricus). Nav
net kunne således ikk e bruges om Perlehøne
Champignon, og der mått e finde s et nyt . All ere
de på Møllers tid ant ydede for skellige forfatte
re , at den amerikanske art A . placomyces Peck
(1878) kunne være det samme som vor "perle 
høne" (Møller 1952: 176). Løsningen på proble
met blev da også, at man begyndte at slå artern e
samme n under na vnet A. placomyces. I 1979
udkom imidlertid en revision af de amerikanske
champignoner, og her anførtes det, at den ame
rikanske A . placomyces afviger fra den euro
pæiske art ved ikke at have cheilocystider (Fre
eman 1979a: 29, 1979b : 105) . Som konsekvens
tildelte Freeman den europæiske art et nyt
navn: A . praeclaresquamosus (Freeman 1979b:
90). Da der imidlertid har hersket en del usik
kerhed omkring Freemans disposition, er nav
nebruget på ?rten for tid en noget ustabilt: De
serne skift ede navn fra Psalliota til A garicus,
opstod der imidlertid det problem, at der aller e
de var en Agaricus m eleagris, nemlig A . m elea
gris Sow. ex Berk. (1860) , der er en art af slæg
ten Parasolchampignon (L eucoaearicusi . Nav-



Fig. 2. Karbol- Champignon (Agaricus xantho derm us) . Bemærk den nedre rings begyndend e opsplitning til et groft
tandhjul, samt den gulnend e hatr and. Strandkjær, Mols Bjerge 18.10.1991 (JHP-99.91). Fo to Jens H. Petersen .

Fig. 3. Agaricus p ilatian us. Bemærk den smalle ring - der hos denn e sydeuropæiske art nedefter klæber sig ind
. ri ke il næsten k lleformede stok. Fo to raferet i Italien af A. Ca elli.



Fig 4. Cheilocystider, basidier og sporer hos:
a Agerhøne-Champignon (A. phaeolepidotus) ;
b Perlehøne-Champignon (A. praeclaresquamosus) ;
c Karbol-Champignon (A. xanthodermus) .
Tegning Christian Lange.

fleste hælder til A. praeclaresquamosus, men fx
Henning Knudsen anvender i Nordie Macro
mycetes stadig navnet A. placomyces (Knudsen
1992). For at komme en afklaring nærmere, har
vi undersøgt en række af Freemans amerikan
ske indsamlinger af de to arter (A . praeclare
squamosus: TENN 22192, TENN 40332; A . placo
m yces: TENN 14479, TENN 29325, TENN 40073) .
På baggrund heraf må vi konstatere at de gan
ske rigtigt har forskelligt udseende lamelæg:
Hvor A. praeclaresquamosus har lamelæggen
besat med både basidier og cheilocystider, har
den amerikanske A. placomyces en steril lame
læg af parallelt-løbende hyfer. Accepteres den
ne forskel som et artskendetegn , er der altså
tale om to arter og navnet A. praeclaresquamo
sus skal ganske rigtigt anvendes om den, der fo
rekommer i Europa. Freeman (1979b) anfører
iøvrigt at A. placomyces ikke har en dobbelt
ring som man finder det hos Perlehøne-Cham
pignon, så måske er der her endnu en under
støttende skillekarakter.

Møller beskriver i sin monografi varieteten
Psalliota meleagris var. obscurata P. Møller,
men ændrer senere i monografien navnet til
Agaricus meleagris var. terricolor P. Møller
1~~2). For at komme en afklaring nærmere, har
vi undersøgt en række af Freemans amerikan
ske indsamlinger af de to arter (A. praeclare
squamosus: TENN 22192, TENN 40332; A . placo
m yces: TENN 14479, TENN 29325, TENN 40073) .

(Møller 1952:173 & 208). Varieteten er siden
kombineret ind under artsnavnet praeclare
squamosus som A. praeclaresquamosus var . ter
ricolor (P. Møller) Bon et Cappelli. Den er også
ophøjet til art under navnet Agaricus moelleri
Wasser.

Møller anfører, at varieteten afviger fra ty
piske eksemplarer af Perlehøne-Champignon
ved at have mørkere, grå sorte til sorte, fine skæl
på hatten - som hos Jordfarvet Ridderhat (Tri
choloma terreum). Desuden skulle stokken og
kødet reagerer langsommere gult ved berøring
og det skulle ikke senere blive purpurbrunligt i
de gulnede områder, se Møllers akvarel (fig. 6).
Henning Knudsen angiver desuden i Nordie
Macromycetes, at den skulle have flere opsvul
mede hyfer i hathuden end Perlehøne-Cham
pignon (Knudsen 1992) , og accepterer at den
ophøjes til art under navnet A. moelleri.

Vi har sammenlignet hathudsmorfologien
mellem en kollektion af den typiske Perlehøne
Champignon (JHP-44.89) og en kollektion af
var. terricolor (Suserup Skov, 16.8.1974). Hos
eksemplarer af begge kollektioner så vi øverst i
hathuden et lag af tynde, brunlige, ±udragende
hyfer. Herunder lå et lag af noget opsvulmede,
olieholdige hyfer blandet med almindelige
hathyfer. Hos eksemplarerne af var. terricolor
var der ganske rigtigt flere af de olieholdige,
opsvulmede hyfer end hos var. praeclaresqua
mosus. Forskellen var imidlertid ikke stor, og
det er ikke svært at forestille sig, at der kunne
findes mellemformer. Det er iøvrigt sandsynligt
at karakteren er direkte forbundet med hat
farven , og den tilføjer således ikke noget funda
mentalt nyt til artsforståelsen. Vi mener ikke, at
karakteren bør tillægges afgørende betydning,
og foretrækker således - som Møller - at be
tragte typen som en varietet af Perlehøne
Champignon.

Undersøgt dansk materiale: 0-JYLL: Risskov,
23.10.1989, C. Lange (JHP-44.89) ; 8.11.1989 (JHP
45.89) - S-SJÆLL: (var. terricolor) Suserup Skov,
16.8.1974, H .Knudsen

Agerhøne-Champignon
(A. phaeolepidotus (F. Møller) F. Møller)
Fig . 8. Hat 5-10 cm bred, først halvkugleformet,
siden affladet, skællet med læderbrune til lyst
rødbrune skæl på lysere , lyst læderbrun bund;
stok 5-8 x 0,7-1,3 cm, ofte bugtet med en tyde 
var der ganske rigtigt flere af de olieholdige,
opsvulmede hyfer end hos var. praeclaresqua
mosus. Forskellen var imidlertid ikke stor, og
det er ikke svært at forestille sig, at der kunne
findes mellemformer. Det er iøvrigt sandsynligt



ligt afsat basalknold, glat og noget tværbø lge t
(po leret) , hvid til lyst grå lig; ring veludvikle t, på
undersiden med en kr ans af res ter af fællessvø b,
der efterhånde n op sprækk er i segme nte r elle r
til et ta ndhjul; kø d i stokbasis førs t let gulne nde
men hurtigt mer e brunrødt. ef te r no gen tid
mørkt rødbrunt til vinrø dt; lugt hos friske , un ge
ekse mplarer svagt karbolagtig men hurtigt ub e
tydelig.

Cheilocys tider oppusted e , 12-25 (-30) um
bred e; sporer 4,5-6 x 3-4 um; hathud øverst med
et lag af 4-7 um br ed e, no get gre ne de , ganske
lyst brune hyfer, herunder alminde lige hathuds
hyfer.

Agerhø ne-Champignon kendes let fra Perl e
høn e-Ch ampignon på sine bredere, mer e brune
hatskæl, sin kun ganske svage gulne n i stokke n,
samt på sine meget bredere che ilocystider. Det
er således ikk e blandt de andre arte r i Karbol
champignon-gruppe n, men snare re blandt blod
cha mpignone rne, at man ska l lede ef ter den s
forvekslingsmulighe de r. D en ligner i sta tur og
rin gbygning uhyre meget en ar t som Lille Blod
Cha mpig non (A . silvaticus) , hvorfra den do g
kan kendes på sin først gule , side n kun svagt
rødbrune farve i stokkøde t samt sin svage lugt
af karbol. Den danner tilsyneladende en slags
"missing link " mell em karbol- og blodchampig-
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Fig. 5. Udbre delsen af Ager 
høne-Champi gnon (Agaricus
phaeolep idotus) i Anholt By i
efter åre t 1991.

Fig. 5. Udbrede lsen af Ager
høne-Champignon (A garicus
phaeoleoidotu s ) i Anholt By i

non-grupperne.
Siden arten i 1952 blev nybeskrevet af.F.H .

Møller - på basis af et loll and sk fund, samt en
akvarel af en sjælla ndsk indsamling fra 1939
(Møller 1952: 170) - er den ikk e rapporteret fra
D anmark. Men i efterårsfe rie n 1991 , da vi til
br agte en svampe uge på A nholt , fand t vi i An
holt By ikk e mindre end 9 veladskilte mycelier
(fig 5.). I græsplæner, under hække , i buskadser,
på kirkegård en - overalt var der A ge rhø ne 
Cha mpignon ! Efter at ha ve oplevet en så ko
lossal for ekomst af arten - samt de besværlighe
der , der var forbund et med at bestemme den
korrekt - får man tanken , at den må ske ikk e er
så sjælden endda, men at den sna re re er endnu
en ove rse t art.

Undersøgt materiale: 0-JYLL: Anho lt By, 12.10.1991,
J.H .Petersen (JHP-66.91).

"Agaricus p ila tianus"
I bøgerne "D anske storsvampe" og "Nordic
Ma cromycetes" angives arten Agaricus pilatia
nus Bohus som kendt fra Danmark (Pe tersen og
Vesterholt 1990, Knudse n 1992) . Angivelserne
bygger på et fund gjor t i 1978 i Jæ gersborg
D yrehave af Erik R ald og David Bo ertmann.
Det drejede sig om en stærkt gulnende, karbol
lugtende , brunskællet champignon, der ikke
umiddelbart lignede de kendte arter. Kollektio
nen havnede på Botanisk Mus eum hvor den se
nere blev bestemt til A . pilatianus. Herved kom
arten til at indg å i de nævnte svampeflorae r.

Agaricus pilatianus er en art der i 1974 blev
beskr evet fra Budapest af Bohus. Den er senere
også omtalt og illustrer et fra It alien af Cappelli
(1984, 1985) . Karbolch ampignon-gruppen s ar
ter falder i to kategori er, nemli g arter med br e
de tandhjuls-ringe og med en stok, der er udvi
det eller knoldet ve d basis (typiske karbol
ch ampignoner) , samt arte r med smalle rin ge
ud en tandhjul og med cylindrisk til tilspidset
stok. Karbol-, Perlehøn e- og Ag erhøne-Cham
pignon tilhører den første kategori (som vi kan
kalde de "ægte" karbolchampignoner) . A gari
cus pilatianus tilh ører den anden. Den afvig er
netop fra de tre velkendte danske arter af kar
bolchampignoner ved dens tilspidsede stok og
ved dens ring , der er smal og tyk og tiltrykt stok
ken på en karakteri stisk måde (fig. 3) . Den har
desud en sporer, der måler 6-8 x 4,5-5,5 um , hvil
lugtende , brunskællet cha mpignon, der ikke
umiddelbart ligned e de kendte arter. Koll ektio
nen havnede på Botan isk Muse um hvor den se
nere blev bestemt til A. pi latianus. H erved kom
arten til at indgå i de nævnte svampefloraer.



Fig. 6. Den mørk e varie tet af Perleh øne-Champi gnon (Agariclls praeclaresquamosus var. terrico lor) tegnet af
ER. Møller efter eksemplarer fundet i en have i Sakskøbing den 6/10 1943. (Leetotype , opbeva res på C).

ket er væsentligt større end hos de and re art er
samt me get smalle cheilocystider. Den giver
indtryk af at være en ret robust og tykkødet art ,
der af statur mere ligner visse af de rødmend e
arter (fx Strandeng s-Ch ampignon (A . ber
nardii) , end den ligner de andre karbolchampig
noner. Det bør bemærk es, at den svamp, der i
Phillips (1981: 167) er afbilde t under na vnet
Agaricus pi latianus, næppe er bestemt korrekt.
Hverke n den s rin g, stok elle r sporestø rrelse
passer med Bohus og Ca ppe llis an givelser.
Sandsynligvis drejer det sig om en lidt tykstok
ket , grå for m af Ka rbol-Champignon (A. xan
thodermus) .

Nu er det så heldigt, at E rik Rald lavede en
udmærk et tegning og beskrivelse af svampe n
fra Dyreh aven. Heraf fremg år det , at Dyreha
ve -sva mpen havde gulnende kød i stokbasis
samt at den lugtede blækagtigt , men samtidig at
den havde en fiot , udståend e ring , der beskrives
som dobbelt, samt en stok, der nedefter var ud
vide t og med tendens til knold . Det er således
klart at svampen int et har med A . pilatianus at
gøre , men at den makroskopisk mere ligner et
samt meget smalle cheilocystider. D en give r
ind tryk af at være en re t robust og tykk ødet art,
der af sta tur mere ligner visse af de rødmende
arter (fx Stra nde ngs -Cha mpignon (A. ber
nardii) , end den ligner de andre karbolchampi g-

typisk medlem af Karbolchampignon-gruppen.
Mikroskopisk udmærk er Dyrehave-kollek 

tionen sig ved at hav e relativt store sporer (5-8
x 4-5 um) , samt ved at mangle erkendbare chei
locystider. Dette adskiller den fra alle kendte
dan ske arter i karbolgruppen . Arten A. pseu
dop ratensis Bohus (som Dyrehave-kollektionen
fakti sk tøvende blev bestemt til i felt en) er nok
det , der kommer tætt est , men den s frugtlege
mer er meget spinklere , og den har - ifølge en
kollektion lånt fra Budap est - lige lovlig små
sporer (5-6 x 3,5-4,5 um). Dyrehave-kollektio
nen passer således ikk e ind i nogle af de kendte
ar ter af karbolchampignoner, og spø rgsmå let
meld er sig om den famøse kollektion ikk e i
virke lighe de n repræsenter er et medlem af
Agerchampignon-gruppen med en afv ige nde
lugt og en usædvanligt kraftig gulnende reak
tion ? I alle tilfælde er bestemmelsen til A . pila
tianus en fejl , der - sammen med Phillips misvi
sende fotografi - har cementeret den misfor
tolkning af arten , der er pr æsenter et i båd e
"Danske storsvamp e" og "Nordic Macrornyce
tes" .

Mikroskopisk udmærk er D yrehave-kollek
tion en sig ved at have relativt store sporer (5-8
x 4-5 um), samt ved at mangle erkendbare che i
locystid er . Dette adskille r den fra alle ke ndte
danske arter i karb olzruppen . Art en A . pseu-



Fig. 7. Perlehøne-Champignon (Agaricus pra eclares quam osus) . Bemærk de meget fine skæl samt den gulnende
hatrand hos det yngste ekse mplar. Risskov, 8.11.1989 (JHP -45.89). Foto Jens H. Petersen .

Fig. 8. Agerhøne-Champignon (Agaricus phaeo lepidotus), Bemærk de brede hatskæl samt den fine tandhjulsring
• "'•• I" ~ ~ I l' l" !. ••• :. I II _1 •• 1 _ .

'~ , - --~-.~.

- ~ ,

~,~~ .:5-~ :>"::"~~"," .. : - """ "



Tak
Vi ønsker at takke Henning Knudsen for frem
skaffelse af litt eratur og materi ale , A . Cap elli
for lån af fotos, G. Bohus for materiale og be
skrivelse af A . pseudopratensis, Erik Rald for
konstruktive kommentar er , samt Poul-Erik
Brandt og den Århusianske svampelugtegruppe
for kommentarer angående svampelugte.

Summary
The Danish species of Agaricus sect. Xanth oderm atei
are discussed. New findin gs of A. phaeolepidotus
(EMøller) EMøller from th e island Anholt are re 
ported , and a case of poisonin g after consumption of
th e species is de scribed . Th e nam e A. meleagris
(Schaff.) Imbach is discussed against A. pla comyces
Peck and A. praeclaresquam osu s Freem an . Repre
senta tive spe cimens of A. p raeclaresqua m osus
(TENN 22192, TENN 40332, JHP-44.89, JHP-45.89
(the latt er two at C)) and A. p lacomyces (TENN
14479, TENN 29325, TENN 40073) were examined,
and th e abse nce of cheilocystidia in th e latter is
con firme d. Conse quently, the nam e A. praeclare
squamosus Fre eman should be used for the c1assical
E uro pea n species . Danish materi al of A. praeclare
squamosus var. pra eclaresquam osus and the dark A .
pra eclaresquam osus var. terricolor E Møller (syn. A.
moelleri Wasser) were exarnined. In tbe cap cutic1e of
th e latt er inflated hypha e (gloeopl euros hypha e) were
found, as reported by Knudsen 1992. Tb ese were ,
how ever, not qualitatively different from the slightly
thinner hyphae found in the cap cutic1e of A. pra ecla
resquamosus var. pra eclaresquarnosus (they are pro
bably just anothe r express ion of the darker cap-co
lour) , and can hardly suppo r t th e elevation of the
taxon to the rank of species. A. xantho derm us is di
scussed against A. pilatianu s Bohus. Th e reports of A.
piiatianus from D enmark (Pe tersen & Vesterhelt
1990, Knudsen 1992) are reject ed , as they are based
on a misd et ermined co llectio n of Agaricus (co ll.:
E. Ra ld & D .Boertm ann , Jægersborg Dyrehave 1978,
material at C) with very narrow cheilocystidia and 5-8
x 4-5 um large spores . According to the drawing and
description of fres h materi al , it had asta ture , ring
morphology and cap surface much like A. phaeolep i
do tus, and definitely not the unique folded, adpressed
rin g of A. pilatianus , as deserib ed by Bohus (1974)
and Capp elli (1984, 1985). Th e misint erpret ation of

nowever, not quantatrveiy di tterent rrom tne sngnuy
thinner hyphae found in the cap cutic1e of A. pra ecla
resquamosus var. p raeclare squam osus (they are pro 
bably just ano ther express ion of the dark er cap-co
lour) , and can hardly support th e elevation of the
taxon to the rank of spec ies. A. xanthoderm us is di-

A. pi lat ianus as a grey, stout A. xa n thodermus-like
species is probably due to the illustr ation of such spe
cime ns under th e nam e A. pilatianus in Ph illips
(1981). Phil lips pbotograph rnight well represent the
grey A. xanthodermus var. griseus (Pearson) Bon et
Cappe lli.
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Amylostereum areolatum og A. chailletii
- to ejendommelige rådsvampe på nåletræ i Danmark

I.M. Thomsen, Forskningscentret for Skov & Landskab, Skovbrynet 16, 2800 Lyngby
J. Koch, Institut for Plantebiologi, Sektion for Plantepatologi, Thorvaldsensvej 40,
1871 Frederiksberg C.

Amylostereum areolatum (Fr.) Boid. og A.
chailletii (Pers.: Fr.) Boid. er Stereum-lignende
med amyloide sporer, hvad slægtsnavnet også
antyder. Selvom begge arter er kendt fra dansk
botanisk litteratur ved Skovsteds (1956) beskri
velse, har de dog siden næsten været glemt.
Dette skyldes bl.a. , at frugtlegemerne både ma
kroskopisk og mikroskopisk er meget ens (Pe
tersen & Vesterholt 1990) med en deraf følgen
de usikkerhed i bestemmelsen. Alligevel er det
indtrykket, at frugtlegemer af A. chailletii fore 
kommer meget hyppigere end frugtlegemer af
A . areolatum, men dette er ikke nødvendigvis et
udtryk for at A. areolatum er sjældent forekom
mende i andre sammenhænge. Således er A.
areolatum gennem en årrække påvist i Dan
mark ved isolation fra inficerede nåletræer, især
Rød-Gran (Picea abies)(Koch & Thongjiem
1989). I andre europæiske lande, men først og

fremmest i Au stralien og New Zealand, har A.
areolatum og A. chailletii været genstand for
omfattende studier. Denne interesse udspringer
af , at svampene forårsager råd i stående træ
med betydelige økonomiske tab til følge .

Symbiose med træhvepse
Det særlige ved de to Amylostereum-arter er, at
de indgår i mutualistisk symbiose med forskelli
ge arter af træhvepse (Siricidae). Træhvepsene
lægger deres æg i svækkede eller sårede træer,
samt i skovet træ. Med mutualistisk symbiose
menes, at begge parter har brug for og fordel af
den anden: svampene spredes til nye træer af
æglæggende træhvepsehunner, og svampenes
veddestruktion er afgørende for larvernes ud
vikling i træet. Hvorvidt larverne lever af at æde
svampens mycelium eller af det halvt nedbrudte
ved , evt. med hjælp fra enzymer optaget fra
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svampen, er ikke klarl agt (Cooke 1977, Talbot
1977) . Ifølge udenl andske undersøgelser over
fører kæmpe træhvepsen (Urocerus gigas) (fig.
1) A . chailletii, mens A. areolatum overføres af
Blå Træhve ps (Sirex juvencus) og Sort fod et
Træhve ps (Sirex noctilio) . Samme nhænge n i
Danm ark er ikke kend t.

Skelnen mellem arter
I det praktiske skovbrug er A . areolatum og A.
chailletii ikke kendt som særskilte sårparasitter,
idet de formentlig rubriceres sammen med Blø
dend e Lædersv amp (Stereum sangu inolentum} .
Dette kan ikke und re, eftersom de tre arter lig
ner hinand en med hen syn til frug tle gemer og
r ådforlø b. Bløde nde Lædersvamp bet ragtes
som den (øko nomisk) mest skadevo ldende sår 
parasit på nåletræ herhj emme, men de fore 
løbige undersøgelser tyder på, at A. areolatum
og måske også A . chailletii kan tegne sig for lige
så store rådskader som Blødend e Lædersvamp.

Et vigtigt forhold i A. areolatum's afhængig
hed af træhvepsene som vek torer er, at den til-

Fig. 2. Brunviolet Lædersvamp (Amyloste rewn areo
latum). Et af de første, ved oidiedannelse, bekr æf
tede fund af frugtlegemer, på gammelt stød af Rød
Gran (Picea abies) i Fr ederik slund Skov nær Hol te i
Nordsjælland. Bemærk de violette farvenuancer og
den brede, lyse rand. Foto 22.11.1992, J . Koch.

Fig. 4. Brunviolet Lædersvamp (Amylos tereum
areolatum ). En hyfe og oidier fra kultur nr. 1956.

syne lade nde sjælde nt danner fr ugtlegemer.
Dette i mod sætnin g til A. chailletii, hvis Irugtle
gerner er almindelige. Denn e ar ts spredning og
infektion af sår kan derfor udm ærket foregå ved
hjælp af basidi esporerne . Frug tlegemer af A .
areolatum har der faktisk ikke være bekræftede
fund af før nu , se fig. 2. Dette kan dog tild els
hænge sammen med , at de to arter som nævnt er

Fig. 3. Gr an-Lædersvamp (A myloste reum chailletii)
på Rød-Gran (Picea abies) . Bemærk de læderbrune
farver og den spinklere form. Foto 24.10.1992, J.
Koch.



vanskelige at skelne fra hinanden. Den sikreste
mulighed for at skelne synes i øjeblikket at
være, at A . areolatum dyrket på kunstigt sub 
strat danner ukønnede sporer, oidier (se fig. 4) ,
mens A. chailletii ikke danner denne type spo
rer (Stalpers 1978).

Af mulige morfologiske karaktertræk, hvor
på A. areolatum kan genkendes i skoven, er
dens tykkere frugtl egeme, den violette farv e
nuance på det sporebærende lag (hymeniet) og
en lidt bredere lys kant. På baggrund af hymeni
ets violette farve foreslås det danske navn
Brunviolet Lædersvamp for A. areolatum, idet
det danske navn for Amylostereum er Læder
svamp.

Efterl ysning af frugtlegemer
At A. areolatum 's frugtlegem er forekommer
sjældent er dog en påstand, som bør undersø
ges. Derfor vil forfatterne af denne artikel ger
ne efterlyse frugtlegemer speci elt af A. areola
tum , men også af A. chailletii. De flerårige frugt
legemer findes i midaldrende og gammel nåle
skov, især på efterladte stammestykker elle r
knækkede træer. H yppigt på endeflader af af
skårne stykker, dannende små konsolformede
hatte. Svampene kan også optræde på barken
på undersiden af liggende stammer med resupi
nate frugtlegemer (fladt tiltrykt barken) og på
gamle stød , se fig. 2 og 3. Der kan nemt ske
forveksling med Blødende Lædersvamp, men
Amylostereum-arterne adskiller sig ved de ofte
tykkere og mere robuste frugtlegemer, som ik
ke rødfarves ("bløder ") ved såring. Farverne på
det sporebærende lag går fra det mørkviolette
("typisk" A. areolatum) og umbrabrune til rød 
brunt eller læderbrunt ("typisk" A . chailletii) .
Hatoversiden er brunsort. Petersen & Vester
ho lt (1990) kan med fordel bruges til indstyring.

Fund bedes sendt til I.M. Thomsen, Forsk
ningscentret for Skov & Landskab, Skovbrynet
16, 2800 Lyngby. Der angives findested (sko
vens navn) , træ art i bevoksningen (hvis kendt) ,
og hvorvidt der blev observeret de op til 8 mm
store, runde huller fra træhvepsenes udgnav
ning . Helst medsendes stykker af bark og ved
fra voksestedet, så værtstræarten kan bestem
mes. Vedlæg navn og adresse, så vil resultatet af
artsbestemmelserne blive meldt tilbage.

nate frugtl egemer (fladt tiltrykt barken) og på
gamle stø d, se fig. 2 og 3. D er kan nemt ske
forveksling med Blødende Lædersvamp, men
Amylostereum-arterne adskiller sig ved de ofte
tykkere og mere robuste frugtlegemer, som ik-

Materiale med belæg af A mylostereum areo latum op
bevaret i Sektion for Plantepatologi's herbarium
(CP):

Frugtlegemer : N0-SJÆLL.: Teglstrup Hegn, 2.10.
1992, Picea abies (liggende stamme) , J. Koch , kultur
1955. Fr ed eriklunds Skov, 12.10.1992, Picea abies
(stød) , J . Koch, kultur 1956. Rude Sko v, 20.11.1992,
Picea abies (liggende stamme ), J. Koch , kultur 1965.
Rude Sko v, 20.11.1992, Picea abies (stød) , I.M .T.,
kultur 1967. Rude Skov, 20.11.1992, Picea abies (lig
gende stamme), I.M.T. , kultur 1968.

Stammed ele : N0-SJÆLL. : Ganløse E ged, 5.1968, Pi
cea abies, (tørkerevn et stamme) , J . Koch .

Kulturer: S-JYLL.: Skærb æk Savværk, 10.1983, Picea
abies (stormfaldstræ 1981, br ædt med træhvepse
gang, H. P R avn), J. Koch, kulturer 1678, 1679 &
1681. - N0-SJÆLL. : Teglstrup H egn , 3.1987, Picea
abies (ståe nde træ), J. Koch , kultur 1782 (træ IV) &
1784 (træ V) . R avnsbolt skovpa rt, Fa ru m, 2.1990,
Picea abies (ståe nde træ), J. Koch , kultur 1886. (D es
ud en kulturerne 1955, 1956, 1965, 1967 & 1968, se
ovenfor.)

Summary
Fruitbodies of the fungus Amylos tereum areo latum
(Fr.) Boid. ha ve recently been fo und in Denmark to
suppleme nt previou s isolations of the fun gus fro m the
wood of livin g, wounde d Norwa y spruce (Picea
abies). The pres ence of arthrospores in cultures of the
fungi was used to distinguish A. areolatum from the
more common A. chailletii (Pers.: Fr .) Boid.
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Hvordan skal de latinske svampenavne udtales?
Erik Rald, Viborggade 15 st. tv., 2100 København ø.

I Danmark er det kun meget få svampe arte r, der
har gode , gamle , dan ske folke navne . Til gengæld
har de vide nska be lige mykologer være t flittige til
at konstruere danske navne ved deres skr ivebord.
O mkring halvdelen af de større svampe , der fore
ko mmer i Danmark, har nu fåe t dan ske na vne.

Me n hvorfor i alve rde n gø re sig store an
strenge lser for at give sva mpe ne dan sk e na vn e ,
når de nu allesamme n har udmær ked e latinsk e
navne? Det er tilme d navne, som kan fors tås over
alt i verden og ikke blot af de ca . 2000 dan ske
svampeinteresserede. Sagde jeg forstås? Det er en
sandhed med modifikat ion er. H ar man deltaget i
en int ern ational svampekongres , ved man, at ud
talen af navn en e varie re r krafti gt med fore
dragsholder en s nationalitet. Franskmænden e
lægger tr ykk et på sids te stave lse , dansk ern e på
næstsid st e stavelse , englænde rne på tr edj esid st e
stavelse , og finne rne på førs te stavelse - uan set
hvor langt navnet er. H ertil kommer, at de latin ske
navne udtales med hvert enkelt land s udtale af de
trykte bogst aver. Hv is fore draget holdes på en
gelsk , hvor vokalernes udtale afhænge r stærkt af,
hvor i ord et trykk et lægges, skal man holde Ørerne
stive for at kunne genke nde de " inte rn ationale"
latinske na vne.

H er i Danmark har vi som sagt ikk e længer e så
meget brug for de latinske na vn e. Og do g. H vis
man på en sva mpe de mons tration en hal v snes
gange i tr æk med held har afp ar er et nærgående
spø rgsmå l med formlen "den har desværr e kun et
latinsk navn", kan man være sikk er på, at en eller
anden i bag este rækk e til sidst br øler, "så sig det
dog !" - og så må man jo til det. Da er det måske
meget godt at kunne sige det på korrekt dan sk-la
tin. Denne ar tike l for søger at løfte sløre t for nogle
af en dan skers vanske lighe de r med at tale korrekt
latin på svampeekskurs ione rne!

Hvordan skal bogstaverne udtales?
I Danmark er der tradition for , at man udtaler de
latinske navne, som om de var danske ord. Vi har
i århundre de r talt latin med de nationale udtale
eje ndomme lighede r. På uni ver sitet ernes sprogin
stitutter og i skolen har der så være t en bevægelse
tilbage mod den klassiske latin ske udtale. Den er
hvor i or det trykk et lægges, ska l man holde Ørerne
stive for at kunne genke nde de "intern ationale"
latinske navne.

H er i Danmark har vi som sagt ikk e længer e så
meget brug for de latinske na vne. Og dog. H vis

ikke slået igennem blandt biologer. Vores dan ske
latinske udtale afviger fra klassisk latin især i udta
len af c og af diftongerne og ved brugen af blødt d
og stød på vokaler .

De fleste voka ler og konson an ter blev på latin
ud talt , som vi gør det på dansk. D et blød e danske
d hørte man ikk e i det gamle Rom - alle d 'er var
hårde. R ome rne rull ed e på r 'erne, som italien erne
og englænderne gør det i dag. Det gider vi dan ske
re ikk e. Lige som på dansk udtalt es n fora n c, q, g
og x som ngoSamme nsætningen gn blev udtalt ngn
som på fra nsk , f. eks. i insignis , lignati lis , lignicola,
lignyotus , magnicapitata .

Romerne ud talt e de græske "beåndede" kon
sona nte r th , ch og ph som der es egne bo gstaver t ,
c og f. Det græske z blev udtalt som stemt ts, alts å
[dz] , Den kantede parentes angiver udtalen ved en
slags primitiv lydskrift.

Den vigtigste fors ke l fra dansk er udtalen af c
som k foran fortungevok aler (i, e og æ) . De gamle
rom er e udtalte circus som [kirkus] og Caesar som
[kaisar], men s vi siger [sirkus] og [sæsar]; i ord et
kejser (fra tysk) har vi dog bib eholdt den oprinde
lige udtale og derfor erstatte t c'et med et k. På
ru ssisk blev Cæsars navn til zar. Finnerne udtaler
altid c som k i latinske svampe navne. I Danmark
var A nke r Nielsen den enes te univ er sitet sbiolog,
der holdt fast ved denne udtale. Per sonli gt bruger
jeg at udtale c som k foran fortungev okalerne , når
der står et s foran c'e t.

Di ftongerne ae, a e og eu blev udtalt [ai], [øi] og
[æu]. Danske biologer udtaler derimod ae , a e og
eu som [æ], [ø] og [øu] . I nogle tilfælde er ae , ae og
eu ikk e en enkelt stavelse, men to vokaler i hver
sin stave lse. Det hedder Ustulina deusta [deusta]
og Pluteus [pluteu s], men Entoloma euc hroum
[øukroåm] . Det hedder Boletus aestivalis, der ud
tales [æstivali s]. Hvis der ikk e er tal e om en dif
tong, ma rk er es det i mange tilfæld e ve d , at der
sættes et "-tegn (trema) over e 'e t , f. eks. i Phellinu s
hippophaecola og Hygrophorus poetarum.

H alvvokaler kalder vi bogstavparren e u og v,
samt i og j. På klas sisk latin skr ev man altid v ag i.
Siden hen har man standardisere t brugen af disse
bo gstavpar, så man nu skr iver u og i, når der er tale
om en voka l, og vag j, når det ska l udtales som en
lige udtale og derfo r ers ta ttet c 'e t med et k . På
russisk blev Cæsars navn til zar. Finne rne udtaler
altid c som k i latinske svampe nav ne . I Danmark
var A nke r Nielsen den en este uni ver sit et sbiolog,
der holdt fast ved denne udtale. Personligt bruger



kon son ant. Det gælde r både i opt rykk ene af de la
tinske digter værk er fra antikken og i gengivelsen
af de ældre svampenavne. Den holl and ske myko
log Per soon skr ev i 1801 Geastrvm hygrometri
kvm. Nom enklaturreglern e siger, at man ska l æn
dr e de "forkerte" u 'er og v'e r, i'er ogj 'er til de rig
tige, når det dr ejer sig om latin ske ord.

Forbinde lserne qu- og gu- ska l udtales [kv-] og
[gv-J. De gamle romere opfattede dem som en
ke ltlyde og udtalt e dem med læberunding so m i
engelsk qui ck , quite . D er for har man i sva mpe
na vne ikk e ændre t u til v i disse to forbinde lser.
Ekse mpler er lnonotus obliquus [åblikvus], Rus
sula sanguinea [san gvinea] og Hygrocybe ungui
nosus [ångvino ·sus].

Latinske fremmedord
I virke lighe den er en stor del af de "latinske "
navne græske . D e gamle rom ere talte græsk, når
det skulle være fint - og det har fåe t mykologerne
til at bruge græsk til mang e navne, især til slægts
navnene. Det giver fler e muli gheder for variatio
ner, f. eks. Mø gbæge r (Coprobia) og R andbæger
(Fimaria) , bygget over hhv. det græske og latinske
ord for gødning. De græske navne er ofte latini se
red e ved, at de har fåe t latin ske endelser i ste de t
for de græske (f. eks. Coprinus) , mens andre stå r
helt råt (t. eks. aporos). En del af de oprindeligt
græske navne røb er deres herkomst genne m bog
staver som w og y, der ikke findes i det oprindelige
latinske alfab et , og sammensætninge r som ph , th ,
ch , ps, der sva re r til bo gsta ver , der find es i det
græske , men ikk e i det latin ske alfabe t.

I de "latinske" navne er der inddraget ord fra
mang e andre sprog, som på tilsvarend e vis er lati
niser ede. Ordet for tobaksbrun, tabacinus , er selv
følgelig ikke latinsk , men stammer fra indiansk .
Tilsvarende stammer ord som benzoinum,
lazulinum og lilacinu s fra arabisk. Sådanne ord
kan man ikk e slå op i en alminde lig latin sk ordbog,
der jo dækk er ordforr ådet fra det gamle Rom.

Der er også en stor gruppe navne, som er dan
net ud fra navne på ste der og person er rundt om i
ver den. Ska l man udtale bogstavern e, som vi dan
ske re vil udtale dem , hvis de var gode latin ske ord ,
eller skal man bruge de oprindelige sprogs udt ale
regler? Skal Russula mairei udtales [maj-re-i] eller
[mæ-r-i] ? Og hvad med Crepidotus wakefieldiae't
Jeg stemmer for, at man så vidt muli gt udtaler den
fremmed e bestanddel af navnet på det oprind elige
sprog . A ltså Tephrocybe boudieri [budjeri] , Stro
græske navne røb er deres herkomst genne m bog
stave r som w og y, der ikk e findes i det oprindelige
latinske alfabe t, og sammensætninge r som ph , th ,
ch , ps, der svare r til bo gsta ver , der find es i det
græske, men ikke i det latinske alfabet.

pharia percevalii [pøsivalii], Geastrum bryantii
[braiantii] og Marasmiellus vaillantii [vajangii].
Men værr e bliver det jo , når man skal hav e sprog
kundskaber i hollandsk, ungarsk og kymrisk for
ret at kunne udtale Entoloma t'jallingiorum , Leu
cocoprinus bohusii og Psathyrella vyrnwyensis !

Hvor skal trykket ligge?
Det vanske ligste ved at udtale de latin ske navne er
at finde ud af, hvor tr ykk et skal ligge. I nogle
svampebøger er der trykstr eger over voka len i den
stave lse, hvor trykket skal ligge. I dan ske svampe
bøger gælde r dette "Svampe i farve r" og "Mad
svampe i farve r" . D en svenske bo g af Ryman &
H olmåse n (1984) er den , der ind eholder flest arte r
med trykangivelser. Trykangive lserne i de forske l
lige bøger beh øver ikke at stemme overens - og de
kan alle ta ge fejl. F or eksempe l har Sva mpe i
farver (Hv ass & H vass 1956) udtalen Lactarius
lilacinus, mens Ryman & Holmåsen (1984) har ud
tal en lilåcinus. Den skrå streg angiver, hvor tryk
ket ska l ligge. Hv em der har ret - se længer e frem 
me i artiklen!

Trykk et s pla cering i et ord best emmes af en
kort og kr ystalkl ar regel: Trykk et ligger på tredj e
sidste stavelse, med mindre den næstsidste stave l
se er lang , og da på denn e. Ma n begynd er med at
se på den næstsidste stave lse i ordet; hvis den er
lan g, så lægger man tr ykk et på den, hvis den er
kort, så lægger man trykket på den tredjesidste
stav else. Det er altså ligegyldigt , om den tredj esid 
ste stav else er kort eller lang . Og trykk et ligger al
drig på sidste stave lse. En let regel - men vanske
ligheden ligger jo i at finde ud af, om en stavelse er
lang eller kort. I nogle tilfælde kan man let se det
på ord et , i and re tilfælde hjælper sprog kendskab,
men i en del til fæld e må man slå ordet op i en
ordbog og lære udtalen for hvert enkelt navn .

Der er to måder, hvorpå en stavelse kan blive
lang. Den kan være lang "af naturen", som filolo
gerne sige r, elle r den kan være lan g "ved posi
tion ". En stavelse er lang af naturen , hvis vokalen
i stavelsen er lang. Stavelsen er lang ved po sition,
hvis den efte rfø lges af mer e end en konsonant.
Med efterfølges mener jeg, at man tæller antallet
af konsonanter, der følger efte r vokalen i den
pågældende stavelse. Ph , ch og th regnes for en
konsonant hver, mens x og z regnes for to hver (ks
og ts). Eksempler på na vne , hvor næst sidste sta
velse er lang ved position: Lyophy llum.geophy lla ,
persistens. exeellens og sinapizans. Eksempler på
lan g, så lægger man trykk et på den , hvis den er
kort, så lægger man tr ykk et på den tr edj esid ste
stavelse. Det er altså ligegyldigt , om den tr edj esid 
ste stave lse er kort eller lang. Og trykket ligger al
drig på sidste stavelse. En let regel - men vanske-



navne, hvor næstsidste stave lse er lang af naturen:
Boletus. edulis og aestivålis. Eksempler på navne,
hvor næstsidste stavelse er kort, og hvor trykket
derfo r ligger på tr ejd esidste stavelse: Pisolithus ,
Sarc6scypha, separans, ge6phila og hemitrichus.

Vi ska l alt så vide , om en voka l er lan g eller
kort. Der er to tommelfingerregler . En voka l er
lang, hvis der er tale om en dobbelt vokal (dif 
tong), som f. eks. oe, ae, au og eu. En vokal er der
imod kort, når den står lige for an en anden vokal.
A ltså en selvstændig vokal i en and en sta velse ,
ikke difton ger eller omlyd fra nutidige sprog. Det
er ikke så svært at ske lne mellem disse vokalsam
mensætninger, når man har lidt kend skab til de
klassiske sprog. Det hedd er Pluteus (vokal før vo
ka l) , Entoloma eu 'chroum (diftong) , og Maras 
m ius cohae 'rens (diftong).

Mange latinske navne er taget fra græsk, og på
det sprog var det lidt lettere at se , om en vokal er
lang, idet man simpe lthe n havde to fors ke llige
tegn for kor t og langt e og kort og langt o (o mi
kro n og o mega). Hvis man derfor kender ordets
oprindelse, har man ofte et finger peg om udtal en .
Pluteus (med to enkeltvoka ler) er latin og betyder
en beskytt elsesskærm ved kri gsførelse, mens
euchroum (med difton gen eu) er græsk (eu: god,
vel-, chroia : farve ). Det er der for også nyttigt at
have en græsk ordbog ved hånden (f. eks. Ber g
1950).

Efter at man har genn emgået disse tommel
fingerre gler, er der ikk e mere at gøre. Så må man
ty til en latin sk ordbog! I de latin ske ordb øger (f.
eks. Jensen & Goldschmidt 1978, Simpson 1979,
Jensen 1944) er der sat en vandret streg over de
lan ge vokaler og en omvendt bu e over de korte
vokaler. Ved hjælp af reglern e ovenfor kan man så
regne ud, hvor trykket skal ligge, og man kan der
på sætte en trykstr eg i sin svampebog.

Ordbestanddele
I en lang rækk e tilfælde kan man dog komme
lettere om ved det. De latin ske navne består i høj
grad af ordbestanddele, der går igen i mang e for
skellige navne. Eller de ender på nogle faste afled
ningsend elser, som man en gang for alle kan lære,
hvord an skal udtales.

I tabel 1 har jeg lavet en lille oversigt over så
danne hyppige endelser og ordbestanddele og de
res betydning . Afledningsend elsern e har en smule
forskellig klang og bru ges i svagt forskellige situa
tion er. D~ fleste kan ~edst oversættes ved -børge.
1950).

Ef ter at man har genne mgået disse tommel
fingerregler, er der ikke mere at gøre. Så må man
ty til en latinsk ordbog! I de latin ske ordb øger (f.
eks . Jensen & Goldschmidt 1978, Simpson 1979,

Ende lsen -ulu s er dog en diminutivsend else, der
kan oversættes ved små-o

Lær tab ellen udenad og anvend den på de al
mindelige svampenavne ! Mange af dem bliver me
get tit udt alt fork ert. Således siger næsten alle dan
ske mykologer fejlagtigt lnocy b e i ste de t for
In6cyb e osv., osv.

Man bem ærk er også, at den bo gstavmæssigt
samme endelse -inus udtales forskelligt , hvis den
stammer fra latin , og hvis den stammer fra græsk.
Fra latin stammer Boletin us, Clavulina , Fistu lina ,
Ga lerina, L entinus , Sebacina , Ustulina, og fra
græsk stamme r D iscina, Coprin us , He belom ina.
Panae6lina, Ph ellinus , Ph oli6tina, Omph ålina,
Tåphrina . E ndelsens udt ale afhænger af hovedor
dets sprog. Her må man spejde efte r ikke-latinske
bo gstaver og bo gstavsamm ensætninger i or det
(ch, th etc., som nævnt ovenfor) , eller se, om ordet
står i den latin ske eller i den græske ordbog ! Ord ,
der ikke findes i nogen af disse, men stammer fra
andre spr og, får den latinske ende lse -fnus. Det
hedd er altså alcalina (arabisk) , cramesinus (san
skrit) og isabellinus (spansk) .

Det græske ord for hat og det latin ske ord for
hår staves ens, men udtales fors ke lligt. D erfor
hedd er det Gymnop ilus , Me rip ilus , Tylopilus ,
conop ilus , mens det hedd er acutipilus og brevipi
lus. Man skal både kende nog et til sprog og til
svampe for at kunne finde ud af disse temmelig
indviklede forhold .

I tab ellen har jeg ikke medt aget de hyppi ge en
delser -orum og årum, der er ejefald flertal (ge 
nitiv pluralis) af navneord, der bøjes efter 1. og 2.
bøjnin g. Således Ento loma tjallingiorum og Ma 
cro lepiota nymph årum . Derimod har na vneord ,
der bøjes efter 3. bøjnin g, endelsen -um i genitiv
pluralis. Det hedd er nemerum (af nemu s, en lund )
- endelsen er kun tilsyneladend e den samme som i
ord af 2. bøjnin g.

Et par undtagelsesregler
Til sidst må nævnes et par regler, der tilsidesætt er
alle dem , der er nævnt ovenfor. Den ene har det
kønn e navn "muta cum liquida". Den gør en und 
tagelse fra reglen om, at to kon sonanter i ende n af
en stavelse gør denn e lang. Hvis den første af de to
konsonanter er en af plosiv erne (lukkelyden e,
muta) , p, b, t, th , c, ch, d, g, f og ph , og den and en
er en af likviderne (flydelydene , liquida) , l og r, be
virke r et sådant kon son antpar ikk e, at stave lsen
bliver lang. Så er det kun vokalens længde, der af
svampe for at kunne finde ud af disse temmelig
indviklede forhold .

I tabellen har jeg ikke medtaget de hyppige en
delser -orum og årum, der er ejefald flertal (ge
nitiv pluralis) af navneord, der bøjes efte r 1. og 2.



Afledn ingsendelse

-a lis
-a ris
-atus
-ianus
-inus (latin)
-ites
-ivus
-odes
-os us
-otus

-icus
-idus
-ilis
-inus (græsk)
-olus
-ulus

Ord bestanddel

-ides (udseende)
-Ioma (ka nt)
-ne ma (tråd)
-otis (øre)
-pilus (hat) (græsk)
-soma (legeme)
-stipes (stok)
-urus (hale)

-bolus (kaster)
-ceps (hoved)
-chrous (farve)
-cola (beboer)
-color (farve)
-cybe ("hat")
-fer (bærer)
-galus (mælk)
-ge nus (afkom)
-ge r (drager)
-odon (tand)
-olens (lugtende)
-pes (fod) (latin)
-phanus (lysende)
-philus (elsker)
-pilus (hår) (latin)
-pus (fod) (græsk)
-sp orus (s po re)
-stoma (mund)

Hirneola auricula-judae, lægges trykket efter reg
lerne ovenfor på hvert af or dene før og efter bin
destregen . Den angiver netop , at der er ta le om to
selvstænd ige or d. Ska l der ikke være nogen binde
streg, behandl es navnet som et or d.

Hyppigt fejludtalte navne
Som sagt må man slå de navne op , som ikke falder
ind under nogen af de ovennævnte regler . Rau
schert (1977) har lavet en liste over svampenavne,
som hyppigt bliver fejlagt igt udtalt. Her er et ud
pluk af navne fra hans liste , som jeg også har hørt
fejludta lt i Danmark.

Navne, der skal have tryk på tredjesidste stav 
else: abietis , albonitens , atrorubens , autochthonus ,
botrytis, citrinovirens, comedens. Coryne, cucumis,
degener, End6gone, Epichloe , fiavovirens , geotro
pa, griseovirens, heteroclita, Hypocrea, Hypzizyg
us, inquinans, Micromphale , micropholis, oreades,
p ediades , perbrevis , p essundatus , Piceomphale ,
Pisolithus,pseudoscaber, rhodocylix , s åtanas, Ske
letocutis, tråganus, venetus. zephirus .

Nav ne , der ska l have tryk på næstsidste stavel
se : ameides (diftong!), ancilis , ap rilis , collinitus ,
decol6 rans , edulis , emo llitus , gentilis , illinitus , im
politus , impudicus, lascivus , Mutinus , oreina (dift
ongl) , pellitus , pudicus, pyriodorus, radicans , re
simus, Rhizop ogon ;subtilis .

Hv is man synes, at det er en overvæld ende
mængde navne, vi bør udtale ande rle des , end vi
gør, så må man da glæde sig over, at der også er
mange, som vi pleje r at udtale korrekt!

gør stavelsens længde. Nog le eksempler: alboni
gra, Gyromitra, heterothrix, integra, leucotephra,
mele ågris, penetrans, triquetra.

Den anden undtagelsesregel siger, at hvis et ord
er latiniser et fra f. eks . græsk, og det græske ord
har en lang vokal, forbli ver denne vokal lang også
på latin. Det betyder, at tr ykket kan lægges i mod
strid med reglerne ove nfor. Meripilus giganteus,
Langermannia gigantea og Clitocybe gigantea har
en lang vokal fora n en anden vokal, for di det kom
mer fra det græske or d giganteios (me d difton g).
A rnanita eliae er ejefald af det heb ræiske navn Eli
as, der har langt i. Coprinus lagopus har trykk et på
næstsid st e stavelse i modsætning til de andre
navne, der ender på -pus, fordi hare på græsk hed
der lagos, der staves med omega.

Mås ke skulle man tilføje, at i navne, som efter
nom enklaturreglerne ska l me d bindestr eg, f.e ks.

l

_pus (fod) (græsk)
-sporus (spore)
-stoma (mund)
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Hvis man synes , at det er en overvældende
mængde navne, vi bør ud tale an de rle des , end vi
gør , så må man da glæde sig over, at der også er
mange, som vi plejer at ud tal e korrekt!



Radioaktivt cæsium i svampe i Danmark

Morten Strandberg, Miljøafdelingen, økologisektionen, Forskningscenter Risø,
4000 Roskilde

Introduktion

Radioaktivt cæsium
Radioak tivt cæsium (Cs) dannes so m et pro
du kt af atomkernespa ltninge n i atomkraftvær
ker og atombomber. Efter Che rnobyl-ulykken i
april 1986 var der nedfald af radioaktivt cæsium
i store dele af Europa. I Danm ark var nedfaldet
lille, fordi det ikke reg nede ret meget, da de ra
dioaktive skyer passerede os. Gennemsnitsned
falde t af den radioaktive isot op af cæsium, 137Cs
(læses cæsium-ethundred esyvogtredi ve) var i
Danmark på ca. 1200 Bq/m-. Dette nedfald sva
re r til , at der i hele Danmark totalt faldt 18 gram
137Cs.

Enheden Bq (Becquerel) angiver anta l ker
nehenfald pr. sekund. Har man 1 kBq=1000B q
af et radio akti vt stof , betyder det, at der i denn e
mængde af stoffe t sker 1000 henfald hvert se
kund. U dover 137Cs var der også nedfald af det
ligeledes radioaktive 134Cs, do g kun i den halve
mængde, ca. 600 Bq/m-, Enheden Bq er en me
get lille enhed, hvilk et gør at måletal målt efte r
denne enhed let kommer til at virk e astronomi
ske .

Den vigtigste forske l på de to ra dioa k tive
isotope r af cæsium er halverin gstiden . For 137Cs
er den på 30 år og for 134Cs er den på 2,08 år.
D ette bet yder i praksis, at men s mængden af
134Cs er halveret hvert and et år, så er mængden
af 137Cs fra Chernobyl kun svundet med godt 12
% frem til 1992. 134Cs er altså næsten væk i dag.

Både 134Cs og 137Cs udsend er 'Y-str åling , men
med forske llig energi. Dette gør at man kan
ske lne mellem de to isotoper. Det har være t til
stor nytt e, da Che rnobyl-nedfa ldet herved må
lemæssigt kan skilles fr a ned fald et fra prøve
sprængninge rne af A- våb en i SO 'ern e og
60 'erne. Ved pr øvespr ængning af A -våbe n bli
ve r der stor t set ikk e dannet 134Cs. Nedfaldet
fra disse pr øvespr ængninger vil fremover i den 
ne artikel også blive benævnt fallout.

mængde, ca. 600 Bq/rn- . Enheden Bq er en me
get lille enhed, hvilket gør at målet al målt efter
denne enhed let kommer til at virke astronomi
ske.

Den vigtigste for skel på de to radioaktive

Cæsium ligner kalium
Fordi cæsium kem isk ligner de t biol ogisk vigti
ge stof ka lium er der grund til at beskæftige sig
med det. Ligheden gør , at cæsium kan optages
og eve ntue lt ophobes i føde kæder. Herved er
der en risiko for , at mennesket belastes særlig
meget som sidste led i fødekæden. Da de fleste
svampe har et højt indhold af ka lium, ka n svam
pen , hvis den tager fejl af ka lium og cæsium,
derfor få et højt indhold af cæsium.

Set i menneskets tidshorisont har ka lium et
konsta nt og naturligt ra dioa kt ivt indhold på
0,012 % . Dette sta mmer fra isotopen 40K (ka
lium-fyrre) , som har en hal veringst id på
1.280.000.000 år.

Ma nge dan ske svampe er faktisk mer e kal
ium-radioaktive, end de er cæsium -radioaktive.
Radio akti viteten fra 40Ki svampene kan bereg
nes ved at mul tipli cere tabelværdierne i tabe l 1
for kalium med 30,65 Bq/g K. Den radioa ktivi
tet , som stammer fra kalium, er naturlig og en
del af den baggrundsstrålin g, som vi alle kon
stant er udsat for.

Overførsel fra føde til menneske
Chernobyl-ne dfa lde t var forske lligt fra ned fal
det fra atomvå ben-spræ ngninge rne fra SO'erne
til 70'erne ved, at det kom over en kort periode.
Ne dfa lde t fra atomvå ben-forsøgene kom jævnt
over en lang periode, dels fordi det kom højer e
op i atmosfære n, dels fordi der var mange
sprængninger. Denne for skel gjorde, at det efter
Che rn obylulykken var svært at foru dsige kon
sekvense rne med hensyn til overførsel fra lev
nedsmidler til mennesker. Dett e er spe cie lt et
probl em hvad angår naturprodukter som vildt ,
fers kvan dsfisk, bær og svampe .

E rfarin ger fra udlandet (Ka rle n m.fl. 1991)
viser, at naturprodukter i mange tilfælde udg ør
en vigtig transportvej for radioc æsium (= radio
aktivt cæsium) fra milj ø til menneske. D ette
gælder specielt særlige risikogrupper. Ved foru 
rening med radiocæsium udgør svampeplukke 
re en sådan risikogruppe. Dett e kan illustreres
del af den baggru ndsstråling, som vi alle kon
stant er udsat for.

Overførsel fra føde til menn eske
Chernobyl-nedfaldet var for skelligt fra nedtal-



Klidhat (Rozites caperatus) op tager re lativt store mængder af radioaktivt cæsium. Moesgård Skov, Ørne re den,
1981. Foto Jan Yesterho lt.

ved, at en svampeplukker, der i efte rå re t 1992
høstede og spiste blo t et halvt kilo Brunstokk et
Rørhat fra en nå leskov, herfra modtog en lige så
sto r stråledosis fra radioaktivt cæsium som gen
nemsnitsdanskeren får fra radiocæsium i kosten
på et helt år. Denn e tendens er blevet tydeligere
og tydeliger e i åre ne efte r Chernobyl-uhe ldet ,
idet niveauet i vores normale madvarer er fal
det år for år og nu er meget lille . Fa ldet sker
specielt i de første år, fordi cæsium i landbruget
hurtigt bliver biologisk utilgængeligt. Derimod
ses niveauern e i skovøkosyste merne at ligge på
et meget højere niveau uden at vise nogen ens
artet fa lde nde tenden s. Dette at tilhør e "risi
kog ruppen" sva mpe pluk kere er ikk e farligt
med de små mængder af radioaktivt cæsium,
der faldt i Danm ark. Alligevel er det vigtigt at
have iden tificeret risikogruppe rne i forbindelse
med nedfald af radioa ktivt cæsium , da myndig
hederne herved vil få lettere ved at give befolk
ningen gode råd ved eventuelle fre mtidige ulyk
ker.

På tidspu nktet for det radi oakti ve ned fald
var kun få afgrø de r fremme i Danmark , så
normaldanskeren s kost blev end ikke det førs te

J:\,.\UIUd L Ud C 11 11dlC SKU V, nerrra moatog en age sa
stor stråledosis fra radio akti vt cæsium som gen
nemsnitsdanskeren får fra radiocæsium i kosten
på et helt år. Denn e tendens er blevet tydeligere
og tydeliger e i åre ne efte r Chernobyl-uhe ldet ,
': ..J ~ 4- _ _ .: ~ L •

år nævneværdigt radioaktivt forurenet. Over
fø rslen af radiocæsium fra naturprodukter til
menn esket var derfor også af forholdsvis større
betydnin g i de sydlige dele af Europa, hvor bla 
de af frug tt ræer og grø ntsage r var fremme på
nedfaldstidspunktet (Roca m.fl. 1989).

Den forholdsvise bet ydnin g af overførslen af
ra diocæsium fra naturprodukter til mennesket
er stigende, når man samme nligne r med over
førslen fra landbrugets afgrøder. Dels falder ni
vea ue rne i afgrø de rne, dels er der en tendens
til, at de ikke falde r i naturprodukter som svam
pe og vildt (rådyr) .

Tilgængeligheden af cæsium i
skovøkosystemet
Tværtimod ske r der overr askende nok no gle
ste de r en stigning (Bor io m.fl ., 1991). Denne
stigning ses bland t andet i mange svampearte r.
Grunden er at cæsium i skovøkosyste met bliver
i de Øvre , rent organiske lag af skov bunden. Det
bliver ikke pløjet ned , som det er tilfældet med
cæsium, der falder på landbrugsområder. Yder
mere er tilgængeligheden af cæsium på orga ni-
menn esket var derfor også af for holdsvis større
betydnin g i de sydlige dele af Europa, hvor bla
de af frug tt ræer og grø ntsager var fre mme på
nedfaldstidspunktet (Roca m.fl. 1989).

Den forholdsvise bet ydnin g af overførslen af



ske jorde størrelses or dner højere end på land
brugets miner alske jorde. D enne samme nhæng
er blandt ande t påvist af Frede rikss on & E riks
son (1966).

1 1986 fandtes næsten alt cæsium fra Che rn o
byl i de øve rste lag af skovbunde n. Side n er det
trængt dyber e ned , se figur 1. Ma n må for mode ,
at efterhå nde n som cæsium bevæger sig ned ad i
skovbunde n, komme r det fø rst ne d i en zone i
det øverste jordlag, hvor omsætningen er stor,
og hvor der er en betydelig mængde svarnpehy
fer . Derfor ser man i de første år efter nedfald af
ra dioaktivt mat eri ale , at niveauet i sva mpe ne
stiger. Formentlig ka n cæsium me d tiden trænge
så lan gt ne d, at det når en dybde , hvor mycelie
tæth ed en (myceliet er svampe nes underjordiske
del , hvis funktion er primært at op tage, befor
dr e og overføre næringss toffer, lidt ligesom en
pl an tes ro d) er så lav, at niveau et i sva mpe ne
falde r. Dog kan man måsk e forvente at arter
med et dybtliggende mycelium se ne re vil vise
stigende niveau er.

Roos m.fl. (1990) undersøgte i eft er år et 1989
se ks ud valgte sva mpearter fra Gribskov. I un
dersøgelsen sammenlignes optagelse af cæsium
ho s svampe ne i bøgesko v og granskov. Resulta
te t af under søgelsen var, at Violet H ek serings
hat, H onningsvamp, Tåge-Tragthat, R ødmende
Fluesvamp og Bl eg H ekseringsh at ha vd e et
stø rr e indhold af 137Cs i granskov end i bøge
skov. D enne samme nhæng kunne ikke påvises
for Okkergul Skørha t. Saprofytternes indhold
af cæsium var mindre end ho s mykorrhizadan
neren Okkergul Sk ørhat (saprofyti ske svampe
lever af at nedbryde forske llige for me r for dødt
pl antemat eriale , mykorh izadannende svampe
lever i gensidigt fordelagtigt fælles skab med vis
se skovtræe r) . R ødmende Fluesvamp, som også
er mykorrhizad anner, lå på samme niveau som
sapro fytte rne.

P ar asitten Honningsvamp lå på niveau med
saprofytterne (parasitter er svampe der snylte r
på en vært og eventuelt også slår den ihjel) .

For nærmere at undersøge, hvordan for hol
dene omkring radioaktivt cæsiums cyklus er i
dan sk e skovøkosyste mer, starte de jeg i ef ter
år et 1991 en undersøgelse af svampe og andre
vækster i Tisvild e H egn i Nordsjælland. Det er
de foreløbige res ulta te r fra denne under søgelse
som her bliver beskrevet.

F luesvam p og Bl eg Hekserings ha t h avd e et
stø rre indhold af 137Cs i gra nskov end i bøge
skov. D enne sammenhæng kunne ikke p åvises
for Okkergul Sk ørhat. Saprofy tternes indhold
af cæsium var mindre end ho s myko rrhizad an -

Resultater af undersøgelsen

Cæsium i jord og førne i Tisvilde
Sva mpene optager cæsi um fra jo rd en , og ind
holdet i frug tlegeme rne er afhæ ngigt af indhol
det i jorden , bindingen af cæsium i jorden, hvor
dybt cæsium findes i jordprofilen og arte ns evne
til at op koncentrere cæsium.

Figur 1 vise r forde lingen af cæs ium og k al
ium i jorden i Tisv ilde Hegn. I jord og før ne er
der totalt 923 Bq 137Cs, som stammer fra Cher
nobyl, og 2212 Bq 137Cs, som stammer fra fa ll
out. Che rn oby l-cæs ium er for de lt med 20 % i
førnelage t og 80 % i de øverste 5 cm af jo rdl a
get. Fallout -cæsium er for de lt med 3 % i fø rne
laget , 56 % i de øve rste 5 cm , 27 % i laget fra 5
til 10 cm og de resterende 13 % i dyber eliggen 
de lag. D ette viser, hvor langsomt cæs ium
forsvinder fra de jor dlag , hvor det er biologisk
tilg æng eligt. D et ses, at mens jorden s cæsium
indhold fa lde r med dybden , stige r kaliumind
holdet . D enne om vendte forde ling af 137Cs og
K er muligvis en medvirkende årsag til at svam
pen e op tager så meget radiocæsium, som det er
tilfæld et.

Myceliets placering i jordbunden
Nogle forfattere antage r, at man ud fra forhol
det mellem 134CS og 137Cs skulle kunne ber egne
i hvi lken jorddybde, svampe myce liet find es
(By rne 1989 og Battiston 1989) . Beregningen
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Figur 1. Kaliums og radioakti vt cæsiums fordeling i
jorden i Tisvilde Hegn.

det mellem D'+Ls og D/LS SKUlle Kunne oeregne
i hvilken jo rddybde , svampe my ce lie t find es
(B yrne 1989 og Battiston 1989). Beregningen



Tabel 1. Radioaktivt cæsium i forskellige slægter og økologiske grupper af svampe (Cs og K er pr kg tørvægt)

134Cs Bq/kg 137Cs Bq/kg 134Cs / 137Cs Kalium g/kg

Mykorrhizadannere
Almindelig Kantarel (Cantharel/us cibarius) <14,8 162-262 0,071 47 ,46

Tragt-Kantarel (C. tubaeformis) 64,75 959-1382 0,057 39 ,60

Brunstokket Rørhat (Bo/e tus badius) 69,6 1087 -1483 0,054 33 ,61

Spiselig Rørhat (B. edu/is) 363

Punktstokket Indigo-Rørhat (B. erythropus) 43

Fyrre-Rørhat (Bo/e tus pinophi/us) 15

Rødmende Birke-Rørhat (Leccinum roseofractum) 856

Rød Birke-Rørhat (L. versipel/e) 84-117

Grovpore t Rørhat (Suil/us bovinus) 2095

Broget Rørhat (S. variegatus) 55 ,4 609 -1035 0,063 25,79

Lysviolet Slørhat (Cortinarius a/bovio/aceus) 203 ,2-312 ,6 3877-6604 0,047-0 ,052 47 ,20-56 ,80

Gulfnugget Slørhat (C. anoma/us) 962 ,1 20543 0,047 33,40

Galde -Slørhat (C. infractus) 142 ,9 2442 0,059 44 .48

Gyldenbrun Slørhat (C. subfu/gens) 291 ,7 3736 0,078 31 ,09

Brunslimet Slørhat (C. trivia/is) 121 ,9 2400 0,051 39,01

Spiselig Sneglehat (Hygrophorus penarius) 19

Klidhat (Rozites caperatus) 869 ,4 13343 0,065 45 ,57

Grå Ridderhat (Trichotome portentosum) 62

Velsmagende Mælkehat (Lactarius de/iciosus) 140,4 1778 0,079 22.30

Manddraber-Mælkehat (L. necator) 31,25 491 0,064 43,48

Dunet Mælkehat (L. pubescens) 80,8 1033 0,078 28 ,58

Rødb run Mælkehat (L. rufus) 67,7-243 ,4 997 -3409 0,068-0,075 26,50-32,49

Hvidfiltet Mælkehat (L. vel/ereus) <1,5 6 34,42

Violetgrå Mælkehat (L. vietus) 101,5 1482 0,069 26,57

Afb legende Skørhat (Russu/a decolorens) 56,45 906 0,062 35 ,05

Birke-Skø rhat (R. f/ava) 49,56 679 0,072 35,26

Okkergul Skørhat (R. ochro/euca) 16,77 230 0,073 43 ,48

Prægtig Skørhat (R. pa/udosa) 38,16 669 0,057 32,62

Citron bladet Skørhat (R .sardonia) 153,2 202 1 0,076 32.46

Spiselig Skørhat (R. vesca) <3 31 31,92

Vinrød Skørhat (R. vinosa) 78,26 982 0,079 30 ,99

Spanskgrøn Skørhat (R. virescens) 9 30 ,01

Ægte Hummer -Skørhat (R. xerampelina) 4,40 54 0,081 22 ,12

Saprofytte r - vednedbrydere

Mørk Honningsvamp (ArmilIaria ostoyae) 5,28 81 0,065 48 ,15

Bredbladet Væbnerhat (Megacol/ybia p/atyphyl/a) 28 ,77 337 0,085 27 ,63

Foranderlig Skælhat (Pho/iota mutabi/is) 18,67 311 0,060 43,39

Purpur-Væbnerhat (Tticttotomopeis ruti/ans) 4,04 55 0,074 31 ,07

Sap rofyter - førnenedbrydere

Lille Blod-Chamoignon (Agaricus si/vaticus) <1,31 <13 103 ,6

Plettet Fladhat (Col/ybia macu/ata) 24,24 308 0,078 23 ,31

Røggrå Gråblad (Lyophyl/um fumosum) <4,0 140 64,20

vioietqra Mælkehat (L. vtetus) 101,5 1482 0,069 26,5 7

Afb legende Skørhat (Russu/a decolorens) 56,45 906 0,062 35 ,05

Birke-Skørhat (R. f/ava) 49,56 679 0,072 35,26

Okkergul Skørhat (R. ochro/euca) 16,77 230 0,073 43,48

Prægtig Skørhat (R. pa/udosa) 38,16 669 0,057 32,62



kan lade sig gøre fordi ovennævnte for ho ld fal
der med dybd en.

I tabel 1 ses det, at dett e for hold ho s mange
skørhatte og mælk eh att e er fo rho ldsv ist høj t.
Dette antyder, at disse svampe har deres myce
lium i de allerøverste jordlag . Også Bredbladet
Væbnerhat (Megacollybia p latyphylla) , Plettet
Flad hat (Collybia maculata) og nog le af de an 
dre saprofytter må efter denne antagelse have
myce liet placeret i de allerøver ste jordlag. Til
gengæld tyder nog et på , at mange slørhatte
finder deres cæsium dybere nede. Gy ldenbrun
Slør ha t (Cortinarius subjulgens) er dog en und
tagelse , se tabe l l.

A ntagelsen af, at man kan bestemme myce
liedybden ud fra forholdet me llem Chernobyl
cæsi um og falloutcæsium (bestemt ved 134Cs/
137Cs) i frugt legemet og et tilsvar ende forhold i
en given jorddybde, bygger på at bindingen i
jorden af fallout - og Chernobyl-cæsium er ens.
Denne antagelse kan diskuter es, men det vil
føre for vidt i denne sammenhæng.

Svampenes evne til at optage cæsium
Ved at dividere koncentrationen af 137Cs pr. kg
tørvægt af frug tlegemet med koncentrationen i
de øverste 5 cm af jorden, kan man få et må l for,
hvor god svampen er til at optage cæsium. Den
faktor, man får ved denne beregnin g, ka n vi her
kalde koncentrationsforholdet (KF). KF og lig
nende størrelser er bek vemme, når man sam
menligner res ulta ter fra forskellige undersøgel
ser, hvor jorde ns indhold af cæsium varierer. I
ta be l 2 findes et udvalg af KF -værd ier for svam
pe plukket i Tisvi lde Hegn. I figur 2 er KF 
værdierne afb ildet grafisk for de undersøgte
svampegrup per. Afbilde t sådan ses det , at my
korrhizad ann erne har det højeste optag. Samt i
dig ses slør hatte nes og Klidhats optag at være
det højeste blandt myko rrhizad ann erne.

KF-værdierne kan også bruges til at få et må l
for forventede niveauer i sva mpe, som vokser
på steder me d et større eller min dre ne dfald . Er
ma n f.eks i Gavle , det ste d i Sverige hvor der
fa ldt mest cæsium, kan man , hvis man kender
eller kan beregne jord koncentrati on en , få et
mål fo r hvor meget cæsium man kan vente at
find e i f.eks. Klidhat. I G avle fa ldt der ca .
150.000 Bq/m-, dett e sva rer til ca. 8.000 Bq/kg
jord i de øverste 5 cm, afhæ ngig t af jord ens
vægtfylde . D en forventede koncentration i
la.lUUI , uiau lal V~U U~H1.1 ~ oeregrung, Kan Vl ner

kal de koncentrationsforholdet (KF) . KF og lig
nende størrelser er bekvemme, når man sam
menli gner res ulta ter fra fors ke llige under søgel
se r, hvor jord en s indhold af cæsium var ierer. I
...... _ 1 _ 11"""1I ro 1 1 1 l' ,..

Svampeart KF
Klidhat (Rozites eaperatus) 122,4

Gulfnugget Slørhat (Cortiarius.anomalus) 188,5

Slørhatteslægten (genus Cortinarius) 60,6

Rødbrun Mælkehat (Laetarius rufus) 20,2

Mælkehatteslægten (genus Laetarius) 13,1

Okkergul Skørhat (Russula oehroleuea) 6,2

Andre skørhatte (other Russulas) 5,7

Tragtkantarel (Cantharellus tubaeformis) 10,4

Alm. Kantarel (Cantharellus eibarius) 2,0

Broget Rørhat (Suillus variegatus) 8,2

Brunstokket Rørhat (Boletus badius) 11 ,9

Andre rørhatte (other Boletus spp.) 1,9

Rødmende Birke-Rørhat (Leee. roseofraetum) 7,9

Rød Birke-Rørhat (Leecinum versipelIe) 1,0

Saprofytter (saprophytes) 1,6

Bredbladet Væbnerhat (Megaeoll. platyphylla) 3,1

Lille Blod-Champignon (Agarieussilvatieus) 0,1

Tabel 2. Koncentrations forholdet (KF) svamp tør
vægt/jord tørvægt for udvalgte svampe i Tisvilde
efteråret 1991.

Klidhat plukket i Gavle vil altså være 122,4 x
8.000 Bq/kg tørvægt. hvilket give r 979.200
Bq/kg tø rvægt . I fr isk Klidha t kan man altså
forvente ca. 8 % af det te svarende ti l 78.336
Bq/kg. De aktue lle koncentrationer i Klidha t i
Gavle ligger på ca. det ha lve (Johanson , pers .
komm.). Forskellen må sky ldes , at optagelses 
forholdene er bedre i Tisvilde en d i Gavle.

Dermed er det også sandsynligt, at indho ldet
i svampe fra Tisvilde ligger i den høje ende her i
landet. Må ling på Brunstokket R ørhat fra en
nålepl antage i Vestjylland viste dog, at indhol
det af 137Cs her var næsten 50 % højere end i
Tisvilde . Må linger af svampe fra Gribskov har
til gengæ ld vist noget lavere nivea uer, end det er
tilfældet i Tisvilde.

Kan man spise de radioaktive svampe?
ICRP (Den In ternationale Ko mmision til Strå
lin gs-B eskyttel se) ang iver 4.000.000 Bq som
maxim al grænse for år ligt indtag af 137Cs
(ICRP 1979) . For at nå op på denne værd i, ka l
det ALI-værdien , skal man fortære (4.000.000/
rs.ucnat p lUKKeT l \...TaVle Vll artsa være 1LL,4 x
8.000 Bq/kg tørvægt. hvilket giver 979 .200
Bq/kg tørvægt. I frisk Klid hat ka n ma n altså
forvente ca . 8 % af dette svarende til 78.336
Bq/kg. De aktue lle koncen trationer i Klidhat i

n ... , ..... ..



1.300) kg = 3.077 kg tørret Brunstokket Rørhat,
hvilket svare r til ca. 36 tons friske. Af Klidhat
kan man nøjes med no get mindre ca. 3,5 tons
friske. Risiko en for at dø som følge af svampe
nes indhold af radioaktivt cæsium er derfor
fo rsvindende lille og kræver mere end en al
mindelig god appe tit. Til en akut død skal man
bruge 1000 gange A LI værdi en lig med 4 mia.
Bq. Dette svare r ekse mpelvis til ca. 35.000 tons
tragt-kantareller, som ska l indtages på mind re
end en må ne d.

Konk lusionen på disse kur iøse ekse mpler er,
at man i Danmark med hensyn til radioaktivitet
ro ligt kan spise de svampe , man vil.

Forskelle mellem grupper og slægter af
svampe
I tab el 2 er forskellen mellem de undersøgte
slægte r og gruppe r af svampe med ensartet le
vevis vist. Slørhattene udg ør sammen med den
nærtstående Klidhat den gruppe af svampe,
som har det højeste optag af radioc æsium. Det
te bekræftes i flertallet af udenland ske und ersø
gelser f.eks. Haselwandter (1978), Byrne (1989),
Borio m.fl. (1991) og Fraiture m.fl. (1990) . Iføl
ge disse skulle Slørha t, Snegleha t, Mælke ha t og
Slimrørh at (Suillus) have det højeste optag, se i
øvrigt sidst i artiklen .

På grundlag af undersøgelsen kan man op 
stille følgend e grove ran gfølge for svampes op
tagelse af cæsium: Klidhat , slørhatte > mælke
hatte > Brunstokket Rørhat = Tragt-Kantarel =
slimrørhatte > skørhatte> rørhatte af Boletus
gruppen, skælr ørhatte. A lm. og Bleg Kantarel,
saprofy tter.

Som det ses , tilh ører adskillige af vores bed
ste spisesvampe de mind st bela stede kategorier.
Dog kan der formentlig blandt saprofytt erne
være svampe med et højt opt ag. Tragthatte kan
ifølge Guillitte (1992) have et ret højt optag. På
den anden side spises der jo ikk e ret mange
tragthatte. Generelt vil det nok gælde for man
ge saprofytter, at de specielt i de første par år ef
ter en forurening vil kunne have høje indhold af
cæsium . Saprofytt er har ofte deres mycelium i
de øverste og mindst omsatte Iørnelag. Disse
lag vil typisk vær e meget mere radioaktivt
foru rene de i det første og and et år efter et uheld
med nedfald af ra diocæsium fra luftmasserne.
Byrn e (1989) fandt til sin overraskelse de høje
øvrigt sidst i artiklen.

På gru ndlag af undersøgelsen kan man op
stille følgende grove rangfølge for svampes op
tagelse af cæsium: Klidhat , slørhatte > mælke
hatte > Brunstokket Rørhat = Tragt-Kantarel =

Saprofytter

Andre

Skælrørhat

Rørhat

Slimrørhat

Kantarel

Skørhat

Okkergul Skørhat

Skørhat

Mælkehat

Fluesvamp
I I

Klidhat

Slørha t

60 80 100 120 140 160 180 200
(KF)

Figur 2. KF-værd ier blandt de forske llige
svampegrupper.

ste indhold af radio akti vt cæsium i Violet Ame
tysth at (Laccaria amethystina) kort efte r Cher
nob yl-ulykk en . Kort forinde n ha vde han i for 
bindelse med arsen -undersøgel ser te stet den for
stabilt cæsium , og fundet meget lave niveauer.
Ametysthatten er kendet egnet ved at have sit
mycelium allerøverst i Iømelaget.

Går man , som tidliger e beskrevet, ud fra do
sismæssige betragtninger, kan alle spiselige ar 
ter i Danmark spises uden risiko. Vil man være
meget for sigtig, kan man jo lad e slørha tte, Klid
hat , Frost-Sneglehat. Brunstokket Rørhat og
Tragt-Kantarel stå til de mindre forsigtige. Det
vil de slet ikke være kede af, tværtimod. I øvrigt
gælder det i hvert fald for skø rhatte og mælke
hatte, at se lvom de som gruppe betragtet hør er
til de mere bela stede, så er der dog undtagelser.
Således hør er spisesvampe ne Æ gte Hummer 
Skørhat, Spiselig Skørhat, Spanskgrøn Skørhat
og Broget Skø rha t (F raiture 1992) til de
cæsiummæssigt mindst belastede.

ste indhold af radio akti vt cæsium i Violet A me
tysth at (L accaria amethystina) kort efte r Cher
nobyl-ulykken . Kort forinden havde han i for-



Andre undersøgelser

Sammenligning med udenlandske
erfaringer
Tabe l 1 og 2 viser at Klidha t er den ar t blandt
spise svampe ne, der har det stø rste indhold af
radiocæsium. Blandt de almindeligt spiste arter
har Brunstokket Rørha t og Trag t-Ka ntarel det
højeste indhold, meden s indholdet i en ar t som
A lminde lig Ka ntarel er meget mindre. Spiselig
Rørhat (Boletus edulis) samt andre rørhatte og
Skælrørhat-ar ter (Leccinum) , har som oftest et
meget lille indhold af cæsium (t ab el 1) . Nogle
Xerocomus-a rter, f.eks . Rødsprukken Rørhat
(X. chrysenteron) , kan derimo d undertiden ha
ve et stort indhold af cæsium (F ra iture m.fl .
1990 , Murama tsu m.fl. 1991) . Ifø lge Hasel
wa ndter (1978) har Slimrørhat-a rterne (Suil 
lus) , f.eks. Br ungul Rørha t (Sui llus luteus ) ,
Lærk e-R ørh at (S. gre villei), Grovporet Rørhat
(S . bovinus} og Bro get R ørh at (5. variegatus) ,
også et re lativt stort indhold af cæsium, se også
tabel 1 og 2.

Ge nerelt viser erfar inge rne fra udenl and ske
under søgelser, at slørha ttefamilie n hører til
blandt dem med det alle rs tø rs te optag (f .eks .
Borio m.fl. 1991).

Blandt slørha ttene med det højeste optag
nævnes underslægten Kane lslør ha t (Dermocy
be) , Cinnoberbæltet Slørhat (Cortinarius arm il
lotu s) (Haselwandter m.fl. 1988 & Fra iture m.fl.
1990) . Lysviol et Slørha t (e. alboviolaceus) og
Gul Slørhat (e. delib utus ) nævnes af Bakken &
Ol sen (1990). Klidha t nævnes ligeled es af de
fleste forfattere. Af andre ar ter og slægter næv
ner Mascanzoni (1987) sne gleha tte (Hygropho
rus spp.), Afblegende Skørhat (R uss ula decolo
rans) og Broget Rørhat . Borio m.fl. har målt de
allerhøjes te niveau er i Svovlmælket Mælke hat
(L actar ius ch ryso rrhe us ), til gengæld fandtes
meget lidt i sneglehatten e Tvefarvet Snegleh at
(Hygrop horus dichrous) og Spiselig Snegleha t
(H . penarius) . I Tisvilde var Spiselig Sneg leha t
ligel edes blandt art erne med det mind ste optag.
D erimod har målinger på Fros t-Snegleha t (H .
hypothejus) i 1992 i Tisvilde vist de højeste ni
veauer i dette år, højere end Klidhat.

D et kan alt så konkluderes, at der er enighe d
om, at Klidhat og slørha tte har et stor t optag.
De øvrige slægter, som ofte ha r et stort optag,
vari erer mere fra undersøgelse til undersøgelse.
nævnes under slægten Ka ne lslør hat (Dermocy-
be), Cinnoberbæltet Slørha t (Cortinarius armil
latus) (Haselwandter m.fl. 1988 & Fr aiture m.fl.
1990). Lysviolet Slørha t (e. albo vio laceus) og
Gul Slør ha t (e. de libutus) nævnes af Bakk en &

Nogle , me n ikke alle sneglehatte har et meget
stor t op tag. A t mange mælkeh atte har et stort
optag af radiocæsium bekræftes af undersøgel
serne i Tisvilde Hegn og også af andre undersø
gelser.

Ge nerelt ses det samme mønst er i Tisvilde
Hegn, som det der er rapporteret fra udenland
ske undersøgelser. Graden af optagelse i Tisvil
de er forholdsv is stor og hører til i den høje
ende af spektret, på høj de med værdier må lt i
norske fjelde (Bakken & Olsen 1990) , men for
mange arter højere end værd ier må lt i svenske
nå leskove (Jo ha nson, pe rs . komm.)

Konklusion
Bå de cæsium fra Chernobyl og fra ato mvå be n
forsøg er sta dig koncentreret i de Øvre jordl ag.
Her er det tilgænge ligt for blandt andet svampe.
Fa llo ut-cæsium er i den fo rlø bne tid trængt
dybere ned , ikke desto min dre findes mere end
halvdelen sta dig i de øverste 5 centimeter. At
cæsium er så længe om at trænge ned skyldes, at
det i høj grad bindes til fler e slags jordpartikler.
Den høje biologiske tilgænge lighe d i skovøko
syste met viser, at bindingen til skovens jord ik
ke altid er irr ever sibel. Det lave lerindhold i jo r
den i Tisvilde Hegn gør dette meget sandsynligt,
da cæsium især bindes irr eversibelt til lermine
ra ler. En anden sa ndsy nlig mulighed er at
cæsium findes i svampe nes underjordiske myce
lium og blot over føres til frug tlegeme rne. I hen
hold til Bru ckrnann (pe rs. komm.) ka n mer e
end 25 % af det cæsium , der findes under jord
overfladen være kn ytt et til svampe mycelium.

D et er mere klart , hvorfor det bland t sko 
vens organismer lige netop er svampe ne, der in
deholder store mængder cæsium. I tabel 1 ses
det , at svampe ne har et højt indhold af kalium.
Samme nligne t med blom sterpl an ter i Tisvilde
H egn er kalium-indholdet som hoved regel
mindst 10 gange højer e i svampe ne (Strandberg
1993). Den kemi ske lighed mellem Cs og K gør
så, at svampe ne kommer til at optage cæsium.
Der er dog ikk e no gen klar sammenhæng mel
lem K- og Cs-indho lde t i svampe ne . Nogle arter
synes at kunne undgå cæsium, så længe der er
tilgængeligt kalium tilsted e.

Der er store forskelle mellem slægte r og øko 
logiske gru pper af sva mpe . Specie lt er der
blandt ekt omykorr hiza dannerne meget mere
cæsium i Klidhat og slørhatte end i de øv rige
ra ler. E n anden sandsy nlig mulighe d er at
cæsium findes i svampe nes underjo rdi ske myce
lium og blot over føres til fru gtlegem erne. I hen
hold til Bruckrn ann (pers. ko mm.) kan mere
end 25 % af det cæsium, der findes under jord-



slægter. Lige ledes er der klar t lavere niveauer i
saprofytterne, end der typisk er i ektornykor rhi
zadanne rne . Der er i Danmark endnu ikk e fun
det svampe med så høje niveauer af radioaktivt
cæsium, at spisning medfører no gen målelig hel
br ed smæssig risiko. Dog er det sådan, at ivrige
svampespisere let vil kunne få et indtag af ra di
ocæsium, som ka n være mere end 10 gange gen
nemsn itsd anskeren s, fordi cæsium indholdet i
normalkos t-produkter er forsv indende lille. Til
dette kræves, at man spiser 5-10 kg vilde svam 
pe om året. Hv is man kun spiser Spiselig Rørha t
og Ka ntarel kr æves der mere, til gengæld skal
der ikk e så mange til , hvis man spiser Bru nstok
ket Rørhat og Tragt-Kantare l.

Summary
Samples of fungi mainl y collected in a Scotch pine
plantation in Tisvilde Heg n, Denm ark, were analysed
for content of radiocesium. The soil in Tisvilde Heg n
is of a kind that allows transfer of radiocesium from
soil to fungi. It was found that there was a grea t vari
ation between species of the same genus. The varia
tion within spec ies level was usually smaller, bu t in
some cases considerable . The highest levels were
found in the genus Cortinarius and the re late d species
R oz ites caperatus. Levels of 137Csin these species va
ried between 2400 Bq /kg of dr y weight and 20543
Bq/kg d.w. The lowest levels were found among sa
prophytic and parasitic species and in a few species of
ectomycorr hiza forming fun gi, especially in the
Ru ssulaceae and Boletac eae.

From th e investigati on the different gro ups of
mu shrooms can roughly be arra nge d acco rding to
thei r conten t of radi ocesium in the fruitbody. This
ranking gives the folIowing res ult: Cortinarius and
Rorites » Lacta rius > B oletus badius and Cantharellus
tubaef ormis > Sui llus and Russula > sapro phytes ,
L eccinum, Boletus and Chanterelle.

Not all the species in the groups fit into this ran
king, especially amon g the Russu las there is some de
viation.

The ability of the fungi to take up cesium from the
soil was studied by comp arison of ratios between the
concentra tion of 137Csin the soil and in the frui tbody.
This Concen tration R atio (KF) varied between 0.1
and 188.5. Of the more commonly ea ten mushrooms
B oletus badius and Cantharellus tubaef orm is had the
high est levels of radiocesium with values bet ween
1000 and 1500 Bq /kg of dr y weight. Th ese species
have KF-values of 11.9 and lOA respectively. The le
vels of radioactivity in Danish fungi are so low that
consumption of mushrooms can be regard ed as safe
without limitations.
Dlf/1\..b u . w . .l UC J U VV c;~l r c v c io VV\",.. l \..- l.V UU U aU.lvu5 ':>(.l-

prophytic and parasitic species and in a few species of
ectomycorrhiza for ming fungi, especia l1y in the
Ru ssulaceae and Bolet aceae.

F rom the investig ation the differ ent gro ups of
mushrooms can rou ghly be arr anged according to
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Nye danske slimsvampe - ordenen Trichiales

Jørgen Albertsen , Langemarksvej 32, 2860 Søborg
Henrik F. Gøtzsche, Botanisk Museum, Gothersgade 130, 1123 København K.

Indledning
Slimsvampe har egentlig ikke meget med svampe
at gøre , men traditionelt er det mykolo ger, som
beskæftiger sig med dem. Slimsvampe adskiller
sig fra alle andre orga nismer, ved at de dann er
plasmodium i en fase af deres liv. Plasma diet er
en mangekernet slimet masse uden cellevægge ,
som bevæger sig afsted på fugtige steder (se foto
side 41). På sin vandring mellem døde blade og
gre ne, und er løs bark og lignende steder tager
det føde til sig i form af bakterier og andet orga 
nisk mat eriale. Når plasmadiet har vokset sig
passende stort og forholdene er gunstige, danner
det frugtlegemer, som er fyldt med sporer.

De fleste frugtlegemer er millim eterstore og
må studeres und er kraft ig lup eller mikroskop.
Prøv det ! Slimsva mpenes sir lige frug tlegemer
udviser en variation i form er og strukturer, som
man ikke finder andre steder!

Der er beskrevet ca. 600 art er af slimsvampe,
og i Danm ark har vi skø nsvis 250 ar te r, hvor af
mange endnu venter på at blive opd aget.

Slimsvampe i Danmark
Bjørn ek ær & Klinge udgav i 1963 "D ie Dani
schen Schleimpilze" som lige siden har stået som
standardværket over de dan ske slimsvampe. I
perioden forud blev der publiceret en lang række
slimsvampefund i ekskurs ionsbe re tninger, men
derudover er der meget få artikler om slimsvam
pe tilbage til slutningen af 1800-tallet , da Raun
kiær udgav sin "Myxomycetes Dani æ" (1888).

Bjørn ekær & Klinges værk gav stødet til for 
nyet int er esse for slimsva mpe , og samlinge rne
ved Botani sk Muse um i Købe nhavn vidner om
en livlig indsamlingsaktivitet i 1960'erne og
70'ern e. Der blev imidlertid kun publiceret rela
tivt få ar tikler i disse år, overvejend e om nye ar
ter for landet , f.eks. Onsberg (1970).

Fra slutningen af 1970'erne har begge
nærværend e forfatte re inte resse re t sig for slim
svampe og samlet med vekslende intensitet , såvel
her i land et som i udland et. Blandt vore indsam
linger fra Danmark findes en del art er, som ikke
mange endnu venter på at blive opdaget.

Slimsvampe i Danmark
Bjørn ek ær & Klin ge udgav i 1963 "D ie Dani
schen Schleimpilze" som lige siden har stået som

tidligere er rapporteret. I foråret 1991 fik den ene
af os (HFG) muli ghed for at revider e slim
svampe-samlingerne ved Botan isk Museum, og
under denne gennemgang dukkede endnu et an
tal nye ar ter op. Vi finder det derfor nu på tide at
foreta ge en fornyet status over den danske slim
svampeflora, dels ved at rapportere de nye arter
for landet, dels ved at sammenstille en komp let
check liste over de danske slimsva mpe. I det føl
gende beskri ves 12 arte r, som er nye for Dan
mark, alle tilhørende orde nen Trichiales. Det er
planen at rapportere nyfund fra øvrige ordener i
kommende artikler i Svampe.

Under forb eredelsern e til denn e ar tikel er det
blevet klart , at nogle områder af landet er stærkt
und errepræsenteret i samlingerne. Som det ses af
kortet, er der meget få indsamlinger fra Vest- og
Nor djylland, Vestsjælland og de små øer. Me d
henblik på at få et pålideligt billede af slimsvam
penes udbredelse her i land et modtager vi meget

Fig. 1. Danske lokaliteter hvorfra der fore ligger slim
svampeindsamlinge r i svampeherbariet på Botanisk
Museum eller i JFA's herba rium.



gerne indsamlinger til bestemm else, specielt fra
de nævnte omr åder, men fund fra hele land et er
velkomne.

E rfaringsmæssigt volder det ofte pro blemer at
samle slimsvampe så de ikke lider overla st. Vi vil
derfor give en kort vejledning om hvorledes man
finde r dem, indsamler dem og brin ger dem sik
kert hjem.

Indsamling
Slimsvampe kan kun artsbestemmes som frugtle
gerner. Man kan ganske vist have meget fornøjel
se af at indsamle plasmodi er og have dem "gåen
de" i plastæsker, men kun hvis de danner frugtle
gemer, kan de bestemmes.

De fleste slimsva mpe har små og uanselige
frugtlegemer, så man må se nøje efter, når man er
på slimsvampejagt. E n god lup med 10 x forstør
relse eller en lupl ygte hører med til feltudrust
nin gen. Ma n kan finde slimsvampe alle steder,
hvor der er rådnende organisk materia le, f.eks. i
kom postb unk er i haver, på visne blade eller
kviste i skoven, på rådne træstammer, i brænde
stabler mm. Der er også slimsvampe på levende
træers bark , men de er som regel meget svære at
få øje på i felten.

Når slimsvampene skal indsamles, tager man
normalt en del af substrate t med. H ertil er en
skarp dolk med tykt blad af hårdt stål og en saks
uun dværlige. Da slimsvampenes frugtlegemer er
meget skrøbelige, må man sørge for at præ
paratern e ikke tumler rundt under transporten .
Plastæsker med mange rum og med en lille kork 
plade limet fast i bunden er gode til formå let.
Præparatern e fastgøres til bunden med nipsenåle
eller knappenåle. Husk at give hvert rum et num
mer og at not ere funddata for hver indsamling i
felten. Funddata omfatte r som minim um følgen
de: dato og årstal, findested , substrat og andre
iagtt agelser på findes tede t samt finders navn.
Plasmodi er, som er i færd med at dann e frugtle
gemer, skal man be handle meget nænsomt, da
selv små rys te lser eller let berørin g spo lerer
frugtlege mda nne lsen, så de udvikler sig unor
malt. Bedst er det at lade dem være og indsamle
dem senere , når de er færdigudviklet.

Modtager vi indsamlinger med omhyggelige
funddata , vil de blive bestemt og indgå i svampe
herbariet ved Botanisk Museum. Ind send eren vil
naturligvis få besked om hvilke arter han /hun har
fundet. God slimsvampejagt !

Ordforklaring
Aethalium Betegnelse for et større kugle- til pudeformet frugtlegeme. Eksempler er Rødært

(Lycogala epidendrum) og Troldsmør (Fuligo septica) .

Elaterer Frie kapillitietråde, som er tilspidset i enderne og forsynet med spiralornament.
Elatererne vrider sig ormeagtigt ved ændringer i fugtighed og kan derved løsne
sporemassen og sprede sporerne .

Hypothallus Den sterile del af frugtlegemet, som hæfter det fast til underlaget.

Kapillit ium System af tråde eller rør, der dannes inde i frugtlegemet mellem sporerne.
Kapillitiet sikrer at sporerne kun kan forlade frugtlegemet enkeltv is eller i små
klumper.

Peridium Beskyttende hinde eller skal som omgive r frugtlegemet. Hos nogle arter forsvinder
peridiet gradvis under modningsprocessen.

Plasmodiocarp Aflangt frugtlegeme, som har samme form som plasmodiestrenge n, hvoraf det er
dannet.

Pseudoaethalium Pudeformet frugtlegeme bestående af mange sammenvoksede enkel t
frugtlegemer.

Sporocarp Simpelt, ikke sammensat frugtlegeme, som oftest er ± kuglefo rmet og med eller
uden stilk. I æld re litteratur benyttes ordet sporang ium.

Ordforklaring
Aethalium Betegnelse for et større kugle- til pudeformet frugtlegeme. Eksempler er Rødært

(Lvcooele epidendrum) og Troldsmør (Fuligo septica).



Artsbeskrivelser
I beskrivelsern e refererer farvekode rne til Kor
nerup & Wanscher 1974. Fø lgende forkor te lser
er anve ndt for indsaml er e: JFA: Jør gen F. A I
bertsen og HFG: H enr ik F. Gø tzsche . J . Albert
sens ind samlinger er deponeret i JFA's personlige
herb arium, alt øvr igt mat eri ale i sva mpeher
bariet , Botanisk Mu seum (C).

Arcyria affinis Rost.
Fig . 3. Sporocarper tæt samlede i gru pper, der
ka n være fra ca 1 cm op til flere dm i udstr ækning,
kortstilk ede til næsten sidde nde , ægforme de eller
oftest kort cylindriske, op til ca . 3 mm høje, ofte
krummede ind mellem hina nden, teg lrøde (7D7)
til brunr øde (8E7) , afbleges til grå lig brune. Stil
ke n er omkring 0,5 mm høj, men kan være op til
1,2 mm , cylindrisk , oftest ret tynd, længdefur et ,
mørkt rø dbrun til sort , i mi kr oskopet orange 
brun, fyldt med sporelignende kugler. Peridiet ef
terl ader et skinnende rødbrunt, afflade t til tra gt
for me t bæger, som på ind er siden har fine vorter,
der er indbyr des for bundet med fine lister til et
finmasket net. Kapillit iet danner et temmelig vid
masket net af 2-4 (-5) 11m brede rø r, som kun er
hæftet med få rør til bunden af bægeret ; rørene er
besat med ringe , tværs tillede halvringe, vorter og
lave pigge , der undertiden danner et ufu ldstæn
digt ne t, mørkt grå - til bru nrø de i mikroskope t.
Sporer kugleform ed e, næsten glatte elle r med
meget fine vor ter (o lieimmersion) og altid med
enkelte smågrupper af mørke vor ter, blegt grå lig
gule i mikroskopet, 7,2-7,9-8,8 11m i diameter.

Sub strat: R ådd ent ved og bark af Bøg (Fagus
silvatica) , Bævreasp (Populus trem ula).

U dbrede lse : U dbredt i Europ a, enkelte fun d
fra Ce nt ra l- og 0stafrika , Kanariske Øer, Indie n,
New Zealand og Galap agos øerne.

Materiale: N0-JYLL.: Buderupholm Bjergeskov,
25.12 .1984, Å . Ped ersen (ÅP-339) - 0 -JYLL. : krat ved
Løvskai me llem R anders og Viborg, 27.10.1957, A. B.
Klinge - S-lYu.: LØjt Kirk eb y, Præsteskoven , 4.11.
1987, R. Toft (RT 87-636); Draved Skov, 29.9.1967, P.
Onsberg - FYN:Bu kkerup Kohave, 19.9. 1968, P.
Onsberg - N0-SJÆLL.: Jægersborg D yreh ave, 24.11.
1885, C. R aun kiær; 22.7.1980, JFA 220780.02 ; august
1980, JFA 0880.01; 5.8.1981, JFA 050881.01; 3.9.1981,
JFA 030981.01; 3.7.1982, JFA 030782.06; 9.7.1982, JFA
090782.14; 2.11.1982, JFA 021182.06 og 021182.07;
5.11.1982 , JFA 051182.05 , 051182.06 og 051182.07;
8.6.1983 , JFA 080683.08 ; 17.6.1984 , JFA 170684.01 og
170684.03; 9.10.1985, JFA 091085.01; Sko dsbo rg,

digt net , mørkt grå - til brunrøde i mikroskopet.
Sporer ku gleformed e, næs ten glatte eller med
meget fine vorter (oliei mmersion) og altid med
enkelte småg rupper af mørke vor ter , blegt grå lig
gule i mikroskopet , 7,2-7,9-8,8 11m i diameter.

3.11.1889, R titzou ; Tokkekøb Hegn, 26.10.1890, C.
R au nkiær; R avnsholt Sko v v. A ller ød, 31.10.1982, JFA
311082.07 og 311082.08; Farum Nørreskov, 7.8.1985,
JFA 070885.08; Ordrup Krat, 25.6.1983 , JFA
250383.06 ; Store Bøgeskov v. Gyrs tinge , 19.6.1983,
JFA 190683.06; 1.6.1985, JFA 010685.14 - S-SJÆLL. :
Suserup Skov, 30.5.1986, JFA 300686.03 ; Vemmetofte
Strandsko v, 1.6.1986, HFG 1075.

A rcyria affinis er en meget variabe l art eller mås
ke snarere et artskompleks . Arte n ske lnes fra de
andre røde Arcyria-arter på det mørke, temmelig
vidmaskede net (typisk 100 11m) , som er løst hæf
tet til bægere ts bu nd. Ofte står sporocarperne så
tæt i klynger, at deres kapillitier sme lter sammen
til en stor uldtot, når de ekspanderer.

Arcyria major (G. Lister) B. log
Fig. 4. Sporo carper samlede i gru pper, der kan
være op til ca . 4,5 x 2 cm store, cylindris ke , 2-2,5
mm høje og ca. 0,5 mm brede, næsten siddende til
kortstilke de , teglrøde (8D7 til 9D7) , falmende til
gråbrune. Stilken er kort, op til ca. 0,4 mm lang,
spinke l, længdefur et, grå ligt rødbr un til næs te n
sort, i mikr osko pet mø rkt rødbrun, i nogle tilfæl
de fyldt med utydelige sporelignende kugler. Pe
ridie t tidli gt hen fald ende, efterla de nde et lille ,
affladet bæger, meget blegt gulligt i mikro skopet ,
på inders iden med ± regelmæssigt fordelte vorter,
der kan være indbyrdes forb undet med utydelige
linjer. Ka pillitie t danner et net af tynd e rør, 2-3
11m i diamet er , kun ornam enter et med re 
gelmæssige, tværstillede ringe og halvringe, hæf
tet til hele inders iden af bægeret, blegt grå liggult i
mik rosko pet, ved modenh ed udvides nettet til en
op til 8 mm lang , nikkende pølse. Sporer kugl e
formede , af farve som sporo car pe rne , i mik rosko
pet meget blegt gullige, næste n glatte med grup
per af spredte vorter, 7,2-8,3-9,0 11m i dia meter.

Substrat: Råddent løvtr æ.
Udbredelse: Kendt fra E uropa, Centralafrik a,

Ceylon , Kina , øst lige USA og Brasilien.

Materiale: V-JYLL.: Velling Plantage, 19.10.1982 , K.
H auerslev, JFA 191082.02 - N0-SJÆLL.: Tokkekøb
H egn, 4.9.1979, U. Søchting, HFG 76.

Arcyria major er vanskelig at afgrænse præcist.
D en ke ndes be dst fra de andre rø de Arcyria
arte r på det lang e, cylindrisk e kapillitium be
stående af tynd e tråd e med e t enke lt og påfal
dende regelmæssigt orname nt af ringe og halv
ringe . A dskilles lettest fra A. affinis på kapilliti
ets tilhæftning til bægeret.
linjer. Kapillitiet danner et net af tynd e rør, 2-3
11m i dia meter, kun ornamenteret me d re 
gelmæssige , tværstillede ringe og ha lvringe , hæf
tet til hele ind ersiden af bægeret , blegt gråliggult i
mikroskopet , ved mod enh ed ud vides nettet til en



Fig. 2. Plasmodium af slimsvampen Physarum polycephalum, Under plasmodiets vandring kan man se rytmis
ke str ømninger ind e i plasmodiestren gen e. Foto Jørgen A lbertse n.

Arcyria minuta Buchet
Sporocarper samlede i smågru ppe r, kortstilk ede,
aflangt ægformede til næsten cylindriske, op til 3
mm høje og 0,4-0,5 mm brede, grå rosa (6D4), fal
mer tillæder gult (SD7) . Stilken er op til ca. 0,5
mm lang, mest kortere , spinkel , gulliggrå , fyldt
med spore lignende celler, der er 8-20 umi diame
ter, stø rst ved ba sis. Peridiet falde r tidligt væk
undtagen ved basis , hvor det danner et ± affladet ,
tra gtfo rm et bæger, bleggulli gt i mikr oskopet , på
ind ersiden langs kanten med et fint mønster dan
net af lave vor ter for bunde t med linjer. Kapilliti
et dann er et tæt net af 2-3 um tykk e rør som er
solidt hæftet til hel e bægeret s ind erside, rørene
med et lavt og ret åbe nt mønster af halvringe,
vor ter og fine lister, undertiden med tend ens til at
danne utydelige spira ler, nær bægeret er rørene
kr aftigere og næsten glatte . Sporer kugl eforme
de , med ganske fine vor te r (olieimme rsion) og
spredte grupper af større vorter, grårosa, falmer
tillædergule , i mikroskopet blegt gullige, 7,2-7 ,6
8,2 umi diam eter.

Substra t: Rådd en og vanddru kken elmes tam
me (Ulm us sp.).
Sporocarper samlede i smågru pper, kortstilk ede,
aflangt ægformede til næsten cylindriske, op til 3
mm høje og 0,4-0,5 mm br ede, gråro sa (6D4), fal
mer tillædergult (SD7) . Stilken er op til ca. 0,5
mm lang, mest korter e , spinke l, gull iggrå, fyldt

U dbre de lse: Tilsy ne lade nde kun kendt fra
Europa.

Mat eri ale: N0-SJÆLL. : Ryget Skov v. Farum, 15.6.
1986, HFG 1078.

Arcyria stipata (Schw.) A. Lister
Sporocarper tæt samlede i kompakte små gru p
per op til ca. 1 x 1 cm, ± cylindriske og ofte krum
mede ind mellem hin and en , op til ca. 3 mm høje,
kor tstilkede, brunlig-ro sa , undertiden kobbe r
farve de . Stilke n er op till mm lan g, cylindr isk,
mørkt rødbrun , fyldt med spore ligne nde cell er.
Peridiet efte rla der et tr agtformet bæger, som er
skinne nde rødbrunt og plisser et , på ind ersiden
med flade, uregelm æssige vor ter. Kapillitiet dan
ner et net af 3-6 um br ede rør, som kun er hæftet
i bunden af bægeret , besat med lave, ofte ganske
grov e lister og vorte r, der for det meste dann er et
tydeligt spiralmø nster. Sporer kugleformed e,
næsten glatt e eller med meget fine vor te r (oli e
imm ersion ) og spre dte , stø rre vorte r, brunrosa,
bleggule til næsten far veløse i mikroskopet , 6,7
7,3-8,2 umi diamet er.
Europa.

Materi ale: N0-SJÆLL. : Ryget Skov v. Fa ru m, 15.6.
1986, HFG 1078.



Substrat: Rådd ent bøgeved (Fagus silvatica).
Udbredelse: Kendt fra Europa, Ru sland, Cey

lon, nordlige Indien og Nepal , Japan , USA og
Canada.

Ma teria le: S-SJÆLL.: Sorø Sønderskov , nær Elseengen ,
9.10.1981, HFG 479; Suse rup Skov, 22.10.1991, J .
H eilm ann-Clausen (JH C 91-453) - LOLL.:Torrig Skov,
20.10.1986, JFA 201086-14.

Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl.
Sporocarp er kugl eformed e og sidde nde , ca . 0,5
mm i diam eter, oliven gule til lyst brunlige med
metalglans. Peridi et tyndt, membranøst, i mikro
skope t bleggulligt og glat. Kapillitiet består af 1
2 um tykk e, massive tråd e med en fint ru
overflade, frie, oft est lange og ugrenede, sjældent
med uregelmæssige fortykk elser, gule i mikro
skope t. Sporer ku gleformed e, olivengule, ble gt
grå liggule i mikroskopet , med temm elig tætsid
dende, fine vor te r på overfl ad en , 9,3-10,0-10,8
um i diameter.

Substrat: Bark af Rød-Gran (Pi cea abies) i
br ænd estabel.

Udbred else: Kendt fra Europa, Canariske Øer,
Central-Afrika , Israel , Rusland , N-Indien, Tai
wan , Filippin erne, Hawai, N- og M-Amerika og
Chile.

Ma te ria le: V-JYLL. : R andbøl, Hærvejen , 20.3.1989, J .
Vesterhalt (JV89 -225a) .

Dianema depressum (A. Lister) A. Lister
Fig. 5. Frugtlegem er varierer fra affladede plas
modiocarper til , sjælde nt, hal vkugleformede
plasmodiocarper op til ca. 9 x 13 mm og 0,3-0,7(
1) mm høje , i overfladen findes ofte spor efter de
plasmodiestr eng e, der har dannet frugtlegeme t,
farven variere r fra re t lys olivenbrun til næsten
chokolad ebrun, ofte med skinnende overflade.
Per idiet membranøst men oft est ret robust, un
dertiden rynk et eller med fortykkede , mørkere
åre r, i mikroskopet blegt olivengult til olivenbru
nt , på indersiden med et mere eller mindre tyde
ligt netmønster dannet af fine lister og med ma
sker 1-3 (-9) um. Kapillitiet dannes af 0,5-1 urn
tykke, mas sive tr åd e , der er hæftet til peridiet
foroven og til hypothallus forn eden, tr åden e er
sparsomt grenede og forl øber ± parallelt , med
fint vortet overflade, olivengule i mikroskopet.
Sporer kugleformede eller, sjældent, kort ellipso
idiske, af fru gtlegeme ts far ve, i mikroskopet
blegt grå liggule, ca. 2/3 til 3/4 af overfladen er
Veste rhalt (JV89-225-~-)~ - - r - , - ---- --ru ' - ~. ~ . ~ ~ ~ ~ , ~.

Dianema depressum (A. Lister) A. Lister
Fig. 5. Frugtlegemer varierer fra affladede plas
modiocarper til, sjældent, halvkugleformede

dækk et af et fint nctrn ønster, meget lig peridiets,
dannet af fine , ca. 0,5 um høje list er , mask e
stø rrelsen svarer til 8-12 masker pr. diameter, 6,2
7,0-8,2 um i diameter.

Sub strat: R ådd ent ved af løvtræ, bl.a. Pil (Sa
lix sp.) og Rød-El (A lnus glutinosa), oftest mere
eller mindre vanddru kkent.

Udbredelse: Spredt i Europa , Israel , Japan,
Austr alien og vestlige USA .

Ma teriale: N0-JYLL. : Vandp lasken S f . Hirtsha ls,
14.10.1985, T. Læssøe, JFA 141085.03 - 0 -JYLL. : Hø
vild Skov v. Ildal, 2.10.1985, T. Læssøe (TL-1218); 
NV-SJÆLL.: Od sherred , Sonnerup Skov, 4.10.1986, B.
& E. Dybkj ær. - S-SJÆLL. : Korsør Skov, nov. 1977, K.
H auerslev; Sorø Sønderskov , S f. Kr istiansminde ,
19.10.1982, HFG 565 - LOLL. : Vinde holme Skov,
15.1. 1989, T. Læssøe, HFG 1337.

Oligonema flavidum (Peck) Peck
Fig. 6. Sporocarpe r oftest samlede i tætte klynger,
und ertiden mere spredte, siddende , kort cylindri 
ske til aflangt pæreformede, sjældent næsten kug
leformede, 0,7-1,5 mm lange og 0,4-0,7 mm i dia
meter, klart gule, skinnende , ældre spora ngier un
dertiden med lidt okker skær. Peridi et membra
nøst og ret robust, skinnende, klart gult i mikro
skopet, på indersiden oftest med utydelige , korte
og tynde linjer i et hvirvelrnønster, der kan mind e
om et fingeraftr yk, evt. med fine vor ter arrange
ret i et lignend e mønster. Kapillitiet består af frie ,
rørformede elaterer, 4-5 um brede, ca. 30-300 um
lange, enderne but afrundede , på overfladen med
et ut ydeligt mønster af fine vorte r eller korte,
tværstill ede linj er, klart (næste n gyldent) gule i
mikroskopet. Sporer ku gleformede, klart gule,
mellemgule i mikroskopet , med et , undertiden
ufuldstændi gt , net -mønster dannet af 0,5-2 um
høje lister, med 4-6 masker over en diameter, lis
terne i sig selv ofte sammensat af fine mask er, 9
10,4-12!-lmi diameter (excl. ornament) .

Substr at: Rådd ent løvtræ, bl.a. Engriflet H vid
tjørn (Crataegus monogyna), oftest fugtigt.

Udbredelse : Spredt i V-Europa , N-A frika ,
spredt i N-Amerika.

Ma teriale: N0 -SJÆLL.: Tisvilde H egn, v. Horsek ær,
29.4.1984, S. A. Elborne & HFG, HFG 640; Rude
Skov, v. Age rsø, 21.9.1991, HFG 1367 - S-SJÆLL. :
Kors ør Lystskov, 28.3.1959, K. Hauer slev.

Makroskopisk kan denne art næpp e skelnes fra
Trichia fav oginea (Batsch) Pers. s.str. Mikrosko
pisk adskille s de to arter let på kapillitiet, der hos
ret i et lignend e mønster. Kapillitiet består af frie,
rørform ede elaterer, 4-5 um brede, ca. 30-300 um
lange, enderne but afrundede , på overfladen med
et utydeligt mønster af fine vorte r eller ko rt e ,
tværstillede linjer, klart (næsten gyldent) gule i



O. fiavidum helt mangler spiral ornamentering. I
felten kan økologien give et fingerpeg om hvil
ken art , der er tale om: O. fiavidum synes kun at
forekomme på meg et fugtige lokaliteter, begge
HFG-indsarnlinger er fra skovsumpe, mens T fa
voginea oftest findes på rådne træstammer under
tørrere forhold.

Oligonema fulvum Morgan
Fig. 7. Sporocarper spredte eller i grupper på op
til 10-15, siddende, kugleformede til lidt kantede
(i grupper) , 0,2-0,7 mm i diameter, klart gule og
skinnende. Peridiet tyndt og membranøst. skin
nende, lyst gult i mikroskopet, glat til ganske fint
vortet eller med ganske fine hvirvellinjer på
indersiden , undertiden med mærker efter spo
rerne. Kapillitiet består af frie , rørformede, ugre 
nede elaterer, 3-5 um brede, for det meste 30-100
umlange , men elaterer ned til 10 um og op til ca.
280 um findes i materialet, enderne afrundede og
lidt opsvulmede og oftest med en lille, but spids ,
lyst gule i mikroskopet, med 3-4 utydelige spiral
linjer på overfladen. Sporer kugleformede, klart
gule, i mikroskopet lyst gule , med op til ca. 0,5
urn høje vorter som ofte flyder sammen til kom
maformede strukturer eller til korte linjer (som
hos Trichia decipiens (Pers.) Macbr.) , 9,8-10,5
11,8 um i diameter (excl. vorter).

Substrat: Fugtigt træ og pilebark (Salix sp.).
Udbredelse: Rapporteret fra Vesteuropa,

Nordafrika, Nordamerika og Grønland.

Materiale: N0-SJÆLL. : Nybo V for Humlebæk, 8.10.
1983, HFG 621- S-SJÆLL.: Sorø Sønderskov v. Kristi
ansminde, 15.10.1985 , HFG 1058 - LOLL.: Rosningen
Skov, 20.10 .1986, S. A. Elborne, JFA 201086.16 .

De danske indsamlinger af O. [ulvum afviger fra
gængse beskrivelser ved ikke at have olivenbru
ne , men klart gule , sporangier. Alle øvrige karak
terer falder inden for artens almindelige varia
tionsbredde. Inden for ordenen Trichiales ken
des flere eksempler på arter, der kan have flere
farvefaser, f.eks. T decipiens og T lutescens.

O. [ulvum er en ret uanseelig art. Den findes
på temmelig fugtige substrater som de øvrige ar
ter i slægten . Fra disse kan den kun med sikker
hed skelnes ved mikroskopiske karakterer (ela
terer og sporer).

Substrat: Fugtigt træ og pilebark (Salix sp.).
Udbredelse: Rapporteret fra Vesteuropa,

Nordafrika, Nordamerika og Grønland.

Materiale: N0-SJÆLL.: Nybo V for Humlebæk, 8.10.
1qRi HFG fl?1 - S-SI Æ'I l u' Sorol SoInderskov v. Kristi-

Perichaena vermicularis (Schw.) Rost.
Frugtlegemer halvkugleformede, siddende spo 
rocarper eller korte plasmodiocarper, op til 2 mm
lange og ca. 0,6 mm brede, okker- til rødbrune.
Peridiet membranøst med indlejrede partikler på
ydersiden, bleggult i mikroskopet, meget fint
vortet på indersiden. Kapillitiet består af 2-5 um
brede, frie rør, sparsomt grenede, uregelmæssigt
ru af op till um lange pigge eller vorter, gult i mi
kroskopet. Sporer kugleformede eller med noget
uregelmæssigt omrids, okkergule, i mikroskopet
gullige, 10,3-10,7-11,3 um i diameter

Substrat: Råddent ved af Pil (Salix).
Udbredelse: Europa, Nord- og Centralafrika,

Indien, Østasien, Hawai, Mellemamerika, spredt
i USA, Grønland, Bolivia og på Galapagos
øerne.

Materiale: uden lok. , 15.10.1895 , leg. ?; N0-SJÆLL.:
Søborg, 10.9.1983, JFA 100983.01 ; Amager, N for Kal 
vebodbroen , 4.8.1985 , HFG 1027.

De danske indsamlinger af denne art består af
ganske korte plasmodiocarper. Typisk har P ver
micularis lange og ofte bugtede og forgrenede
plasmodiocarper, som kan være ledsaget af kug
leformede sporocarper. Mikroskopisk er det
danske materiale imidlertid typisk ved sine lan
ge, bugtede og fint piggede kapillitierør.

Prototrichia metallica (Berk.) Massee
Sporocarper spredte eller i smågrupper, kugle- til
halvkugleformede, siddende, 0,7-1,2 mm i diame
ter, gråligrosa falmende til beige , med kraftig me
talglans i grønlige og purpur nuancer. Peridiet er
tyndt og membranøst. røgfarvet i mikroskopet,
på indersiden med spredte vorter og lave lister.
Kapillitiet består af tråde, der udgår som en sam
let tot fra basis af sporangiet og stråler ud mod
peridiet , overfladen bærer et spiralmønster, der
gradvis opløses i enkelttråde (som et tov der sno
es op) , de enkelte tråde er hæftet til peridiet,
gulbrunt i mikroskopet. Sporer kugleformede ,
grårosa, blegt gråligrosa i mikroskopet, med små ,
men tydelige og regelmæssigt fordelte , vorter,
10,8-12,1-13,9 urn i diameter.

Substrat: På egegren (Quercus).
Udbredelse: Europa, Nord- og Centralafrika,

Mexico , USA og Grønland.

Materiale: V-JYLL.: Bur Krat V f. Holstebro, 17.12.
1991, M. Christensen (MC91-049) - S-SJÆLL.: Suserup
Skov , 24.04.1993 , HFG 1469.

Prototrichia metallica (Berk.) Massee
Sporocarper spredte eller i smågrupper, kugle- til
halvkugleformede, siddende, 0,7-1,2 mm i diame
ter, gråligrosa falmende til beige , med kraftig me-



Fig. 3. Arcyria affinis i tæt klynge
på et trøsket bøgestød. Forstørrel
se x 7. JA0511 82.05. Foto Jørgen
Alb ertsen.

Fig. 4. A rcyria major på trøsket
løvtræsved. Forstørr else x 4.
HFG76. Foto Jørgen Albertsen.

Fig. 5. Dianema depressum på
fugtigt , råddent løvtræ. Forstør
re lse x 9. HFG1337. Foto Jørgen
Albertsen.



Fig. 6. Oligonema fiavidum på
råddent løvtræsved i tørvemose.
Forstørrelse x 13. HFG1367.
Foto Jørgen Albertsen .

Fig. 7. Oligonema ful vum på
und ersiden af en træplade på
fugtig bund. Forstørrelse x 16.
HFG621. Foto Jørgen Albertsen .

Fig. 8. Trichia lutescens på rådden
birkegren på jorden. Forstørrelse
x 18. HFG787 (islandsk materiale,
oliven farvefa se) . Foto Jørgen
Albertsen.



Makroskopisk kan P m etalli ca forveksles med
Dianem a niva le (Meylan) G. Lister og Calomyxa
metallica (Berk.) Nieuwl. der også har afrunde
de, grå ligrosa til beige, stærkt skinnende sporo
carper. Mikroskopisk er P m etallica imidl ertid
helt enestående ved det grenede , spiralornamen
ter ede kapillitium, der mind er påfaldende om
opsplittend e tovværk .

Trichia lutescens (A. Lister) A. Lister
Fig. 8. Sporocarper ± kugleformede , sidd end e,
0,5-0,6 mm i diameter, klart gule eller oliven
grønn e og skinn ende. Peridi et membranøst , klart
gult i mikroskopet, på indersiden med få, temm e
lig store og uregelmæssige vorter. Kapilliti et be
står af frie elat erer, 3-4 um brede og ca. 200-300
um lange, med ret kort tilspidsede ender (20-25
um), på overfladen 4-5 tætsiddend e, regelmæssi
ge spira lbånd, klart gule i mikroskopet. Sporer
kugleformede, klart , næsten gyldent, gule , i mi
kro skop et blegt til mellemgule, besat med mel
lemstor e, regelmæssigt fordelte vorter, und erti
den kan de dog være arr angeret i korte rækker,
9,3- 9,9-10,8 umi diameter.

Substrat: Indersiden af birk ebark (Be tula sp.) .
Udbredelse: Spr edt i Europa, Nordafrika,

Canariske Øer, Kina , Mexico , spredt i USA,
Grønland.

Materiale: V-JYLL.: Hoverdal Plantage, 13.10.1969, P.
On sberg (PO 1488 pp.) .

Fra de øvrige arter i slægten adskilles Trichia lu
tescens på sine små og kugleformede sporocarper
med et påfaldende skinnende peridium. Små
former af T decipiens (Pers.) Macbr., der ligele
des har skinnende peridium, kan undertiden
være næsten siddende, men er da som regel led
saget af tydeligt stilkede sporocarper. Mikro sko
pisk adskilles de to art er ved de kort tilspidsede
elate rer hos T lutescens overfor T decipiens' me
get langt udtrukne elaterspidser.

Trichia verrucosa Berk.
Sporocarper oftest knippevoksende med 3-5
samlede på en fælles stilk , omvendt ægformede
til pæreformede, stilkede til næsten siddende, op
til 2 mm høje og 1 mm brede, gule til okkergule.
Stilken er op till mm lang, oftest ret spinkel,
cylindrisk til affladet , længdefuret, rødbrun. Peri
diet membranøst, bleggult til lyst okker i mikro 
skopet, på indersiden med spredte vor ter og

Materiale: V-JYLL. : Hoverd al Plantage, 13.10.1969, P.
Onsberg (PO 1488 pp .).

Fra de øvrige arter i slægten adskilles Trichia lu
tescens n å sine små OQ: kuzleforrn ed e soorocaroer

±hvirve1formede spore aftryk, und ertiden med
indlejrede partikler på ydersiden hvorved perid i
et bliver ret robust, åbnes uregelmæssigt. Kapilli
tiet består af 4-5 umbrede, frie elatere r, op til ca.
600 um lange, tilspidsede ender op til ca. 10 um
lange, med 4-5 kr aftige og regelmæssige spira l
bånd , der er besat med spre dte torne og indb yr
des for bundne med fine , længdeløbende lister.
Sporer mest ± kugleform ede, und ertiden noget
ellipsoidiske, med et groft og somme tider ufuld
stændigt net dann et af op til 1,5 um høje lister el
ler af smalle rækker af netm asker, 10,3-11,8-13,4
um i diameter (excl. orn ament).

Substrat: Mos og ved af Fyr (Pinus sp.).
Udbredelse: Spredt i Veste ur opa, Øs tas ien,

nordlige Indien og Nepa l, T ha iland, ves tlige
Ru sland, Au stralien og New Ze aland, Mellem
amer ika , vestlige USA og spre dt i Sydamerika .

Ma teriale: 0 -JYLL. : H åru p Sande , 20.10.1982 , JFA
201082.03 - FYN : Klingst ru p, 26.3.1880, E . R ostrup.

På grund af spore orna mente t kn ytt er Trichia
verrucosa sig tæt til gruppen af arter omkring T
favoginea (Batsch) Pers., fra hvilke dens typiske
form imidlertid let adskilles ved forekomsten af
stilk. Mikroskopi sk kend es den på det ± vor tede
peridium.

Summary
A revision of the myxom ycete collection at the Botani 
cal Mus eum, Copenh agen (C) as well as of th e pri vate
herbari a of the author s revealed a number of spe cies
hitherho not reported fro m Denmark. In thi s firs t pa
per 12 member s of the Trichiales new to D enmark have
been deseribed and six spec ies also illustr at ed. D escrip
tion s are ba sed entire ly on D ani sh mat erial. Our inten
tion is to rep or t new re cor ds fro m other or de rs in fut 
ure pa pe rs. From th e rev ision it also becam e clear that
collec ting activities in Denmark have been very un e
venly distr ibuted . Th e map shows localities fro m whicb
material has been studied by the authors.
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Danske parasolhatte af slægten Lepiota
- sektionerne Lilaeeae og Fuscovinaceae

Erik RaId, Viborggade 15 st. tv., 2100 København ø.
Jacob Heilmann-Clausen, Jerichausgade 7, 1777 København V.

Parasolhatt eslægten Lepiota i snævreste forstand
deles traditionelt i tre un dergrupper (sektioner)
efter sporernes form: de m med tenformede spo 
rer, dem med projektilformede sporer og dem
med ova le sporer (se Heilmann-Cla use n m.fl.
1992) . Den ova le sporeform findes også hos alle
de andre parasolhatte, som efterhånden er blevet
spaltet fra til andre slægter. De to andre typer er
derimod noget specielt for slægten Lepiota s.str .
(Parasolhat), og proj ekti lformed e sporer findes
ikke hos andre hatsvam pe. Inden for den ova lspo
re de de l af Lepiota findes der to små gru pper af
arter, der hver for sig har visse afvigende mikro
skopiske træk, der peger hen mod slægter som
Leucocoprinus (Furehat) og Leucoagaricus (Pa 
rasolcha mpignon). D erfor an br inges de oft e i
selvstæ ndige sektioner inden for slægte n Lepiota.
D et er de m, der er emnet for den ne artikel.

Sektion Lilaeeae Bon
Ke ndetegn: Hathud en hymen iderm , sporer ellip
soidiske, ±dextrinoide, met akrom atiske.

D iskussion : D enn e lille ar tsgruppe af parasol
hatt e er nok den systematisk mes t gådefulde. Ar
terne afviger fra de andre arter i Lepiota s.str. ved
en vigt ig mikro kem isk karakter: de har meta
kromatiske sporer. Heri stemmer de overens med
den ande n hoved gruppe inden for parasolhattene,
nemli g slægterne Leucoagaricus, Leucocoprinus,
Sericeomyces (Silkeparasolhat) , Macrolepiota
(Kæmpeparasolhat) og Pseudobaeospora (Røgpa-

raso lhat) . Af disse ligner de mest Leucocoprinus
ved deres ±spinkle habitus, deres hymeniforme
hathud og deres furede hatrand . Makroskopisk
ville man umiddelbart placere dem i denne slægt.
Me n Leucocoprinus-arterne ma ngler øskenceller ,
mens den her omtalte gr up pe har øskner som
typisk for Lepiota-arterne. Det har fået os til at be
ho lde dem i Lepiota . Men heller ikke deres place
ring inden for Lepiota er der enighed om. Arterne
i lilacea-gruppen har en hathud, der er udformet
som en hymeni derm , dvs. den består af oprette ,
aflange celler, der sidder tæt sammen som bas idi
erne i et hymenium (fig. 4a). D en samme type
hathud finder man hos Stinkende Parasolhat (Le
piota cristata) . Derimod er det almin delige hos de
fleste parasolh att eslægter en trich od erm beståen 
de af op rette hyfer, der evt. er delt i flere aflange
celler . Kuhner (1936) og med ham D øssing i Han
sen & Knudsen (1992) samler arterne med hyrne
niform hathud i en særlig sek tion, sektion Crista
tae,der inkluderer Stinkende Parasolh at med pro 
jektilformed e sporer, hvilk et be tyder , at der så
findes to fors ke llige sporeformer i samme sek tion.
Det forekommer os usandsynligt, at en så speciel
sporeform skulle være opstået to gange i to for
ske llige sektioner. Det alternativ, vi stø tter, er så,
at den hymeni forme hathud er op stået to gange,
hvilket forekommer os mere sandsynligt, den sto 
re variation i hathudstyper hos parasolhattene ta 
get i betragtning.

Sektion Lilacea er beskrevet af Bon (1981) ,

Nøgle til danske arter af Lepiota sektion Lilaeeae
1. Frugtlegemet med overvejende orangebrune og gule farver ; ingen tydelig , velafgrænset ring,

men med udtværede velumrester ned ad stokken ; lugt påfaldende , sødlig eller ubehagelig ;
sporer 5,5-7 x 3,5-5,4 urn ; cheilocystider 5-10 um brede.

Sødtduftende Parasolhat (Lepiota ochraceofulva)

Ke nde teg n: Hathud en hymeniderm, sporer ellip
soidiske, ±d extrinoide, metakrom atiske.

Diskussion : D enne lille artsgruppe af parasol
hatte er nok den systematisk mest gådefulde . Ar
terne afviger fra de andre arter i Letnota s.str. ved

1. Frugtlegemet med hvide og ±Iillabrune farver; ring tydelig ,hudagtig , på oversiden mørkt lillabrun ;
uden særlig lugt; sporer 4-5 x 2,5-3 um: cheilocystide r 8-15 um brede.

Lillabrun Parasolhat (Leo tot« lilaeea)
tae,der inkluderer Stinkende Parasolh at med pro
jektilfor me de sporer, hvilk et be tyder, at der så
findes to fors ke llige sporeformer i samme sek tion.
Det forekommer os usandsynligt, at en så speciel
sporeform skulle være opst ået to sa nze i to for-



Fig. 1. Sødtduftende Parasolhat
(L epiota ochra ceofulva). Suserup
Skov, 13.9.1992. Foto Jacob
Heilmann- Clausen.

Fig. 2. Lillabrun Parasolhat
(L epiota lilaeea). Assistents
Kirkegård . Foto Erik Raid.

Fig. 3. Vinrød Parasol hat
(L epio ta [usc ovina cea), Foto
Christian Lange.
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Fig. 4. Sødtduftende Parasolhat (L ep iota ochraceofulva). a: hathud, b: sporer og c: cheilocystider. Suserup
Skov, 13.9.1992. Tegning Jacob Heilmann-Clausen.

som lægger vægt på , at sporerne i denne sektion er
ikke- eller kun svagt dextrinoide (inamyloide).
Dette gælder for typearten Lepiota lilaeea, men
ikke for L. ochraceofulva, som Bon da heller ikke
inkluderer i sektionen. I vores "Intro duktion til
parasolhatte" i Svampe 26 (Heilmann-Clausen
m.fl. 1992) bør man rette "ikke dextrinoide" i
teksten side 27 og "inamyloide" i tabellen side 30
til "dextrinoide/inamyloide" .

Sødtduftende Parasolhat
(Lepiota ochraceofulva Orton)
Kendetegn: Hat orangebrun, stok gullig, lugt sød
lig. Hathud en hymeniderm.

Beskrivelse: Hat 35-70 mm bred , hvælvet til
affladet , ofte med bred, afrundet pukkel, mod
centrum glat, teglrød til mørkt rødbrun, udefter
opsprækkende i små lidt lysere skæl på bleggul til
blegorange, radiært silkefibret bund. Lameller fri,
ret tætte , med alderen og i gnav tydeligt orangebr
unt anløbende. Stok 40-100 mm høj, 6-12 mm tyk ,
noget udvidet mod basis , nederst med op til 20
mm bred knold , silkeskinnende, grundfarven
bleggul til lyst orange, overtrukket med hvidlige ,
trådede slørrester. især på midten, hvor en tynd
ring af og til ses , nederst kan stokken være
overtrukket med en gullig, filtet belægning, selve
myceliet er hvidt og markant udviklet omkring
stokbasis . Kød hvidligt, langsomt rødmende, f.
eks . i sneglegnav og i stokbasis. Lugt tydeligt til
stærkt sødlig-frugtagtig, mindende om Bongards
til "dextrinoide/inamyloide" .

Sødtduftende Parasolhat
(Lepiota ochraceofulva Orton)
Kendetegn: Hat orangebrun, stok gullig, lugt sød-

Trævlhat (Inocybe bongardii) , evt. tillige med
ubehagelige bikomponenter a la harsk olie eller
gammel skraldespand.

Sporer 5,5-7,5 x 3,5-4,5/lm, ellipsoidiske, hyali
ne , lidt tykvæggede, dextrinoide . Cheilocystider
20-40 x 5-10 um , kølleformede. hyaline, med
øskencelle ved basis . Hathud en hymeniderm af
kølleforrnede, tæt sammenfiltrede celler, 35-75 x
8-20/lm.

Kemi: Guzman & Guzman-Dåvalos (1992) op
fører denne art som giftig. Diskussion: Lugten be
skrives ret forskelligt af dem , der har fundet ar
ten. De fleste angiver ganske vist lugten som
stærkt sødlig (behagelig/ubehagelig) , men i hvert
fald Romagnesi (1967) samt Huijsman (1962)
finder, at arten har en lugt, der minder om fisk
og/eller Stinkende Parasolhat. Hvorvidt dette
fænomen skyldes genetisk eller aldersmæssig vari
ation hos findere eller svampe skal være usagt,
men noget tyder på , at det sidstnævnte er tilfæl
det. 1991-fundene fra Suserup Skov udmærkede
sig således ved en udpræget behagelig lugt , mens
det samme bestemt ikke kan siges om 1992-fun
det, der havde en ubehagelig lugt mindende om
gammel skraldespand. Man kunne få en formod
ning om , at to meget forskelligt lugtende stoffer
findes hos svampen i stærkt vekslende mængde
forhold, resulterende i en enten overvejende
sødlig lugt eller i en mere harsk olie/fiskeagtig
lugt.

Forvekslingsmuligheder: Inden for sektion
8-20/lm.

Kemi: Guzman & Guzman-D åvalos (1992) op
fører denne art som giftig. Diskussion: Lugten be
skrives ret forskelligt af dem , der har fundet ar
ten. De fleste angiver ganske vist lugten som
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Fig. 5. Sø dtduftende P arasolh at (L epiota ochraceo
fulva) . U dbrede lse i D anmark.

L ilaceae er Sødtduftende Par asolhat en meget ka
rakteristisk art. Alene større lsen og de gule og or
angebrune farver er her nok til en sikker bestem
melse . I andre sektioner ind en for parasolhatt e
slægte n L epiota findes dog arter, der har en stor
overfl adisk lighed med den . H er skal før st og
fre mmes t nævnes den ret alminde lige Gulfnugget
Parasolh at (Lep iota ventriosospora) samt de me
get sjældne Slør-Parasolh at (Lepiota cortinarius)
og Orangefod et Parasolh at (Lepiota ignivolvata) .
Disse tre ar te r har dog en hathud med lange opre
tte ce ller som typi sk for slægte n L ep io ta; de to
førs tnæv nte har endvidere meget længer e , ten
forme de sporer. Stinkende Parasolh at (Lepiota
cristata) har hymen iderm hathud ligesom Sødt
duftende Par asolhat , men ke ndes let på de skrå t
afskå rne (projektilforme de) sporer og makrosko
pisk på mindre stø rre lse og manglende tendens til
rø dme n. Den meget specielle lugt hos Sødtduf
tend e Parasolhat er i langt de fleste tilfælde nok til
en sikke r ad skill else fr a alle rel evante for vek s
lingsmuligheder.

Økologi: I Suserup er Sødtduftend e Parasolhat
ved alle fire lejligh eder funde t i tilkn ytnin g til sto
re faldne løvt ræstammer af ask, bøg og eg, hvor
svampe ne vokse de i en blanding af rådd ent ved,
melse. I andre sektioner ind en for par asolh att e
slægten Lepiota findes dog ar ter, der har en stor
overfladisk lighed med den . Her ska l førs t og
fre mmest nævnes den re t alminde lige Gulfnu gget
Parasolhat (Lepiota ventriosospora) samt de me-

barkstykker og und erliggende jord, i alle tilfælde
ne uden selskab af andre parasolhatte. Selvom en
de l parasolh atte i Suserup Skov synes at have en
vis tilknyt ning til blan dinge n af muld og råddent
ved (jfr, Heilman n-Cla usen m. fl. 1992) , er Sødt
dufte nde Parasolh at den eneste ar t, der på lokali
teten kun er fundet på dette lidt specielle substrat.
På artens ande n danske lok ali tet , Sorø Sønder
skov, findes den un der nålet ræer mellem spredte
næld er, også her ud en selska b af andre parasol
hatt eart er (Lo ne Glerup, pers . medd.). U den
landsk litter atur tyd er da også på en art ud en
særlige Økologiske præferencer, hvilket umiddel
bart virker ejendommeligt set i lyset af dens sjæl
denh ed . Str idvall & Stridvall (1981) angiver såle
des ka lkr ig nåleskov som findes te d for arten i Sve
rige , Orton (1960) fandt den i bøgeløv i løvskov,
men s E inhe llinger (1976) angiver nå leskov med
birk på ±sur tørvejord som findested. En større
øko logisk var iation hos en sjælden parasolh at ska l
ma n vist led e længe efter! Intetste ds nævnes en
præference for rå ddent ved , men det kun ne
måske tænkes, at ar te n i rea liteten er en urskovs
re likt, som i vore dages skove kun sjælde nt finder
egnede vokses teder

H yppighed: Meget sjælde n, kun funde t på to
danske lokalitet er. Arten blev førs te gang fundet i
Danmark af Lone Glerup i ef te rå rsferien 1988 i
Sorø Sønder sko v. Det er på baggrund af dette
fund, at Knudsen & Vesterholt (1990) opfør er ar
ten som tru et i Danmark. Derimod er den
hverken medtaget ho s Pet er sen & Vesterholt
(1990) eller Hansen & Knudse n (1992) .

U dbre de lse : A rt en synes at have en mer e
nordlig udb red else i Euro pa end de øvr ige para
so lha tte med fund fra Sve rige , Storbrit annien ,
Frankrig, Schwe iz, Østrig og Tyskland (E nde rle
& Kr ieglste iner 1989) , men ikk e fra It alien (Can
dusso & Lanzoni 1990) . Overalt betragtes arten
som sjælden.

Ma teria le: S-SJÆLL.: Sorø Sønderskov, 10.1988 &
10.1989, L. Glerup (C) ; Suserup Skov, 21.10.1991, J .
H eilmann- Clausen (JHC91-3 77 & JHC91-382);
23.10.1991 (JHC91-460); 13.9.1992 (JHC92-268).

Lillabrun Parasolhat (Lep iota lilacea Br es.)
Syn .: Dværg-Parasolhat (L epiota micropholis ss.
Lange)
Ke nde te gn: Ligner meget Stinkende Pa rasolhat
(Lepiota cristata) , men har en ve dvare nde , på
overside n lillabrun ring. H athud som ho s denne
Sorø Sønderskov . D et er på baggrund af dette
fund, at Kn udsen & Vesterholt (1990) opfører ar 
ten som truet i Danm ark. D erimod er den
hverken medtaget hos Pet ersen & Vesterho lt
(1990) eller Hansen & Knudse n (1992).
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Fig. 6. Lillabrun Parasolhat (L epiota lilaeea). a: hathud, b: sporer og c: cheilocystider. a og b: Fælledparken, ca.
1981, c: Assistens Kirkeg ård, 7.9.1989. Tegning Erik Ra Id.

en hyme niderm.
Beskrive lse : Hat 1,5-3 ,5 cm bred , fø rs t halv

kugleforme t, side n udbredt med meget svag puk
kel , tø r, mat , med i midten samme nhæ nge nde ,
ud efter kon centrisk op spru kken bekl ædning, der
til sidst dann er opad-udadb øjede skæl, mod ran
den fint og spredt skællet på hvid bund, beklæd
ningen først sodbru n, siden smudsigros a til rø dbr
un. Lamell er fr ie, bred e, buged e , middeltætte ,
middelt ykke, hvide , æg meget fint uld en. Stok ret
tynd, forne den svag t knoldet , med tynd , hudagtig,
flygtig, udstående, smal, på oversiden snehvid, på
undersiden lillasort til grå bru n ring , over ringen
glat, svagt længd estrib et , under ringe n med enke l
te løse længd et råd e, her stærk t rødbru nt anl øben
de , ellers hvid , mat og svagt tværb ølget. Kø d i ha
tmidten tykt, i stokke n hult, hvidt, ud en lugt og
smag.

Sporer 4,5-5 x 2,5-3 um, ellipsoidiske , hyaline,
ikke dextrinoide , ofte med en dr åb e. Che ilo
cystider 25-32,5 x 8-13,5 um , kølleformed e. enke l
te lidt sækfor me de eller ellips oidiske , hyaline .
Hathud en hym eniderm af tætstilled e, op rette ,
kølleformede celler 30-40 x 9-13 um .

Kemi: Guzm ån & Guzm ån-Davalo s (1992) op
fø re r denne art som giftig. Di skussion: L ange
(1935) afbi lde de lidt kraftiger e ekse mplarer end
mine (E rik R aid s) fund, med hat 2-4 cm bred og
stok 3-5 mm tyk . D enne afvigelse virker dog ud en
bet ydning. Figurerne ho s Canduss o & Lanzoni
(1990) ste mmer fint over ens med min e fund. A r
ten var ierer sandsy nligvis meget , lige som Stin
kende Parasolhat (Lep iota cristata) gør. Mere in
teressan t er det , at Lange (1935) afbildede en lille
fo rmfra en urtepotte i Botani sk Have i Kobe n
undersiden lillasort til grå bru n ring , over ringe n
glat, svagt længdestrib et , under rin gen med enke l
te løse længdet råd e, her stærk t rødbru nt anl øben
de , ellers hvid , mat og svagt tværb ølget. Kø d i ha
tmidt en tykt , i stokken hult, hvidt, ud en lugt og

havn med næsten sor t hatbeklædn ing under nav
net Lepiota micropholis (jfr. La nge 1915). Side n
hen har adsk illige for fatter e ment, at La nges fun d
blot var en mørk for m af Lep iota lilacea (Locquin
1951, Kiihne r 1936, Candusso & La nzoni 1990).
Den oprind elige L epiota micropholis er beskrevet
fra Cey lon af Be rke ley & Broome (1871) . Peg ler
(1986) under søgte typemater ialet og konkludere
de, at der var tal e om en parasolhata rt af slægte n
L eucocoprinus , der ligeledes ha r en furet, på mid 
ten sor t hat, men derimod en ren t hvid ring, hvil-

Fig. 7. Lillabrun Parasolh at (Lepiota lilaeea).
Udbredelse i Danmark.
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Fig. 8. Vinrø d Pa rasolh at (Lep iota [uscovinacea}, a: hathud, b: spo rer og c: che ilocystider. Suserup Skov,
28.9.1992. Tegning Jacob He ilma nn-Clausen.

ke t er i overensstemmelse med beskri velsen hos
D ennis (1961) . Migliozzi & Coccia (1992) fan dt
den mørke form på fr iland i nærh eden af Rom og
be skrev den som L ep iota lilacea forma m icro p
holoi des. Vi er enige i denne op fattelse . Denne
form blev genfundet af Ole Terney i Fælled 
park en . Kollektione n er vedlagt et detalj eret kort
over findested et , men savne r datoangi velse . Ole
Terney (pers. medd. ) husker, at den må være sam
let omkring 1981.

Forvek slingsmuli ghed er: Lillabrun Parasolhat
kend es let på sin hud agtige, på oversiden sortagti
ge ring. A ndre art er har ikk e så udpræget mørk 
farvet ring, eller derer kun tale om en mørk ring
zone ("guirlande") . Der er fra udlandet yde rligere
beskrevet nogle ikk e særlig godt kendte arte r i
sektion L ilaceae, som ikke har ring, f. eks. L epiota
hymenoderma R eid , men som har den samme
hathudstype. Ind en for sektionen findes også L e
p iota cristatoides Einhellinger, der ikk e er funde t i
Danmark ; den har re nt hvid rin g. L epio ta p seu
dolilacea Huij sman har en hathud med lange op
rette celler og placeres derfor i sektion Ovisporae.

Økologi: På jord mellem græs i parker, i bed e i
ha ver, ind endør s i urtepotter. Også i udl andet
synes den at være en græsplæne ar t (Candusso &
Lanzoni 1990), og Dubus (1990) fandt den inden
ho loides . Vi er enige i denne opfattelse . Denne
form blev ge nfunde t af Ol e Te rney i Fæ lle d
park en . Kollektionen er vedlagt et det aljer et kort
over findestedet, men savner datoangivelse. Ole
Terney (pers. medd .) husker, at den må være sam-

dørs i en urt ep ott e i Nordfra nkrig.
Hy ppighe d: Sjælde n, kun fundet på 8 dan ske

lokaliteter, men sikkert overset på grund af lighe
den med Stinkende Parasolh at. A rte n optræ der
som uddød på list en over trued e storsvampe i
D anm ark (Knudsen & Veste rholt 1990). D et er
den ikk e. Den bør ente n flyttes til gru ppe n af
sjældne , potentielt truede ar ter eller helt fjernes
fra listen , da den s habitater i Danmark ikk e kan
siges at ud gøre trued e lokalitet styper. Lepiota mi
cro pholis står på list en over sjældne , po tentiel t
trued e arte r, en placering, som den har opnået
ud elukkende på gru nd af funde t fra Fælle d
parken . Da der kun er tale om en form af L epiota
lilaeea, bør den udgå fra listen. H avde denne ene
kollektion været rigti gt bestemt, ville hele to arter
ikke være kommet med på rø dliste n l

Udbrede lse: Funde t i en ræk ke land e i E uropa;
i Ska ndinav ien kun i Skå ne; meget sjælden i Sve
rige, England, Tyskland, Holland, Pol en og Lit
au en ; almindelig i Italien (Ca ndusso & Lan zoni
1990). De sud en fundet i Vene zue la (D ennis,
1961) . Man kan formode , at arten har sin hoved
udb red eise i subtrope rne .

Materiale: FY : Odense, Kongens Have (på nyanlagt
græsplæne under gammel Elm (U/mu s) , 9.1916, J. E.
Lange (Da nsk Botanisk Arkiv 4 (4): 49)) . - LO~L. :

som uddød på listen over truede storsvampe i
D anmark (Knudsen & Vesterholt 1990) . D et er
den ikk e. D en bør enten flyttes til gru ppe n af
sjældne , potentielt truede ar te r eller helt fjernes
fra listen, da den s habitater i Danmark ikk e kan



Nakskov (i melonbed) , 8.1928, G. Ebbesen (-, Friesia
7: 453). - NØ -SJÆLL.: København, Botanisk Have (i
urtepotte i subtropisk hus) , 4.1908, J. E . Lange (-, FAD
13D); København, Fælledparken (under Ribs (Ribes)
og Snebær (Symphoricarpos) i buskads, ca. 1981, O .
Terney (C) ; København, Assistens Kirkegård (på græs
plæne under Lind (Tilia)) , 12.8.-22.9. 1987,7.9.
25.9.1989, 13.10. 1991 & 30.8.1992, E . Raid (herb . ER);
København , Søndermarken (i bed på træflis) ,
30.8.1992, ek s. (herb. ER); Kongens Have (i
græsplæne) , 31.8.1992, E . Raid (herb. ER); Køben
ha vn , ø str e Anlæg (i græsplæne under Hestekastanie
(AescLllus) , 2.9.1992, E . Raid (herb. E R ).

Sektion Fuscovinaceae Bon &
Candusso in Candusso & Lanzoni
Ke ndetegn: Hathud af lange ±oprette hyfer, uden
øskenceller , spor er med ovalt omrids , de xtri
noide , ikke metakromatiske.

Di skussion: Mangelen på øskner er noget helt
eksceptionelt ho s en Lepiota-art , og det er da
også derfor, at Bon og andre opretter en selvstæn
dig sektion inden for Lepiota til denne art. Havde
den haft sporer med et tydeligt metakromatisk
endosporium, ville den sikkert være blevet flyttet
over til Leucoagaricus. Vi har ikke selv haft held
med at studere denne karakter, men vi tror på ,
hvad vi har læst os til , og anerkender sektionen.
Hathuden pa sser heller ikke særlig godt i Lepiota,
men peger mere hen mod Leucoagaricus og Seri
ceomyces eller Echinoderma. Den voldsomme
opsplitning af parasolhattene, der råder for tiden ,
taget i betragtning, vil vi ikke forsværge , at den en
dag får sin egen slægt !

Vinrød Parasolhat
(Lepiotafuscovinacea F. H. Møller & J.E. Lange
ex F.H. Møller & J.E . Lange in J.E. Lange)
Kendetegn: Hat med store , brede, brune skæl,
frugtlegemet som ungt med ±udpræget vinrødt
skær. Hathud bestående af nedliggende-oprette
hyfer uden øskner.

Beskrivelse: Hat 4,5 cm bred, puklet-udbredt,
yderlaget noget filtet , rødbrun-sodfarvet , først
sammenhængende, siden opbrudt i brede tiltrykte
skæl , under disse trådet-silkeagtig, blegt vinrød.
Lameller hvide. Stok 6 cm høj , 6-8 mm tyk , filtet 
tr ådet, foroven hvidlig-vinrød , nedefter mørk
farvet; ring hvid , trådet-hudagtig. (Lange 1940).

Sporer 3,5-5 ,5 x 2,2-3,2 um , subellipsoidiske,
hyaline, ikke dextrinoide. Cheilocystider 20-40 x
Hathuden pa sser heller ikke særlig godt i Lepiota,
men peger mere hen mod Leucoagaricus og Seri
ceomyces eller Echinoderma. Den voldsomme
opsplitning af parasolhattene, der råder for tiden ,
taget i betragtning, vil vi ikke forsv ærge , at den en

7-10 um , kølleformede. hyaline, uden øskencelle
ved basis. Hathud af oprette til nedliggende hyfer
bestående af slanke celler, 50-80 (-250) x 5-25 um ,
uden øskner, undertiden er endecellerne noget
kølleformede.

Kemi: Guzman & Guzman-Davalos (1992) op
fører arten såvel på listen over de spiselige para
solhattearter som på listen over de giftige arter.
Sædvanligvis opføres den i svampebøgerne som
giftig på grund af indhold af amatoxiner.

Forvekslingsmuligheder: Den vinrøde farveto
ne gør arten let kendelig. De brede, brune skæl
kan få kraftige eksemplarer set ovenfra til at min
de om en champignon, men de hvide lameller
røber den hurtigt.

Økologi: På muldbund i løvskov, ofte langs vej 
kanter, eller i askemoser, ofte i selskab med andre
arter af parasolhatte, altså en for de sjældne para
solhatte typisk økologi (jf. H eilmarin-Clausen m.
fl. 1992).

Hyppighed: Sjælden, i Danmark fundet på 910
kaliteter. Den angives af Petersen & Vesterholt
(1990) som meget sjælden. Af Knudsen & Vester
holt (1990) opføres den som en sårbar art.

Udbredelse: Arten er oprindelig beskrevet fra
Danmark (Lange 1935, 1938 og 1940). I Norden
er den foruden i Danmark kun fundet i Skåne. EI-

Fig. 9. Vinrød Parasolhat (Lepiota fuscovinacea) .
Udbredelse i Danmark.



ler s er den fundet i de fleste af land ene i Mellem
europa , men allevegne er den sjælden. Forekom
mer også i USA , USSR og Japan (Guzrn ån &
Guzman-D åvalos 1992).

Materiale: 0 -JYLL.: Br abrand , Skjoldhøj Skov (på sort
muld mellem Skva lderkål (Aegopodium pod agraria)
under Ask (Fraxinus) , E lm (Ulmus) og Ahorn (Acer
pseudoplatanus}, 11.10.1991 , J. H eilm ann -Clausen
JHC91-705 (herb. JHC) ; Torskov (M arselisborg) ved
D yre hav en (på muld rig skrænt under Bøg (Fagus) og
A ho rn (A cer pseudoptatanusi y, 23.10.1991, C. La nge
CL9 1-55 (he rb. CL) . - FYN: Næsby ved Od ense (på
sort muld ved vejka nt i bland sko v med G ran (Picea) og
løvtr æer mellem Korskn ap (Glechoma hederacea)
m .m.) , 9.1923 , J.E . La nge (Da nsk Bot ani sk Arkiv 9 (6):
64 (type)) - N0-SJÆLL.:Erme lunde n (i afdrevet
aske lund på dyb mu ld) , 13.10.1940, eks . (Fr iesia 2:
207) ; 23.9.1945, eks . (Friesia 3: 232) ; 19.10.1952 , eks.
(F riesia 4: 386, 5: 118) ; 24.IX.1960, F. H. Møller (C) ;
Jægersborg D yreh ave (ves t for Ki ldesøen nær Kirsten
Piils Ki lde , i bevok snin g af Stor Nælde (Utt ica dioeca),
16.10. 1955, M. P. Chr istianse n (C , Friesia 6: 88) ; ibid.
(F ortune ns Indelukke, ved vejka nt på muld under
H est ekastanie (Aesculus hippocastanum ) mellem Stor
Næ lde (Urtica dioeca)), 23. & 28.9.1992, E. Raid (he rb.
E R) - S-SJÆLL.: Allindelille Fr edskov, 21.9. 1958, F. H.
Møller (C) ; R ådmand shaven i Næs tved , 25.10.1942, F.
H . Mø ller (C) ; Suse ru p Skov, 9.11. 1975, 1. F. Peter sen
(C) ; ibid . (på sort muld und er Elm (Ulmus) og Bøg
(Fagus)) , 30.10.1991, J . Heilma nn-Clause n JHC91-543
(herb. JH C) ; 28.9.1992, J . Heilmann-Clausen JHC92
332 (herb. JHC) - FALST.: Systofte Skov, 6.10.1960, L.
D øssing (C) .

Tak
Vi vil gerne takke Henning Knudse n, Botanisk
Muse um i Kø be nha vn, for ber ed villigt udl ån af
museet s materiale og diskussioner af parasolh att e
i alminde lighed.

Summary
Three spe cies of Lepiota sect. Lilaceae and sect. Fusco
vinaceae are accepted as Danish. Lepiota ochraceof ulva
is rec ently discovered in Denmark. Lepiota micropholis
s. Lange is regarded a synonym of L. lilacea.
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Usædvanlige danske svampefund red. : Jan Vesterholt

Labyrint-Kødporesvamp
(Spongipellis deleetans) genfundet
På "Svampenes dag", den 4 oktober 1992 var der
lagt en ekskurs ion til Ste nde rup Midtskov ved
lillebæltskysten sydøst for Kolding. Med foku s på
tru ede svampe og dansk "urskov", var det en af
de mest oplagte jyske lok aliteter for sådan en tur,
ide t der her findes no gle små klatte r skov med 
for jyske tilstande - meget gamle bøge og ege der
får lov at forf alde . Jeg oplevede ste de t allerede
først i halvfjerserne, da Kolding-spejderne indre
tt ed e den gamle Skovriddergård til spejdercen
ter, og de følgende år arbe jde de jeg - samme n
med mine kammerater - ihærdigt på at få omd an
net de gamle stammer til lejrb ål. At det ikke gan
ske lykkedes viste sig i 1978, da jeg på en gammel,
liggende sta mme af bøg fandt Kor al-Pigsvamp
(He ricium coralloides) , og jeg har også siden på
mine efter hånden sjældne besøg i området gjort
spænde nde fund af træboende svampe på bøge
ne , fx Kobbe rrø d Lakporesvamp (G anoderm a
pfeiff eri) og Enlig Skyggehat (R am icola cent
unculus). Det var derfor med en vis forventning
at vi gik ind i skoven den 4. oktober, og vi løb da
også omgåend e ind i en liggend e bøg begroet af
store, hvide hatte af en poresvamp. Frug tlege 
mernes ud seende peged e i retning af Kø dpore 
svamp (slægterne Climacocystis, Oligoporus , Po
stia, Spongipe llis og Tyromycesi , men deres på en
gang besynderligt våde og seje kon sistens skabte
tvivl. Da jeg følgende kunne konstatere, at den
ikke lod sig nøgle entydigt i min egen nøgle i
D an ske storsva mpe (Pet er sen og Veste rholt
1990) , mått e jeg på tur en nøjes med at medd ele,
at det i hvert fa ld var et spænde nde fund. Vel
hjemkommet og med mikroskop og mere littera
tur viste det sig heldigvis at være re t let at beslutte
sig: sva mpe ns navn var Sp ongipe llis de lectans
(Peck) Murr.

Den s hatte var 10-20 cm bred e, op tilll cm
dybe og 2-3 (-4) cm tykk e, oversiden groft tottet
filtet , især ved basis, ved randen ste dvist næsten
glat , hvidlig til crem e, de unge eksemplarer var
ofte gullige i randen. Po refladen var crem e til lyst
træbrun, og porerne var hos både unge og udvok
sede fru gtlegemer stærkt lab yrinti ske med 0,5-2
porer pr. mm. H os meget gamle eksemplare r be
også omgåend e ind i en liggend e bøg begroet af
store, hvide hatte af en poresvamp. Frug tlege 
mernes ud seend e pegede i retning af Kø dpore 
svamp (slægterne Climacocystis, Oligoporus , Po
stia, Spongipe llis og Tyromycesi , men deres på en

gyndte porerne at splitte op i grove tænder. Kø 
det var hvidt til creme , men havde ikke en tyde
ligt duplex-struktur, d.v.s. en tvedelt struk tur, som
det ellers skulle ifølge litter aturen. De største
frugt legemer havde dog en udpræget filtzone på
overside n mod basis. Kø de t var ganske sejt 
nærmest som en mellemting mellem en Kø dpore
svamp og en Læderporesvamp (Trametes) - og
yderst vandho ldigt. Porelaget var creme til lyst
læderbrunt og udgjorde mellem 1/2 til 2/3 af den
to tale tykkelse. Lugten var svagt parfumeret (lidt
i retning af lugten hos Rosa Fe dtporesvamp
tAurantioporus alborubescens) , smagen lidt af
svam p, lidt syrlig.

Hyfesys te met var monomitisk , med meget
tykvægged e gene ra tive hyfer med øskence ller.
Sporerne tykvæggede, ikke-arnyloide, cyanofile ,
med en oliedråbe, 6-6,5 x 5-5,5 urn store, med en
tydelig, op til 2/3 urn stor apicu lus.

Svampe n voksede dels ind e i en hulheden i en
stor , vælte t Bøg (Fagus), dels på snitfladen hvor
sta mme n var savet over ved gru nde n. Frugt
legemerne sad i store , taglagte klynger .

De to nøglekarakt erer hos arten er frugtlege 
mernes sejhed og de labyrinti ske poremundinger.
Normalt har ar ter med så seje frug tlege mer dimi 
tisk (eller trimiti sk) hyfesystem. Det vil sige at de
ud over de normalt tyndvæggede , flercelled e ge
nera tive hyfer, der danner basidi erne også har
mere tykvægged e, ud elt e ske le thyfer og/ell er
stærk t grenede bindehyfer. Det er normalt ske let
og bindehyfern e, der gør frug tlegemerne seje hos
fx læderporesvampen e og sejporesvampe ne
(Antrodia) . Men hos den monomitiske Labyrint-

De labyrinti ske poremundinger hos Labyrint- Kød
por esvamp (S. deleetans) . Foto Jens H. Petersen .
mernes sejhed og de labyrinti ske poremundinger.
Normalt har ar ter med så seje frug tlege mer dimi 
tisk (eller trimiti sk) hyfesystem. Det vil sige at de
ud over de normalt tyndvæggede, flercelled e ge
nerative hyfer, der danner ba sidi erne også har



Kødporesvamp skyldes sejheden altså at de gene
rati ve hyfer har fortykkede vægge . Har man
erkendt at frugtlegemet nok er monomitisk - alt
så at vi befinder os i omegnen af kødporesvamp e
ne - er de snævre , labyrin tiske poremundinger
karakteri stiske: lignende poremundinger findes
mig bekendt ikk e hos nogle andre danske ar ter
med monomitisk hyfestystem . Desuden udeluk
ker selve stø rrelsen af frug tlege merne de fleste
forve kslingsmulighe de r, og ende lig er de tyk
væggede spore r med en oliedråbe karakteristis
ke.

Lab yrint- Kødporesvamp blev før ste gang rap
porter et fra Danmark af Poul Printz, der i Fre
derik sdal Skov fandt en lignende forekomst på
brudfladen af en gamme l, vælte t bøg (Printz
1974). Den er sene re genfunde t på samme lokali
te t (H . & 1. Hall A ndersen 1978b) , og er desuden
ke ndt fra Jægersbor g Hegn (H . Ha ll Andersen
1978). Funde t i Ste nderu p Midtskov understre
ger ste de t som en af Jyllands mest værdifulde lo
kaliteter med virkelig gamle bøge i naturligt for
fald.

Materiale: 0 -JYLL. : Stenderup Midtskov, 4.10. 1992,
J.H . Petersen (JHP-92.383) (C) .

Jens H. Petersen

Gødnings-Tragthat (Clitocybe nitroph ila)
- sjæ lden eller overset?
På en svampetur sidst i oktober 1992 til et kvæg
græsset overdrev ved Ravnebakk en ca. 1 km syd
for Nærum Station blev der bl.a. und er søgt ko
kasser af forskellig alder.

Gan ske små, elega nte blækhatte myldred e
fre m på re t frisk e klatt er, medens nogle af de æl
dre var oversået med or angefarved e møgbægre
(Cop robia granulata) . Me n på en dynge rig tig
gamle kokasser sad der et knippe hvidspored e
lam elsvamp e, som måtte tages med hjem til
nærmere und ersøgelse.

De blev hurtigt bestemt til grå, hygrofane trag
th att e, som det jo kan være svært at sætte korrekt
artsna vn på. Dog kunne det særprægede vok
sested måske gøre artsbestemm eisen lettere.

Ak nej , hverken i "Danske storsvampe" ,
"Nordic Macromycet es" eller nogen af de danske
illu strerede svampefloraer stod der noget som
helst om tragthatte på gødning. Derimod var der
i Ma rce l Bon 's glimrende lille håndbog, "The

Gødnings-Tragthat (Clitocybe nitrophila)
- sjælden eller overset?
På en svampe tur sidst i oktober 1992 til et kvæg
græsse t overdrev ved Ravneb akken ca. 1 km syd

Mushrooms and Toa dsto ols of Britain and
North-western Euro pe" et lille billede og en be
skrivelse af Clitocybe nitrophila, som godt kunne
passe på de hjemb ragte svampe. Men mon denne
art overhovedet var ken dt fra Danmark ?

E t par dage senere fastslog Erik Rald ar te ns
identitet og hen viste i øvr igt til en art ike l om
Ro sa Gulhat (Bo lbitius coprop hilus) i Sva mpe
24, hvor Clitocy be nitrophila meget passend e kal
des Gø dnings-Trag tha t.

I håb om at finde no gle fler e af disse, måske
sjældne tra gthatt e blev lokaliteten und ersøgt gr
undigt d. 8. nov emb er. Denn e gang fandt vi ad
skillige klynger af Gø dnings-Trag tha t i lavt græs
på lune, soleksponerede steder. Ved nærmere ef
tersyn viste det sig, at svampene faktisk vokse de i
tætte knipper på gamle, smuldrede kokasser.

Gø dnings-Tragthat blev fot ograferet, og der
blev indsamlet materiale til ned enståend e beskri
velse. Me n mon den virkelig er sjælde n i Dan
mark ? Ell er er den bare overse t på gru nd af
manglend e oplysninger i den mere populære del
af nordi sk svampe litte rat ur?

Beskrivelse Hat 20-55 mm bred , fladt hvælvet til
nedtrykt , ef te rhå nde n tragtfor me t med bu gtet
rand. Hygrofan, glat, gråbrun til olivenbrun med
læderbrun midt e, udtørr end e til ensfarve t beige.
Genn emskinn eligt stribet langs rande n.

Lameller gullighvid e, smalle, tætte , kort ned
løbende.

Stok 20-50 mm lang , 2-7 mm tyk , kompakt ,
cylindrisk eller noget fladt rykt , mere eller mindre
krumbøjet , af hattens farve .

Kø d gråbrunt med klor agti g lugt ved gen
nemskæring, smag mild .

Spores tøv kridhvidt.
Betty Klug-A ndersen
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Ge nnemskinne ligt str ibet langs ra nden.
Lameller gullighvide , smalle , tætt e, kort ned

løbende.
Stok 20-50 mm lang, 2-7 mm tyk, ko mpakt,

cylindrisk eller noget fladtryk t, mere eller mind re



Labyrint-Kødpo resvamp (Spo ngipe llis deleetans) på en gammel bøg i Stenderup Midtskov, 4.10.92 (JHP
92.383). Foto Jens H. Petersen .

Gødnin gs-Tragthat (Clitocy be nitrophila) på overdrev ved Ravnebakken syd for Nærum , 8.11.1992. Foto
Benn Tom Olsen.



Champignon-krigen i Brøndbyøster
I min daglige dont som svampebe kæmper på
DTI (Da nsk Tekno logisk Ins titut) stø der jeg
jævnlig på nye, skadelige svampearter, som af
den ene eller anden grund ønskes ud rydd et .
Men i begyndelsen af maj fik jeg en opringning
af de mere usædvanlige:

En temmelig oprørt, midald rende børn eh a
vepædagog fra Brø ndbyøs ter for talte , at i hen
des børn ehave var der begyndt at skyde "store
hvide svampe" op gennem asfalten. Børnelege
pladsen var ved at blive omdannet til et verita
belt land skab af "asfalt-vulkaner" med svampe
i kraterne, og en lille purk var netop stået på
snude n efte r på cyke l at være stø dt samme n
me d en såda n vulka n. Så nu kunne det være
nok!

E n time senere mødt e hun op med et "skræk
indj agende" kæmpeeksempl ar af de slemme
svampe, og ikk e overraskende viste det sig at
være en Vej-Champignon (Agaricus bitorquis) ,
der er kendt for netop at kunne lave det num
mer. Jeg fortalte damen, at svampen var spise
lig, og tog til hend es bestyrtelse en Wle bid for at
demonstrere, at det var alvorligt ment.

Dam en var himmelfald en , men måtte dog
indrø mme, at svampe n mistænkeligt lignede en
cha mpignon af den slags, hun plejede at købe.
Og da jeg smaskede næsten demonstrativt, va
rede det ikke længe, før hun selv gik igang, og
spiste hele resten af den store svamp. Men til
min overraskelse blev hun alde les ikk e glad.
Tværtimod. Hun afsløre de sig som en renlivet
svampehader.

"Bare den dog havde været gift ig", sagde
hun. "Så ville det nok have være t meget lettere
at ove rbevise kommunen om, at vi ska' ha' en
ny asfalt". Jeg overvejede at fores lå, at de stak 
ke ls børn måske var bed re tje nt med en græs
plæne, men bed næsvisheden i mig.

Og dam en insistered e: "Hvordan slår man
sva mpe ne ihj el" . Jeg mått e ind rømme, at jeg
faktisk aldr ig havde dræbt dejlige vej-champig
noner før, men man kunne naturligvis vande
med et svampe midde l efte r at man havde
hugget et antal huller i den gamle asfalt. Og så
asfalte re en gang til ovenpå. Med blød ende
hjerte anbefalede jeg et par skrappe stoffer, og
damen så nu ganske tilfreds ud .

Da hun mærk ede min inter esse for champi g
nonern e, sagde hun , at jeg mått e da gerne tage
Og da jeg smaskede næsten demonstrativt, va
rede det ikke længe, før hun selv gik igang, og
spis te hele resten af den store svamp. Me n til
min overraskelse blev hun alde les ikk e glad.
Tværtimod. Hun afslørede sig som en renlivet

ud i inst itutio nen for at besigtige skaden næste
morgen , selvom hu n ikke selv kun ne være til
stede.

Jeg tog derud, opdagede at skaden var sær
deles begrænset, fotograferede flitt igt til børne
nes udelte interesse , og besvarede pædago
gernes spørgsmå l. "Er du virkelig sikker på , de
kan spises" , spurgte de, "vores kollega var me
get oprevet" . Og så var det, der for en lille djæ
vel i mig:

"Jo, egentlig kan de godt! Men man skal nok
være fors igtig, når de ko mmer op af asfa lt. Si
den i går er jeg kommet i tanker om, at de fak 
tisk ka n optage store mængder tun gmetaller fra
asfalten, og det kan give varige men. Så det er
nok bed st at lade være ". Jeg fortalte , at deres
fraværende kollega havde spist et stort eksem
plar dagen før , og de rare pædagoger lovede
ikke at gøre hende oprørt ved at kalde svampe
ne for giftige.

Jeg er stensikker på , at det var det første , de
for talte hende, da hun mødte næste morgen. En
sød hævn...!

Jeg har aldrig hørt fra hende siden.
Flemming Rune

Vej-Champigno n (Aga ricus bitorq uis) vælter op af
asfa lten. Foto Flemm ing Rune.



Atter en ny snyltekølle for Danmark
Thomas Læssøe, Herbarium, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey,
TW9 3AE, England

Fig. 1. Spore , afbrække nde sporeender og ascus
toppe af C. bifusispora (TL-1746).

~ \

På den nordiske kongres i SØnder jylland i sep 
te mber 1988 fandt jeg en snylte kølle (fig. 2) gro 
en de på en sommerfugle-puppe. Jeg havde alle
re de tidligere fundet samme art i Finland og
ke ndte den under navnet Cordyceps dennisii
U lvinen ine d. Tauno Ulvinen, som i be gge til
fælde bek ræft ed e mine bestemmelser, havde
planer om at publicere dette navn som en ersta
tn ing for C. tuberculata sens u Dennis (De nnis
1978). Den rigtige C. tuberculata (fig. 3) er en
helt anden størrelse og fortrinsvis tro pisk i sin
udbredelse. Den er vistnok udelukkende fundet
på det vinge de sommerfuglestadie . Ved gen
neml æsning af den nye svenske pyre nomyce t
checkli ste (Eriksson 1992), så jeg til min over
raskelse , at Eriksson havde synonymisere t C.
dennisii med sin ege n C. bifu sispora O. E rikss.
De meget karakt eristiske sporer hos denne ar t
havde jeg tidligere overset, ide t de er meget sar 
te og lett est studeres fra sporefældning . Jeg
prøvede na turligvis igen med fornyet energi, og
som det ka n ses på fig. 1, fandt jeg dem denn e
ga ng . Vi ka n alt så nu tilføje c. bifu sisp ora til
den dan ske liste (se Læssøe 1982 og Boertmann
1988).

Der findes mange ældre navne i slægten base
ret på amerikanske og asiatiske typer, og nogle
af dem ligner på mistænk elig vis Eriksso ns art.
A ndre ka n måske også have overset den karak
teri stiske sporemorfologi! Ind til en samlet revi
sion for eligger kan vi dog fint bruge dette navn,
der jo har den ford el at være publicer et , mod sat
Ul vinens.

Udover Finland, Sverige og England er arten
med sikkerhe d også ke ndt fra Belgien under
navnet C. tuberculata med farvefotografi og teg
ning visende br ækk ede spore r (A nto nissen m.fl.
1990). For mange år siden sendte Roy Kristian 
sen mig en ukendt Cordyceps-art samlet på Le
pidoptera-puppe i 0stfold , No rge. Materi alet
tog skade i for bindelse med slukning af fryser,
og de mystiske sporer fik mig til at tro , at ind
samlingen måske snarere hørt e hjemme i slæg
ten Barya. Jeg har nu checke t materialet , og det
drejer sig igen om C. bifusispora. Arten er i mel
ga ng . Vi ka n altså nu tilføje c. bifusispora til
den danske liste (se Læssøe 1982 og Boertmann
1988) .

Der findes man ge ældre navne i slægten base
ret på amerik anske og asiatiske typer, og nogle

n \
~

\



Fig. 2. Cordyceps bifusispora på voksestedet i Als
Nørreskov før opgravning. Foto Thomas Læssøe.

lemtiden blevet opd aget i Norg e og er medtaget
under kategori E (endanger ed) i den norske
rødliste (Bendiksen & Heiland 1992).

Materiale: D ANMARK: S-JYLL.: Als Nørreskov, 20.9.
1988, T Læssøe (TL-1746)(C). - NORGE: 0 STFOLO:

Borge Kommune NØ f. Fredrikstad, nær Borge Kir
ke , Skærviken , 24.8.1982, på Lepidoptera-puppe på
mosbevokset jord under A lnus og Salix med bund
dække af E quisetum hyemale , Urtica, Filipendula ,
Iris , M atteuccia etc., R. Kristiansen (O) .

Fig. 2. Cordyceps bifusispora på vokses tedet i Als
Nørr eskov før opgravning. Foto Thomas Læssøe.

lemtiden blevet opdaget i Norge og er medtaget

Fig. 3. Cord yceps tub erculata. T Læssøe, Ecuador
1983. Foto Thomas Læssøe.

Summary
Cordyceps bifu sisp ora O. Erikss. (syn. C. tuberculata
ss. Dennis, C. denn isii Ulvinen, ined .) is report ed for
the first time from Denmark growing on Lepidoptera
pup ae in moist, tall herb , A lnus-Fraxinus fores t. It is
widespread in Europe but appare ntly rare .
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Peber- Mælkehat med hummerover
træk - en amerikansk specialitet ...

U nder et besøg i et canadisk naturreservat i juli
1992 stødte vi - blandt mange velk endte arter 
på en iøjnefaldende svamp, vi aldrig havde set
før . Den havde ret store, nærmest tragtformede
frugtlegemer (op til 8-10 cm i diameter) og en
iøjn efaldende, næsten selvlysende or ange farve.

Den var svær at kategoriser e, for undersiden
af hatten havde hverk en lam eller, rø r, porer el
ler pigge. H ele svampen havde samme, lidt
kornede orange overflade . Et opslag i en ameri 
kansk svampebog afslørede, at det fakti sk dre
jed e sig om to svampe, hvor den ene snylte de på
den anden. Værtssvampen var i dette tilfælde en
hvid mælkehat (muligvis Peber-Mælkehat) , og
snylteren var det orange "overtræk" .

Det amerikanske navn for den var .Lobster
Mushroom" (hummer-svamp) , og med en kr af
tig skaldyrslugt (og farven) levede den helt op
til navnet. Den latinske bet egn else er Hypo
m y ces lactifluorum , og arten er udbredt over
hele Nordamerika. Den snylter på mælkehatte
(L actarius) og skørhatte (Russula) , men findes ,
såvidt vides, ikke på denne side af Atlanten.

Vi har derimod, også i Danmark, nogle af
dens nære slægtninge. Den , der kommer
nærmest, er nok Gulgrøn Snylteskorpe (Pecki
ella (Hypomyces) luteovirens) , der angriber
samme svampegrupper (mælkehatte og skør 
hatte) . Den dækker den øverste del af stokken
og hattens underside med et olivengrønt til

. mørkegr ønt lag, men hattens overside bevares
uskadt , og derfor er arten mindre iøjnefalden
de. Den er heller ikke særlig almindelig, men vi
har i Vestjylland fundet den på en skørhat i et
ellekrat i Str åsø Plantage.

Meget mere almindelig er Apiocrea (Hypo
m yc es) chrysosp ermus ("Gulskimmel") , som
angriber rørhatte. Den optræder først som et
hvidt, pu dret lag; senere omdannes hele svam
pen til et kraftig mørkegult pulver. Slægtskabet
med den amerikanske svamp afsløres, hvis man
får fingrene i en af de angrebne rørhatte. Lug 
ten er - om ikke som hummer - så dog gen 
nemtrængende fiskeagtig, men svampene op 
fordrer ikke til nærkontakt. De er normalt i
fremskreden og synlig opløsning. Arten omtales
i amerikanske svampebøger som "muligvis gif
tig" , men der er formentlig ingen, der føler sig
nærmest, er nok Gulgrøn Snylteskorpe (Pecki
ella (Hypomyces) luteovirens) , der angriber
samme svampegrupper (mælkehatte og skør
hatte) . Den dækker den øvers te del af stokken
og hattens underside med et olivengrønt til

fristet til at lad e de n komme i gryden eller på
panden.

Anderlede s med den amerikanske slægtning.
De mælkehatte, vi fandt , som var angrebet af
"hummer-svampen" , var stadig frisk e og faste.
Og når de er det , skull e de ifølge amerikanske
svampebøger ikke blot være spiselige , men snyl
teren forb edrer faktisk de kulinariske egenska
ber , fordi den fje rne r no gle af de skarpe
smagsstoffer, der find es i visse mælkeh atte
(f.eks. Peber-Mælkehat).

Vi forsø gte os ikke på det felt , og den ameri
kanske litt eratur advarer også om , at ind en man
kommer svampe n i gryde n skal man være 100
proc ent sikker på artsbestemmelsen af værts
svampe n - og det kan være svær t på gru nd af
overtrækket. Der er nemlig ingen garanti for, at
svampen ikke kan angribe direkte giftige arter
- og der forl yder ikke nog et om , at giften
neutraliser es lige så effektiv t som de skarpe
smagsstoffer . . .
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Anmeldelser

G. Guiden & E. W. Hanssen: Distribu
tion and ecology of stipitate hydnaceous
fungi in Norway, with special reference
to the question of decline.
Sornmerfeltia 13, 1992. Pris 100 Nkr.
Foranlediget af den megen deb at omkr ing tilbagegan
gen for de jordboend e pigsvampe i bl.a. Holland og
Tyskland , har Gro Gulden og E ven W. H anssen un
dersøgt der es status i Norge. Det er der kommet en
lille bog ud af, hvor samtlige art er, der er kendt fra
Norge, er gennemgåe t.

Gulden og H anssen angiver i alt 28 arter ind en for
slægte rne Koglepigsvamp (Aurisca lp ium} , Duftpi g
svamp (Ban/æra) , Ko rk pigsva mp (Hydnellum) , Pig
sva mp (Hydn um) , Læderpigsvamp (Phe liodon) og
Kødpi gsvamp (Sarcoda n). De r indl edes med gene re l
le afsnit om udbred elsesmønstr e, økologiske nich er
og en disku ssion af frem- og tilba gegang e. Under hver
ar t er grundigt behandlet udbredelse, økologi og sta
tus såvel i Norge som i det øvrige Europa.

Afsnittene om pigsvampenes norske udbred else
bygger på en und ersøgelse af alt tilgængeligt herba ri
emateriale i Norge, d.v.s. ca. 1200 kollektioner. Des
uden er angivelse r i litt er aturen medtaget i det om
fang, de er skø nne t troværdige. U dbre de lsen i de
øvrige lande er fundet ud fra litteraturstudier. Op
lysnin gerne er meget forskellige fra land til land og
kildernes type er ikke ens. Såled es bruges rødlist er fra
forskellige lande på linie med gen erelle bestemmel
sesværker og checklister. Dette gør, at afsnittene om
udbredelsen uden for Norges grænser kun kan bru ges
i begrænset omf ang.

I de ge ne relle afsnit og i disku ssionen inddeles
pigsvamp ene i grupper efte r øko logi og udb red else.
Spændende er en opd eling af hvilke arter, der er fun 
det i hvilke sko vtyper . Denne opd elin g viser - ikk e
overraskende - at der er fundet flest arter i den nat
urlige skov og færre st arter i unge rødgranplantager.

Sammenligner man de norske data om økologi
med de danske pigsvamp es (jvf. Svampe 27) , er der et
par forskelle, der springer i øjne ne. Således er begge
de to ar te r af Duftpigsvamp , hvor af den ene i Dan
mark kun er funde t und er Fyr, den anden kun und er
Gran , i No rge fund et und er både Fyr og Gr an. Der er
derfor meget der tyder på, at ar terne kan have for
skellig økologi over et størr e geo grafisk område.

I afsnittet om frem- og tilbagegange støder man på
de sædvanlige usikkerheder: materialet er for lille ,
mykologerne har ændret vaner o.S.V.

Dog synes det statistisk sikkert, at 3 arter er i tilba
gegang i Norge; Orange Korkpigsvamp (Hydnellum
aurantiacum) , Sødtduftend e Korkpigsvamp (H. sua
l'jsn! rlg'•.\nc Bi~tfit.~~~lm~'K~:ilrgc lleJ .Ui'rJr i.~ l ,1nte re5
kildern es type er ikk e ens. Således bruges rødliste r fra
forskellige lande på linie med gene re lle bestemmel
sesværker og checklister. Dette gør, at afsnittene om
udbredelsen uden for Norg es grænser kun kan bru ges
i begrænset omfang.

san t er det at Orange Korkpigsvamp også som i Dan
mark viser en tilbagegang.

Bogen er en vigtig brik i forståe lsen af de faktorer,
der påvirker sva mpenes udbred else og fo re komst.
Sammen med lignend e und ersøgelser fra bl.a. Tysk
land , Holland og Danm ark vil bogen kunne bruges til
at analysere fre m og tilbagegange over et større geo 
grafisk områ de hos en tilsyneladende følsom svampe
gruppe.

Morten Christense n

Machiel E. Noordeloos: Entoloma s.l.
Fungi Europaei val. 5. 1992. - Pris 690 kr.
gennem Svampetryk.
Denn e bog om slægten R ødbl ad (E nto loma) udkom
mer som det femte bind i den italienske ser ie Fungi
Europaei. De første fire har omhand let henholdsvis
Champignon (A garicus) (Cappelli 1984) , Rørhat
(Bo letus) (A lessio 1985, med supplementsbind 1991) ,
Ridderhat (Tric ho loma) (Ri va 1988) og Parasolhat
(Lepiota s.l.) (Ca ndusso & Lanzoni 1990). Vi heroppe
nordpå har desværre være t lidt tilbøjelige til at overse,
når der blev udgivet int eressant e og bru gbare svam
pebøger i Sydeurop a. Når vi taler om denn e serie, er
det faktisk synd, og det vil Svamp etr yk nu forsøge at
råde bod på. Nogle eksemplare r af hvert bind er taget
hjem, så det kan vise sig, hvor udbredt int er essen er.

Som for de for egående binds vedkommende, er
R ødbl ad-bogen en omfattend e publikation med bes
temmeisesnøgler, beskrivelser og et stor t antal frem
ragend e farvetavler. Teksten i rødbl ad-bindet er både
på ita liensk og enge lsk , alt stå r på begge spr og , og
bl.a. derfor er det blevet til en tyk bog på 760 sider.

Allerede nu stå r det helt klart , at den meget længe
vil komme til at stå som en klassiker, man ikk e kan
komme uden om , hvi s man vil studere rødblade .
Tekst og nøgler er lavet af hollænderen Machiel E.
Noordeloos, der er den absolutte ekspert ind en for
denne gruppe svampe . Nøglerne omfatter de 246
kendte europæiske arter, ligeså beskrivelsern e, der er
meget udførlige. For alle arter er der endvide re streg
tegninger af vigtige mikroskopi ske karakterer.

I fler e af se riens tidligere bind har man - trods
mange indlysend e kvalitet er - kunnet savne et solidt
fundament i form af en kriti sk bearbejdning, der inde
bar typestudi er og udredninger af vanskelige arts
komplekser. Sådan er det ikke her, for bogen kommer
som ku lminationen på omkring 15 års om fattend e
studier af slægten , studier der tidligere har resulteret i
publikationer, især i tidsskriftern e Persoonia og Nov a
Hed wigia. Alt væsentligt er gentage t her, og dermed

" 'tr~ipvtidl in-erf', vg.v\!?Jse.q:~elt~1:lle.vet DXP.JflJMliqp.i j1i'.
hjem , så det kan vise sig, hvor udbredt int eressen er.

Som for de foregåe nde binds vedkomme nde, er
Rødbl ad-bogen en omfattend e publikation med bes
ternmelsesnø gler, beskriv elser og et stort antal frem
ragende farvetavler. Teksten i rød blad -bindet er båd e



sternmelsesøjemed. Også de nyligt beskrevne arter er
inklude ret , og der er fore tage t mindre omdispositio
ner, bl.a. i form af enke lte synonymiseringer og nav
neskift. Gifti g Rødbl ad hedder såld es (igen) Entolo
rna sinuatum og ikke E. eulividum.

For mig er det væse ntligs te nye dog de man ge
smukke og vellignende farv et avler, der er en uvurder
lig støtte ved beste mmelsesarbe jde t. Ikke alle , men
lan gt over halvdelen af arte rne er farve illustre re t, og
man ge arte r er her afbilde t for fø rs te gang . l ait 88
far vetavler er der. 81 af disse er nye , og de 7 sidste er
ge noptrykt fra vanske ligt tilgængelige klassiske
bøger, f.eks. Fr ies ' " l cones selectae H ymenomyce
tum", Cookes "Illustrations of British Fungi" og Lan
ges "Flora Agar icina Dani ca" . 72 af de 81 nye tavler
er ma let af Vello Lii v fra E stland , der derm ed har
yde t sit meget væsent lige bidrag til helhed en .

Ma n ka n ikke ka lde bogen billig, men pri sen er ab
solut rim elig sammenholdt med , hvor meget man får
fo r pengen e. Og det er blevet en flot og solidt indbun
det bog, der båd e tåle r og for tje ner at bli ve brugt
flit tigt.

lan Veste rho lt

D. H. Jennings & A. F. Bravery (eds.):
Serpula lacrymans.
John Wiley and Sans Ltd. 1991. 217 sider.
Pris f. 45.00.
D et er ikk e hverdagskost , at der udkommer en hel
bog om en sva mpear t. Men når det er Æg te Hus
svamp, det drejer sig om, er der en naturlig forklar ing.
H vert år koster hu ssvampe-an greb i bygnin ger fler e
milli ard er kr i E uropa, og for dem der arb ejder med
svampe i bygninger, er et værk som Jennings og Br a
verys af stor værdi. I alt 14 spe cialiste r har bidraget til
bogen , de fleste fra Europa, og de enke lte forfa tteres
ind fald svinkel er højst forske llig. 113kapitler gen
nemg ås både morfologi, fysiologi , biokemi, bygnin gs
und er søgelser for at finde svampe n, udrydd elsesstra
tegier og en lang rækk e mere specielle fors kningsom
råd er.

Af de mere bem ærk elsesværdi ge ind slag er ln gold
Nu ss' flotte SEM-fotos af hu ssvampefrugtlegemer,
som blev vist første gan g på den mykologiske kon gre s
i R egensburg 1990. H egar ty, Jennings og Cogg ins ha r
hver begået et udmærk et review om dele af hussvam
pen s vækstbiologi, og fem forfattere beskæftiger sig
mest med den pr aktiske opsporing og udrydd else af
sva mpen.

D et danske bidrag er skrevet af A nne Pia Koch fra
D an sk Teknologisk In stitut og for tæller om de særlige
danske erfaringe r med brug af svampehunde (på en
gelsk "snifferdogs" ) og radiologisk densitet sscanning
til opspor ing af svampe angre b. D en dan skudviklede
va rme be ha ndling af bygninger med 90°C var m luft
få r også passende et par ord med på veje n.

Til sids t i bogen æres hu ssvampeforskningen s
H vert år koster hussvampe-an greb i bygninger fler e
milli ard er kr i E uropa , og for dem der arbejde r med
svampe i bygnin ger, er et værk som Jennings og Br a
verys af stor værdi. I alt 14 spe cialiste r har bidraget til
bo gen , de fleste fra Europa, og de enkelte forfatteres
inrlf~lrkvin1Cl~1 p r h nlid fnr clrplli" T 1 ~ l,.. "n;tl a~ "a~
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D. H. Jennin gs & A. F. Bravery: Serpu la lacrymans.

gamle og forlængs t afd ød e nestor, tyskeren Richard
Falck, med et helt kapitel. Det antydes at han gik glip
af en nob elpris, da det allere de i 1920 'erne lykkedes
ham at isolere og identificere stoffet sparassol fra
Blomkålssvamp, det første ægte antibiotikum i ver
den - og næsten tyve år før Al exand er Fleming gjorde
ham kun sten efter med penicillinet. I dag er det mest
hus svampeforskningen , man husker ham for, men
den er skam hell er ikk e at kimse ad .

Jennings og Braver ys bo g er både spænde nde og
nytti g læsning og et godt skri d t på vejen til at saml e
vor viden om hussvampens særlige liv og levned i byg
ninger. D en er det mest det aljer ede moderne værk om
hussvamp en , der er udgivet indtil nu.

Flemming Rune
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gamle og forl ængst afdøde nestor, tysk er en Richard
Falck, med et helt kapitel. Det antydes at han gik glip



G. L. Hennebert, Ph. Boulenger & Fr.
Balon: La Merule, Science, Technique &
Droit.
Editions Ciaco , Bruxelles. 1990. 197 sider.
Pris ca. 200 dkr.
La Merule betyd er p å fra ns k: Ægte Hussvamp.
Hennebert (mykolog) og Boulenger (arkitekt) har
præsteret et næsten 100 sid er langt review om
svampe i bygninger og n aturligvis især Ægte
Hussvamp. Er m an god til det frans ke , er der man
ge gode oplysn in ger at hente . O g sa m me nligne t
med J ennings og Braverys bo g fr a 1991, m å man
nok sige, at selv om bogen ikk e er så detaljeret , har
de to belgiere formået at lave en båd e stra mmere
og lan gt mer e overskuelig dispositi on . D e t er alt id
letter e at styre sine eg ne skr iverier end at re dige re
andres sammen .

Desværre er de nået frem ti l, at Æ gte Hus
svamps latinske navn ska l staves Serpu la lacrimans,
og det er forkert. D et latinsk e ord lacriman s staves
gans ke rigtigt med i, men af av ance rede nomen
klatoriske årsage r skal svampens na vn lacrymans
staves med y. Blot en detalje! (se noter om svampe-

G . L. Hennebert, Ph. Boulenger & Fr. Balon: La
.<: •• 1 ~

na vne side 7).
A t forfa tterne båd e dækker det mykologiske og

det konstruktive og praktiske arbejde i bygninger
er en kl ar gev ins t for bo gen . O g for dem, der arbe j
der med svampe i danske bygninger, er der veritab
le overrask el ser. I B el gien skulle kun 4-5% af
hu ssvampean greb en e op st å i kæld er en p å gru nd af
fugtindtræ ngning i kæld er fund amentet. Gid det var
så vel i Danmark.

H enneb ert & Boulenger har de lt deres ge nne m
gang op i 18 kapitler og hen viser til 104 go de refe
rencer. Midt i bo gen er ind sat 32 sider med skræk
indj agende farvefotos af hu ssvampe og andre ska
desvampe i bygninger. Kv alite te n e r va r ierende ,
men ikke dårli g.

Og den sids te fje rde de l af bogen er overladt til
fru B alon (a dv okat), der giver et overblik over de
juridisk e aspekte r af hu ssvampeangr eb med hen
visning til hele 80 belgisk e jura-referencer, som in
gen ærlig mykolog elle rs ville have kunnet ops pore.

A lt i alt en spæ nde nde og ve ldispo neret bog,
men dødked eligt layouted .

Flemming Rune

Ordinær generalforsamling 27. februar
1993

1. Valg af dirigent og referent.
Efter fors lag fra best yr el sen bl ev H an s F olkmar
valgt til diri gent og Pr eb en Graae SØrensen til refe
rent. Dirigenten konstaterede, at gen eralforsamlin
gen var rettidigt og lovligt indkaldt, og at forsamlin
gen dermed var beslutningsdygtig.
2. Ber etning om foreningen s virksomhe d i det for
løbne år samt plan er for det kommende år ve d for
manden Jørgen Albertsen.

Som sæd vanlig ha vd e H ek seringen meldt ud
med adskillige for årsture star te nde i april. D et var
blevet til over 40 ture i løb et af åre t. I Arhus ha vde
der været arrangeret ads killige ture for a t find e
morkler og an dre ascomyceter, men på grund af det
tørre vejr ha vde morkelfloret været sparsom t.

D en varme sommer havde givet mange nye
fund. Bemærkelsesværdigt ha vde det være t mange
spændende knoldslørhatte. I åre ts løb ha vd e der
\/ <Prpt ~f\/i1<l pt n <p." t p.n 1 'iO aktivit eter. E n week-
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endtur til Svendborg havde haft god tilslutning af
jyd er men sjællænderne ha vde glimre t ved dere s to 
tale fr av ær. F oreninge ns medlemmer bl ev opfor
dr et til også at kigge i programmerne fra de andre
landsdele.

Ved den traditionelle sva mpefest ved Hvidekil
de i Grib Skov havde der været myriad er af Karl J0 

han svampe og antallet af deltager e havde også
været rekordstort, ca . 200 . En tur i det nørrejyske
sammen med Naturfredningsforeningen havde
samlet over 450 de ltagere.

Årets store åbne arrangement var svampenes
dag med ture over hele landet. Jan Vesterholt hav
de sørget for PR materiale til dagblade og TV og
der havde været fre ms tillet en speciel plakat i de n
ne anledning. Tilslut ningen havde været stor speci
elt udenfor Københavnsområdet. Arrangementet
havde givet kontakt med et stort publikum og ha v
de resulteret i et mærkbart antal indmeldelser. For
manden takkede de mange turled er e.

Svampeudstillingen i Pet er Lieps H us ha vd e
vær et afholdt i en ny form med mindre vægt på at
udstille så mange arter som muligt. I stedet havde
der været specielle emne udstillinger som f.eks . spi
se /gift svampe og svampe på træ. For fø rs te gan g
havde entreen været gratis for alle , og det havde re
sulteret i e t vældig godt bes øg.

Svampenes Dag og udstilling i Peter Liep afhol
des næste gang i 1994.

I København havde der været afholdt det tradi
tionelle julemøde med fiot tilslutning. 10/5 kl19 vil
der i København og Århus blive afholdt møder med
det formål at plan lægge eft erårets aktiviteter. Alle
er velkomne til disse planlægningsmøder og til at
ko mme me d fors lag til bestemte aktiviteter.

I Århus og Kø benhavn hav de der i 1992 været
afholdt fire kurser hvert sted. For 1993 var der plan
lagt tre begynderkurser i København.

I Å rhus vil der blive afholdt et kursus med em
net sæksporesvampe og et videre gående kursus i
svampe bestemmelse . På grund af manglende til
slutning havde der ikk e været afh oldt diplomprøver
i 1992, men prøverne vil under alle omstændighed er
blive afholdt i 1993.

I efterår sferien 16.-24. oktober er planlagt en tur
til Den Czekiske Republik. Af forslag til kommen 
de aktivit et er blev følgend e nævnt. J.W.Møller ef
terlyst e institutionsbesøg i vinterhalvår et. Ida
Howalt ønskede ture til Odsherred og weekendtur
til Sverige og til Vestjylland. JA opfordrede til at
de ltage i Puggehattens arrangementer i Skåne. Sig
vard Svensson opfordrede ti l at arrangere fælle s
ture f.eks. til Åland. Af øvrige for slag kan nævnes
tur til Sa ltho lm , og weekendtur til Kristiansminde
ved Sorø.

Det seneste me dlemstal er ca. 1800 med en ud
skiftning på ca. 150 om året . Af en sta tistik over
medlemmernes fordeling over landet fremgår at'
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er velkomne til disse planlægningsmøder og til at
komme med forslag til bestemte aktiviteter.

I Århus og København havde der i 1992 vær et
afholdt fire kurser hvert sted. For 1993 var der plan
lagt t~e begynderkurser i Køb enhavn.

halvdelen af medl emm ern e bor i Kø be nhavn. For
manden s beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse af foreningens reviderede års
reg nska b.
For ma nde n oplyste at kassereren Esben Dybkj ær
var gåe t af på grund af stort arbejdspres. Regnska
bet havde være t ud sendt sammen med program
met. Indtægterne havde været på 276.628 kr. heraf
198.933 kr. i kontingent, heraf en gave på 50.000 kr.
Driftsudgifterne ha vd e være t 197 .077 kr. heraf
102.275 kr til udgivelse af Sva mpe og af tur pro
grammet. Overskuddet (inklusive gaven) var på
79.549 kr. Foreningens formue udgjord e 390 .528 kr.

J .W.Møller eft erl yste en ud specificering af Flora
A garicina Danica Fonden. På e t spø rgsmå l ve d
rør ende den store ændr ing i ud gifterne til re jser op
lyste JA, at den var for år saget af udligningen af et
tidliger e mell emvær ende med lokalfo renin gen i
Århus.

R egnskabet blev godkendt.

4. Ber etning om Sva mpe tryks virksomhed samt
fre mlæggelse af årsregnska b .

Formanden fre mlag de regnskabet for Svampe
tryk. Salget havde været lid t mindre end sidste år.
Formuen var vokse t og mængden og sor timentet af
ud enlandske bøger var øget.

R egnskab et blev godke ndt.

5. Fa stsætt else af kontingent for 1993.
Be styrelsen s forsla g om uændret kontin gen t fo r
1994 på 110 kr. blev vedtaget.

6. Behandling af indkomne fors lag .
Dirigenten oply ste at der ikke var indkommet no
gen for slag til beh andling.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
E fter for slag fra bestyrelsen genva lgtes Jø rgen Al
bertsen , E rik Bill e H an sen , Preb en Graae Sørensen
og E rik R ald, Susa nne Klug-Andersen var ud tråd t
af bestyrelsen efter ønske og suppleanten Steen A.
E lborne var indtrådt i ste de t .

8. Valg af supplea nter.
Best yrelsen s forslag om va lg af Jacob Heilma nn
Clause n blev godke ndt.

9. Valg af revisor og revisorsupplean t.
Som revisor gen valgtes Bjarne Brønsv ig og som re 
visorsuppleant genva lgtes Jørgen Sehes te d-Grove.

10.Ev entuelt.
Formanden takked e Su sanne Klug -A nde rse n for
mange år s arbejde i bestyrelsen. Dirigenten er
klæred e herefter gen er alfo rsamlingen for afsluttet.

Hans Folkmar & Prebe n Graae SØre nse n
..... // . .t' ..... ...... ...... ....., ............ ..........._ . ·-- ........0- .. ·

6. Behandling af indkomne fors lag .
Dirigenten oplyste at der ikke var indkommet no
gen fors lag til beh andling.
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