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Pigget Fluesvamp - en (næsten) ny Fluesvamp i Danmark

Christian Lange
Marstrandsgade 6,3., BOOO Århus C

Thomas Læssøe
Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, TW9 3AB, England

I august og september formåede vi, uafhængigt af
hinanden, med 14dages mellemrum, at finde en du
esvamp i Møns Klinteskov vi ikke umiddelbart kun 
ne bestemme. Feltbestemmelsen ved hjælp af Bon's
flora (1987) gav Amanita echinocephala (Vitt.) Qu
el., men var den kendt fra Danmark? Bestemmelsen
viste sig at være korrekt, og den var ikke kendt fra
Danmark - og iøvrigt skulle den ikke hedde A. echi
nocephala, men A. solitaria (Bull.: Fr.) Merat ifølge
Bas (1969). Som dansk navn foreslår vi her Pigget
Fluesvamp.

Beskrivelse

Hat mat, grålig med sølvfarvet til lys oliven tone, op
til 8 cm i diarn. , hvælvet, som ung helt dækket af

hvide til mat creme , pyramideformede skæl der bli
ver mere spredte med alderen, hat efterhånden med
tilbagekrummet rand, hatkød tykt . Lameller tætte,
brede og tykke, grålige-lyst oliven, med alderen bru
ne (l), Stok op til 8 cm lang, hvid , foroven 1,5-2,5 cm
tyk, stribet ned over den ret højtsiddende, tykke
ring; under ringen , og på dennes underside, tottet
skællet i bælter med glatte til fint fnuggede partier
imellem, mod basis først fortykket , op til 4 cm bred,
ved jordoverfladen med et par tætstillede, flossede
bælter, uden egentlig skede , nederst tilspidset i en
næsten rodagtig forlængelse. Kød hvidt, uden smag ,
lugt ved gennemskæring aftang eller gammel kælder.
Sporestøv hvidt, sporer bredt ellipsoidiske, tynd
væggede, amyloide, lO-li x 6-7 11m.

Svampene CL fandt, stod spredt over et ca. 10 m'



stort, ret lysåbent område med spredte unge bøge
træer (Fagus). Jordbunden var bar (bortset fra enkel
te frytler (Lu zula sp.) og en ubestemt kurvblomst),
af konsistens tung , leret og meget kalkrig. Ved det
første fund fandtes ca. 10 eksemplarer, and en gang
kun to. Det er underligt, at svampen ikke er regi
streret før, da den står lige op ad stien langs klinte
kanten, ikke mere end godt 200 mete r fra hot ellet.
Den kan være blevet set før, men der find es inte t
herbariemateriale af den. Der er det probl em med
denne art , at den har været rodet sammen med en
anden art , Flosset Fluesvamp (A. strobiliformis
(Vitt .) Quel.) , der er kendt fra Danmark, men er sjæl
den . Den er illustreret i SVAMPE 17:39. Faktisk er
begge art er blevet kaldt A. solitaria, hvilket jo ikke
fremmer forståelsen . Møller angiver A. solitaria fra
Nysted på Lolland, men hans beskrivelse passer på
Flosset Fluesvamp (Møller 1920), og Møller har si
den anvendt navnet A. strobiliform is.

Vort fund af Pigget Fluesvamp, er formodentl ig
det første i Skandinavien. Arten er almindeligere
sydpå i Europa, hvor den vokser på lignende habita
ter. Bas (pers. medd.), der har monograferet flue
svampene (Bas 1969), fortæller , at den kun ses i år
med varme, tørre somre , hvilket stemmer fint over
ens med sommeren 1989. Arten kan derfo r sagtens
være en gammel beboer i land et. Vi byder den allige
vel velkommen og håber at klinten ikke bestemmer
sig for at skride lige netop der, hvor myceliet vokser
- det er ikke mere end 5 meter fra klintekanten!

M ateriale
Møns Klinteskov, Forehammers Pynt , 24.YIII.1989, C.
Lang e; Ibid ., 9.IX.l989, T. Læssøe (TI..r2019).

Summary
Amani ta solitaria (BuH.: Fr.) Merat (A. echinocep hala ss.
auct. ) is reported as new to Denmark. It was found und er
Fagu s on bare , heavy clayey, calcareous soil folIowing a
very unusual , warm and dry summer. It has perhaps earlier
been confused with A. strobiliform is (Yitt .) Quel. , but onl y
material of A. strobiliform is is found in the herbarium col
lections, and all published records belong to A. strobilifor
m is.

Litteratur
Bas, C. 1969: Morphology and subdivis ion of Amanita and

a monograph ofits sections L epidella . - Persoonia 5(4):
285-579.

Bon, M. 1987: The Mushrooms and Toadstools ofBritain
and Northwestern Europe. - Hodder & Stoughton, Lon
don.

M ateriale
Møns Klint eskov, Forehammers Pynt, 24.YIII.1989 , C.
Lang e; Ibid ., 9.IX.1989, T. Læssøe (T I..r2019).

Sum mary
A m anita solitaria (Bull .: Fr.) Merat (A. echinocepha la ss.

Trøfler finder man da ikke i
træerne
12/5 1989 var jeg på en afmine sædvanlige småture i
Morte nstrup Skov. Svampe var der ikke at find e,
men på hjemvejen fik jeg øje på en "nød" i en gren
kløft ca. en meter over jorden. Ved nærmere eftersyn
viste det sig at være en Hjortetrøffel (Elaphomyces
sp.) med tan dmærker efter egern. Så der må være
noget om at trøffelsvampe spredes af gnavere .

Hjortetrøflen lugtede behageligt sennepsagtigt og
kan sikkert bruges som krydderi i en postej eller lig
nend e.

Om svam pen også har virkn ing som afrodisiak um
(J.v. Brønd egård : Stinksvampen - ikke for sarte næ
ser og øjne, SVAMPE 8:85-90), har jeg endnu ikke
afprøvet.

Aksel Jø rgensen

Anmeldelse
Flora Agar icina Neerlandica, Cri tical monographs on fami
lies of Agarics and Boleti occurr ing in the Netherlands, bind
2. Red. C. Bas, Th. W. Kuyper, M . E. Noordeloos & E. C.
Vellinga. - 137 side r, sideforma t 28,6 x21,8 cm, engelsk
sproget.

Tidligere har bind I af Flor a Agaricina Nee rlandica være t
anmeldt her i blade t (se SVAMPE 20, side 11 2), og nu er
bind 2 kommet. Denne gang med en udførlig behandling af
Yokshat (H ygrocybe m.fl.), Sneglehat (H ygrophotusi ,
Skærmhat (Plut eusi , Posesvamp (Volvariella) og slægterne
omkring Læderhat (L en tin us) og Østershat (Pleurot usi. Be
skrivelserne er udførlige, og for alle arter er der stregteg
ninger af frugtlegeme r og mik roskopiske kendetegn - ak
kur at som i bind l. Flor aen , der er baseret på, hvad der
findes i Holland, mangler et par af de sjældnere, danske
art er, men de er med i best emmelsesn øglern e. Som dansker
bemærker man naturligvis straks med glæde , at der er tal
rige henvisninger til farvebilleder, der har været bragt i
dett e blad .

"Nyt" er det også , at Yokshatt efamil ien (H ygrophorace
ae), der i mange år har været acce pteret som en egen fami
lie, bl.a . kara kteriseret af specie lt lange bas idi er, nu ned
lægges (igen) og medt ages i Ridderhattefam ilien (Tric holo
mata ceae).

Bind 2 lever fuldt ud op til de forv en tninger, man kunne
st ille efter det først e bind, og samm enligne t med f.eks. Bri
tish Fungus Flora, forekommer Flora Agaricina Neerlandi
ca at være mere ambitiøst anlagt og bedre gennemarbejdet
på alle måder. Prisen er absolut overkommelig, og værket
kan varm t anbefales, i hvert fald til de, som har rådighed
o u ro ","r\.urorl lc l: ~lIl1Cball !:) rllC U cl1 UUl bllli; u C\I'a ilulll'l!:)a l

Yokshat (Hygrocybe m.fl.), Sneglehat iHygroph orusi ,
Skærm hat tPluteusi, Posesvamp (Volvariella) og slægterne
omkring Læderh at (Lent inus) og Østershat (Pleurotusi. Be
skr ivelsern e er udførlige, og for alle art er er der stregteg
ninger af frugtleg emer og mikroskopiske kendetegn - ak
kurat som i bind l. Floraen, der er baseret på, hvad der
find es i Holland, mangler et par af de sjældnere, danske



Sæsonens art

Plantage-Slørhat
(Cortinarius biformis Fr.)

Det er nok de færreste, der kender Plantage-Slørhat.
Den er ikke afbildet i de let tilgængelige svampebø
ger, og den har ikke tidligere haft noget dansk navn.
Ikke desto mindre er den en af almindeligste svampe
i de unge granplantager. Den tilhører et meget
vanskeligt artskompleks i den artsrige slørhatte-un
derslægt Telamonia. I den moderne slørhattelittera
tur opdeles slørhattene i 4 und erslægter - Phlegma
cium, Myxacium, Cortinarius og Telamonia. Tela
monia-arterne kendes fra arter tilhørende
underslægterne Phlegmacium og Myxacium på, at
hatten er tør (ikke klæbrig), og fra arterne i under
slægt Cortinarius (inkl. Leprocybe og Dermocybe)
kendes de især på at savne livlige farver på lameller
ne (gul, orange, rød og violet). Desuden er næsten
alle Telamonia-arter tydeligt hygrofane - dvs. hat
kødet hos friske, vand mættede eksemplarer er be
tydeligt mørkere end hos udtørrede. Kun få arter
tilhørende de øvrige underslægter er hygrofane.

Beskrivelse

Hatten er 3-6 cm bred ; fra begyndelsen er den hvæl
vet til klokkeformet, men med alderen bredes den
ud, sommetider med pukkel eller uregelmæssigt
svejfet rand. Overfladen er glat; fra begyndelsen er
den mørkt brun til kakaobrun eller purpurbrun,
men hos gamle eksemplarer kan den være mere rød
brun. I randen ses ofte et fint bælte af hvidlige slørfi
bre. Hatten er udpræget hygrofan, og i fugtig tilstand
kan den være en smule gennemskinneligt stribet
over lamellerne, især hos udvoksede eksempla rer.
Ved udtørring bliver den lyst og gulligt læderbrun,
begyndende fra midten. Lamellerne er rustbrune og
tætte . Stokken er 5-12x 0,6-1,2 cm og cylindrisk eller
ubetydeligt udvidet ved basis. Den er overvejende
hvidlig , men som ung har den flygtigeviolette farver
i toppen. Sløret er hvidt og danner kun sjældent ty
delige bælter på stokken. Kødet har omtrent samme
farve som overfladen , dvs. mørkt brunt i hatten, vio-

'B~skivelse

Hatten er 3-6 cm bred ; fra begyndelsen er den hvæl
vet til klokkeformet, men med alderen bredes den
ud, sommetider med pukkel eller uregelmæssigt
svejfet rand. Overfladen er glat; fra begyndelsen er

af J an Vesterholt

farver. Plantage -Slørhat er fremme fra august til ok
tober og kan være meget almindelig i fugtige perio
der.

Arten har ingen særlige anvendelsesmuligheder.
Lige som slægtens øvrige arter er den uden kulina
risk interesse, og den indholder næppe farvestoffer,
det er ulejligheden værd at overføre til garn.

Forvekslingsmuligheder

Plantage-Slørhat er en af karakterarterne for unge,
mosdækkede granplantager på næringsfattig bund.
På de samme steder kan man også finde andre mid
delstore Telamonia-arter med lys stok og udpræget
hygrofan hat , og det kan naturligvis vanskeliggøre
bestemmelsen. Plantage-Slørhat er lettest at kende ,
når den er ung, og stoktoppen endnu har violette
farver. Sådanne findes dog også hos Violetkødet
Slørhat (Cortinariusevernius), men hos denne er de
violette farver kraftigere og mest iøjnefaldende i den
nedre del af stokken.

Når Plantage-Slørhat bliver gammel , er de violet
te stokfarver forsvundet, og så bliver bestemmelsen
en del vanskeligere. I sådanne tilfælde er hattens far-

ve er vigtig karakter. Her er hatfarven hos Plantage
slørhat ret mørkt brun, mens de nærtstående arter
Honninggul Slørhat (C. mel!eopal!ens), C. triformis
og Abrikos-Slørhat (C. armeniacus)har mere livlige,
gulbrune eller rødbrune hatfarver. Rustbladet Slør
hat (C. privignus) er også almindelig men afviger ved
at have meget mørke lameller, og hatten er mere rød
brun og ikke så udpræget hygrofan.

Af middelstore Telomonia-arter i nåleskove med
mørkt brune hatfarver er der også grund til at nævne
Sortbrun Slørhat (C. brunneus), som afviger ved af
have brunlig stok og kød og Lysbladet Slørhat (C.
depressus, syn.: C. adalberti), som afviger ved at ha
ve spids hat og påfaldende lyse lameller for en Slør
hat. De er begge ret almindelige.

Dertil kommer en række arter, som afviger ved af
- --- --0 - - - - o ---- ....- --J ..... _ ...._ ...__ ......_ _ .... - _ ......

nedre del af stokken.
Når Plantage-Slørhat bliver gammel , er de violet

te stokfarver forsvundet, og så bliver bestemmelsen
en del vanskeligere. I sådanne tilfælde er hattens far-

ve er vigtig karakter. Her er hatfarven hos Plantage
slørhat ret mørkt brun, mens de nærtstående arter



Plantage-Slørhat (Cortinarius biformisi, Vest-Jylland, Hoverdal Plantage, 7.9.1988 , JV88-543. Foto : Jan Vesterholt.

stokken eller ved at vokse med løvtræer.
Arten har tidligere været afbildet af Jacob E. Lan

ge i Flora Agaricina Danica (tavle 99D), og andre
farve-illustrati oner af arten har jeg ikke set. Langes
illustration er rimeligt vellignende men måske lidt
atypisk , blandt andet fordi den viser en ret markant
slørzone midt på stokken. En god og udførlig be
skrivelse af arten findes hos Moser (1989), der også i
samme forbindelse argumenterer for, at det er denne
tolkning af Fries' art, der er den rigtige.

Plantage-Slørhat bliver almindeligere

I en norsk undersøgelse, hvor man forsøgte at af
dække syreregnens indflydelse på svampefloraen
(Brandrud 1987), tilførte man ad kunstig vej svovl
syre (pH = 2,5) til nogle udvalgte parceller. Resulta
tet blev, at mange arterne blev sjældnere eller for
svandt, men især to svampearter adskilte sigvæsent-

stokken eller ved at vokse med løvtræer.
Arten har tidligere været afbildet af Jacob E. Lan

ge i Flora Agaricina Danica (tavle 99D), og andre
farve-illustrationer af arten har jeg ikke set. Langes
illustration er rimeligt vellignende men måske lidt

at undersøgelsens samlede resultat blev, at forsurin
gen samlet gjorde parcellerne mere svamperige! De
to arter i stærk fremgang var Rødbrun Mælkehat
tLactarius rufus)og netop Plantage-Slørhat. Selvom
forsuringen af vore skove langt fra er så fremskreden
som i de tæt industrialiserede egne i Mellemeuropa,
er der grund til at formode , at Plantage-Slørhat på
længere sigt vil kunne blive mere almindelig - hvis
den da vel at mærke kan tåle den kvælstoftilførsel ,
der samtidig truer svampene på de lettere jorder.

Litteratur
Brandrud, T. E. 1987: Mycorrhizal fungi in 30 years old ,

oligotrophic spruce (Picea abies) plantation in SE Nor
way. A one year permanent plot study. - Agarica 16:
48-58.

Moser, M. 1989: On some interesting Cortinarius species
from the Fernsjo area (Sweden) . - Opera Bot. 100: 177
183.

at undersøgelsens samlede resultat blev, at forsurin
gen samlet gjorde parcellerne mere svamperige! De
to arter i stærk fremgang var Rødbrun Mælkehat
iLactarius rufus)og netop Plantage-Slørhat. Selvom
forsuringen af vore skove langt fra er så fremskreden



Usædvanlige danske svampefund Redaktion: Jan Vesterholt

Stinkende Foldtrøffel
(Hydnotria michaelis , syn.: H. ploettneriana)
Den 16. maj 1989 fandt jeg under plantearbejde i
Ørbæk Skov på Djursland adskillige eksemplarer af
Stinkende Foldtrøffel. Fundet blev gjort i en ca. 15
årig kultur af Normannsgran (Abies nordmannia
na). Kulturen er anden generation efter en gammel
rødgranbevoksning, anlagt på lynghede for ca. 100år
siden. Foldtrøflerne, som voksede selskabeligt , kom
til syne, dajeg med en spade skrabede nåletæppet til
side på p1antestederne . Frugtlegemerne befandt sig
altså lige under det ca. 3 cm tykke lag af grannåle. På
grund af juletræernes overskygning af voksestederne
findes der ingen vegetation - højst lidt mos. I 1990
genfandt jeg trøflerne - på samme tidspunkt, sam
me sted og i samme antal. Juletræs-kulturen er nu
under afvikling, da den er anlagt på et frostekspo 
neret sted i en lavning i skoven. Normannsgranerne
fryser næsten hvert år tilbage efter skudstrækningen
i maj. Kulturen har siden anlæggelsen været gødet og
behandlet med både herbicider og pesticider mod

henholdsvis uønsket vegetation og æde1granlus 
men foldtr øflerne klarer sig tilsyneladende udmær
ket! Jeg inviterede Sten Larris til at fotografere de 
synes vi - meget smukke og spændende svampe, og
jeg håber i forståelse med skovejeren - at der kan
findes en løsning til bevarelse af denne sjældne
svamps voksested i Ørbæk Skov. Der er tale om det
andet dan ske fund af arten, og en beskrivelse af
svampen har været givet tidligere her i bladet (Ve
sterholt 1989).

Materiale
Ø-ly l!.: Ørbæk Skov, 23.5.1990, E. Christensen & S. Larri s
(herb. S.Lam s).

Erik Christensen

Pragtnavlehat
(Haasiella venustissima (Fr.) Kotl . & Pouz.)
På en tur tiloverdrevslokaliteten Fuglekilde Høj ved
Volderslev syd for Odense d. 29.9.1989 fandt jeg un
der det elektriske hegn, der adskiller overdrevet fra



en pløjemark, nogle små, smukt orange svampe,
som jeg først tog for vokshatte. Svampene, der groe
de skyggefuldt mellem brændenælder (Urtica) , viste
sig imidlertid at vokse op fra en grenstump, formo
dentlig af Hyld (Sambucus nigra) . Sådan noget gør
vokshatte ikke! I stedet måtte svamp ene være af ar
ten H aasielfa venustissima - en navlehat , der mig
bekendt er den eneste fra Danmark kendte, løvtr æs
boende hatsvamp med rent orange farver og ned
løbende lameller. Som dansk navn til Haasiella ve
nustissima foreslår jeg Pragtnavlehat, hvilket stem
mer fint overens med det latin ske art snavn
venustissima der betyder "den skønneste" .

I SVAMP E 1 behandlede Leif Døssing (1980) de
første danske fund af denn e overalt meget sjældne
svamp. På baggrund af fundene , der var fra Flintin
ge Byskov på Lolland, blev der bragt en grundig be
skrivelse af arten ledsaget af en akvarel og tegninger
afvigtige mikroskopiske karakterer. (I SVAMPE 2 er
en del af akvarellen fra SVAMPE 1 genoptrykt , da
farven i første omgang var for gul).

Mine ialt 4 fundne eksemplarer af Pragtnavlehat
stemmer fint overens med beskrivelsen hos Døssing,
og jeg kan derfo r nøjes med at henvise til denne.
Arten er desuden afbildet hos Michael, Hennig &
Kreisel (1987).

Materiale
Fyn: Fuglekilde Høj, 19.IX.1989, J. Heilmann-Clausen
(JH-C 89,98).

Jacob Heilmann-Clausen

Kridthat (Pleurocybella porrigens) fundet
på Sjælland

17. september var jeg på vej til Hvalsø , for at deltage
i en svampetur arrangeret af AOF i Hvalsø . Des
værre punkterede min cykel og jeg måtte vende næ
sen hjemad. Jeg havde lovet at tage svampe med
hjem til frokost, så jeg kunne lige så godt se mig om
langs vejen. Hov, var det ikke?? Nogle hvide svampe
på en granstub lignede billedet af Kridthat i Ryman
& Holmåsen (1984). Der stod vist noget om, at den
er meget sjælden i Danmark i SVAMPE 20. Jeg må
hellere tage et par stykker med hjem .

Hvor mange gange har man ikke fundet en svamp,
som man ikke umiddelbart kender, og som ikke lig
ner det billede af enkelte sjældne arter, som man
måske har inde i hovedet. Skal den med hjem til
nærmere bestemmelse - eller skal den blive i sko
ven? Kridthat havde jeg set før på en anden stub i
,.,.1,._.. ~ ....... _ ~ ...... 1....+_t.... ....... _ 1 n o o ...... ~ + ........ _ 1..+ ... + ...3......... ~ 1 ..1........ .... ..... _

Kridthat (Pleurocybella porrigens) fundet
på Sjælland

17. september var jeg på vej til Hvalsø , for at deltage
i en svampetur arrangeret af AOF i Hvalsø . Des-

20. august fandt jeg f.eks. Slør-Parasolhat (L epio
ta cortinariusi men tog den ikke med hjem. Prægtig
Mælkehat (Lactarius repraesentaneus) og Gymnopi
fus odinii kom derimod på museet.

Da jeg snakkede med Peder Rabenborg om det ,
kunne han godt genkende situationen. Der er sikkert
flere som har gjort lignende erfaringer.

Materiale:
NØ-Sjæl!.: Hejede Overdrev, l7.I X.89 , A. Jørgen sen (C)

Aksel Jørgensen

Sirene-Slørhat (Cortinarius splendens)
fundet på Sjælland
Den 8. oktober 1989 arrangerede svampeforeningen
i fællesskab med kokken Preben Madsen en svampe
tur med efterfølgende tilberedning på Allindelille
Skole. På turen , der gik til St. Bøgeskov ved Gyrtinge
Sø, blev der fund et gode spisesvampe, men nok så
interessant var også et fund af den dødeligt giftige
Sirene-Slørhat. Svampen, der blev fundet af Pre
ben Madsen, stod i dybt bøgeløv under ca. 4-årige
bøge. Den var skinnende gul, og da Preben Madsen
tog det første eksemplar op, spurgte jeg, om den lug
tede af noget, idet den på afstand lignede en Svovl
Riddarhat iTricholoma sufphureum). Der blev rystet
på hovedet, og da jeg fik den i hånden, viste det sig at
være en slørhat, som jeg ikke tidligere havde set. Jeg
tænkte straks på artiklen i SVAMPE 19 om "De dø
deligt giftige slørhatte" (Heilmann-Clausen & Ve
sterholt 1989). Artiklen nævner 2 fund i Jylland og
omtaler, at svampen er rapporteret fra Sydsjælland.

Et par hundrede meter fra vores findested blevet
andet mycelium med frugtlegemer fundet af Svend
Olsen. På vores åbent hus aften dagen efter kunne
svampen beundres, gennemskæres og bestemmes.
Kødet er skinnende gult. Botanisk Museum har nu
belæg af fundet.

Phillips (1981)nævner, at svampen har et gult my
celium. Dette ses tydeligt på et eksemplar, der blev
hentet d. 10.10.1989fra et af de omta lte mycelier i St.
Bøgeskov. Voksested angives som bøgeskov på kalk.
Phillips slutter med , at det ikke vides , om svampen
kan spises. Vi ved nu, at den er dødeligt giftig.

Karen Hølund Jensen

Endnu et fund af Sirene-Slørhat (Corti
narius splendens)
Få dage efter artiklen om de dødeligt giftige slør
hatte (Heilmann-Clausen & Vesterholt 1989), var af-
l m m_~+ +;1 +_ .1, ~~...l+~~ ;~~ ~+ t.._~•• c.:»: 'T'__ C";l, D_~_
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splendens fra Møns Klinteskov. Fundet blev gjort d.
18.9.1980 af Jergen & Michael Jeppson og Anders
Bohlln i forbindelse med den nordiske mykologiske
kongres, der det år blev afholdt i Vordingborg. Arten
er derm ed kend t fra mindst fire lokalite ter i Dan
mark , og i de kommende år vil den sandsynligvis
dukke op flere stede r, nu hvor opmærksomheden er
blevet rettet mod den.

Jan Vesterholt

Blækspruttesvamp
(CIathrusareheri (Berk.) Dring)
Som tidligere omtalt i SVAMPE (Vesterholt & Sø
rensen 1989) blev Blækspruttesvampen i 1988 fun
det som ny for Danmark på Gals Klint ved Middel
fart. Den 23.9.1989 blev den genfundet men denne
gang ca.:50 m fra sit gamle voksested. Der var et
enkelt ældre frugtlegeme. Den 15.10 blev den påny
fundet , denne gang af 3 af mine familiemedlemmer.
Efter deres udsagn var der et ældre frugtlegeme på
samm e voksested som sidst samt 2 yngre frugtlege
mer på et voksested midt imellem de to foregående
voksesteder. Da frugtlegemerne efter deres udspring
fra hekseæggene har en meget kort levetid , og da jeg
kun har set efter med ugers mellemrum, er det tæn
keligt, at den kan have været fremme endnu flere
gange.

Klaus Sørensen

De i materialelisterne citerede kollektioner er, med
mindre andet er angivet, opbevaret hos de respekti
ve forfattere. De vil siden blive overført til Botanisk
Museum i København (C).

Litteratur
Døssing , L. 1980: Første fund af Haasiella venustissima i

Danmark. - SVAMPE 1:15-18.
Heilmann-Clausen, J . & J. Vesterholt 1989: De dødeligt

giftige slørhatte. - SVAMPE 19: 12-15.
Michael, Hennig & Krei sel 1987: Handbuch fiir Pilzfreun

de 3, 4. Auflage. - Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.
Phillips, R. 1981: Mushrooms and other fungi of Great

Britain and Europe. Ward Lock , London.
Ryman, S. & I. Holmåsen 1984: Svampar - en fålthandbok,

- Interpublishing, Stockholm.
Vesterholt 1989: Stinkende Foldtrøffel. - SVAMPE 20: 86.
Vesterhoit, J . & K. Sørensen 1989: Blækspruttesvamp

(C1athrus archeri)fundet i Danmark. - SVAMPE 19:16
17.

mindre andet er angivet , opbevaret hos de respekti 
ve forfattere. De vil siden blive overført til Botanisk
Museum i København (C).

Litteratur
Døssing, L. 1980: Første fund af Haasiella venustissima i

Danmark. - SVAMPE 1:15-18.

Ja, træboende poresvampe
kan være en delikatesse
I foråret 1990, havde jeg en udmærket gastromonisk
oplevelse med den træboende poresvamp Svovlpo
resvamp. Svampen blev fundet ved fjernbestemmel
se - på 200 meters afstand lyste de skarpt gule frugt
legemer mig i møde fra 4-5 meters højde siddende
på et gammelt egetræ. Der var ikke noget at tage fejl
af1

På vejen derhen grundede jeg over, hvordan i al
verden jeg skulle komme op til dem , men da jeg
nåede hen til træet opdagede jeg, at der ved træets
fod sad et dusin uformelige knolde af samme svamp.
Knoldene var faste men bløde som smør at skære i,
ogjeg hjembragte et pund eller to.

Velhjemme i køkkenet gav jeg mig til at spekulere
over hvordan det bedst kunne tilberedes. Svampene
var meget saffyldte , man kunne bogstaveligt talt vri
de vandet af dem , så jeg ville næppe slippe godt fra
at stege dem. Men hvorfor ikke kombinere dem med
den løgsuppe, som menuen ellers havde stået på?

Løgsuppe medsvovlporesvamp, 4 pers.

4 løg
2 spk olivenolie
1,5 l vand eller ikke for kraftig grøntsagsbouillon
300-400 g svovlporesvamp
en kvist timian
4 skiver godt hvidt brød
4 skiver ernmenthaler eller lignende

Løgene skrælles, skæres i fine tem og varmes i olien
- ikke for længde, de må ikke få farve. Bouillonen
hældes ved og suppen simrer en halv time. Pore
svampen skæres ligeledes i tem og kommes ved sup
pen sammen med en kvist timian. Suppen simrer
endnu en halv time , smages til med salt og peber og
er færdig. I mellemtiden ristes brødskiverne i ovnen
ved 250 grader, og osten lægges på lige inden ser
vering, så den lige når at smelte. Brug en tør og fed
fransk eller italiensk ost, dansk mellemlagret ost lug
ter uvist af hvilken grund af karklud eller sure sok
ker, særlig udpræget når den bliver varm.

Svovlporesvampen giver løgsuppen en mild og
behagelig svampesmag. Svampen ændrer under kog
ningen farve til rosa - det ligner skinketem, men
konsistensen er behagelig blød som ekstremt mørt
kød.
en K vl~ l urrnan
4 skiver godt hvidt brød
4 skiver emmenthaler eller lignende

Løgene skrælles, skæres i fine tem og varmes i olien
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hældes ved og suppen simre r en halv time. Pore-



Den beregnede jordfugtighed korrigeret for vindhastighed
for Jylland 1989. Den røde kurve viser jordfugtigheden,
hvis nedb øren og vinden havde været normal.

Calculated degree ofsoil watersaturation eorreetedfor wind
speed lutland 1989. The red eurve shows water saturation
ealeulatedfrom normal preeipitationand wind speed.

Den beregnede jordfugtighed korrigeret for vindhastighed
for Øerne 1989. Den røde kurve viser jordfugtigheden, hvis
nedbøren og vinden havde været normal.

Calculateddegree afsoil watersaturationeorreetedfor wind
speedfor the Danishislands1989. The redeurveshowswater
saturation calculatedfrom normal precipitation and wind
speed.

Årsrapport
1/12 1988 - 30/111989

Henning Knudsen
Gothersgade 130, 1123 København K.

Preben Graae Sørensen
Rønnebærvej 40, 2840 Holte

Ligesom sidste år vil indsenderne af skemaerne til
årsrapporten nu have modtaget den egentlige rap
port. Hvis der er andre der ønsker den , kan den
købes hos en af forfatterne for 50 kr - men den fås
gratis ved deltagelse i projektet, altså ved at følge
med i årets svampeflor (eller så meget man har tid
til) og registrere sine iagttagelser af ca. 100 enten
almindelige eller rimeligt letkendelige arter. Vi ser
meget gerne flere deltagere, især fra områder hvor
der ikke findes så mange medlemmer. Skemaet til
sendes ved henvendelse til en af forfatterne.

Svampene og vejret

Den meget milde vinter havde lagt op til et tidligt
svampeflor og mange forårsarter, men desværre blev
det tørt, da det hele skulle til at ske, og sæsonen blev
efter manges mening kun middelmådig. Der var for
skel på hvordan det gik med de forskellige svampe
grupper: De der voksede på træ gik det bedre end de
jordboende mykorrhizadannere, se kommentaren
til vedstående tabel.
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Orangekantarel (kurven) var hyppigere i 1989 end i tidlige
re registrerede år, mens Alm. Kantarel omvendt blev regi
streret markant mindre end de to tidligere år. Fortsatte regi-

skeC'påhv~'r'da~·det·gik'medd~ forskeH[ge'~va~pe~
grupper: De der voksede på træ gik det bedre end de
jordboende mykorrhizadannere, se kommentaren
til vedstående tabel.

Hvornår var vejret bedst for svampevæksten? Figuren vi
ser et forsøg på en sammenfatning af temperaturens og
jordfugtighedens indflydelse på svampevæksten. Kurven
er beregnet som produkt aftemperaturen i ·e og kvadratet
på jordfugtighedsgraden korrigeret for vindhastigheden.
Dette er gjort, fordi vi mener, at tørke er mere hæmmende
for svampevæksten end lav temperatur. Værdien 1,0 svarer
... ~ 1 1 ~ _.L ~ a ~ -.l ... ... ~ ... ~ _ _ ....1 __1 !! . ~ ~ ~ __ ~ ...:I ...1 _ 1 ... _ u ~ _ .....__ ~

Calculateddegree afsoil watersaturationeorreetedfor wind
speedfor the Danishislands1989. The redeurveshowswater
saturation calculatedfrom normal precipitation and wind
speed.
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De tyve almindeligst registrerede svampe
fra skemaet i en tre års periode .

1987 1988 1989 Sum

Rødmende Fluesvamp (Aman . rubescens) l l 4 6
Alm. Netbladhat (Pax. involutus) 5 3 l 9
Okkergul Skørhat (Rus . ochroleuca) 4 2 6 12
Violet Ametysthat (Lacc. amethystina) 2 4 8 14
Knippe-Svovlhat (Hypho . fasciculare) 6 8 2 16
Alm . Stinksvamp (Phallus impudicus) 7 6 9 22
Løv-Fladhat (Coilybia dryophila) 8 11 5 24
Alm. Kantarel (Cantha. cibarius) 3 5 19 27
Brunstokket Rørhat (Boletus badius) 12 7 10 29
Bredbladet Væbnerhat (Trich . platyphylla) 13 9 7 29
Rødbrun Mælkehat (Lactarius rufus) 9 10 11 30
Karl Johan Rørhat (Boletus edulis) 10 13 12 35
Foranderlig Skælhat (Kuehne . mutabilis) 11 16 13 39
Orangekantarel (Hygro . aurantiaca) 30 * 12 3 45
Stor Løg-Bruskhat (Marasm . alliaceus) 14 14 17 45
Sodfarvet Skærmhat (Plut . atricapillus) 18 22 14 5 4
Sværtenqe Skørhat (Russ . nigricans) 25 * 15 15 55
Broget Skørhat (Russ. cyanoxantha) 19 20 18 57
Brun Kam-Fluesvamp (Amanita fulva) 17 17 24 58
Elledans-Bruskhat (Marasm . oreades) 20 18 21 59
* ) anslået placer ing

Tabellen viser hvilke 20 arter på skemaet der har været mest
registreret i årene 1987, 1988 og 1989. Tallene ud for svampene
viser deres placering det pågældende år på "Top 20" skalaen og
summen er deres sammenlagte placeringer i de tre år . Det ses at
der er store forskelle fra år til år . Største forskel viser
kantarellen, der i 1989 havde et meget dårligt år, mens de træ
boende svampe klarede sig bedre. Sammenligner man antallet af
placeringspoint for mykorrhizadannerne på listen (nr. 1-4, 8-9,
11, 13 ~g 17 -19) med .s a p r o f y t e r n e (resten af de 20) ser man at
mykorrhizadannerne sammenlagt fik 96 point i 1987, 97 i 1988 og
128 i 1989, altså betydeligt flere point = dårligere place
ringer = færre svampe i 1989. Omvendt har saprofyterne 126
point i 1987, 114 i 1988 og kun 90 i 1989, dvs. de var mere
almindelige i forhold til mykorrhizadannerne i 1989 end i 1987
og 1988 . At der også absolut var færre svampe kan ses af det
samlede antal point de forskellige arter fik i de tre år. I
1987 fik 5 arter over 800 point og 15 arter over 500; i 1988
fik ingen over 800, 5 fik over 700 og 12 fik over 500; i 1989
fik 2 arter over 700 og kun 5 arter · fik over 500; se iøvrigt
rapporten.

The table shows the 20 most common fungi out of 1 04 ( s e e
foliowing pages) during 3 years. For each year the posi tion
among the 20 most registered species and the total sum of the
three years is gi ven . Some differences are seen between the
years; 1989 was dry and relatively more favourable to the
wood-inhabiting as compared to the mycorrhizal species .
aer er store forskelle f r a ar til ar. Største forskel viser
kantarellen, der i 1989 havde et meget dårligt år, mens de træ
boende svampe klarede sig bedre. Sammenligner man antallet af
placeringspoint for mykorrhizadannerne på listen (nr. 1-4, 8 -9,
11, 13 ~g 17 -19) med .s a p r o f y t e r n e (resten af de 20) ser ma n at
mykorrhizadannerne sammenlagt f i k 96 point i 1987, 97 i 1988 og
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Agerhat , Tidlig .
Ametysthat, Violet .
Anemone-Knoldskive .
Blækhat , Alm .
Blækhat, Bredsået
Blækhat, Glimmer- .
Blækhat, Paryk- .
Bruskhat, Elledans -
Bruskhat, Stor Løg- .
Champigno n , Gulhv id .
Champignon , Have - .
Champignon, Lille Blod -
Champignon, Prægtig .
Champignon , Vej- .
Epaulethat, Mild .
Epaulethat, Sildig .
Fladhat , Løv .
Flammehat, Plettet .
Fløjlsfod .
Foldhat, Grubet
Foldhat, Pokal - .
Glanshat, Ring- .
Gulhat .
Hekseringshat, Violet . .
Huesvamp, Vinter- .
Hund estinksvamp .
Keglehat, Tidlig .
Koglehat, Gran- .
Morkel , Alm .
Morkel, Hætte - .
Munkehat, Gyldengrå .
Munkehat, Kortstokket . .
Netbladhat, Sortfiltet .
Or angekan t a r e l .
Porcelænshat .
Posesvamp, Høj .
Pragtbæger .
Pælerodshat, Alm .
Rødbl ad, Flammet .
Rødblad, Maj- .
Skælhat , Foranderlig '"
Skærmhat , Sodfarvet .
Stenmorkel, Spiselig .
Stilkporesvamp , Forårs.
St ilkpo r e svamp, Skællet
St ilkpo r esvamp , Skær mf .
Stinksvamp , Alm .
Støvbold, Kæmpe- .
Støvpude, Skinnende .
Svovlhat, Gran- .
Svovlhat, Knippe-
Svovlhat , Teglrød .

..... ..... . ,
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Netbladhat, Sortfiltet .
Or angekan t ar e l .
Porcelænshat .
Pos esvamp , Høj .
Pr a gt bæge r ~::t:~:~ :f:;~::frt:~:~:;· :: ~:::t~::::: : ::: : ::: : :;:::: :: :~

Pælerodshat, Alm .
Rødblad, Flammet .

Diagram over 104 svampes hyppighed i 1989, ifølge de indsendte skemaer. De lodrette linier er trukket for hver måned, dvs.
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Svovlporesvamp .
Tragthat, Alm .
Tragthat, Bæger- .
Tragthat, Tåge- .
Væbnerhat, Bredbladet . .
Væbnerhat , Purpur- .
Vårmusseron .
0stershat, Alm .
Fluesvamp, Brun Kam- .
Fluesvamp, Grøn . . . ., .
Fluesvamp, Gråbrun : .
Fluesvamp, Panter - .
Fluesvamp, Rødmende .
Fluesvamp, Snehvid .
Kantarel, Alm .
Kantarel, Tragt- .
Mælkehat, Dunet .
Mælkehat, Gran- .
Mælkehat, Peber - .
Mælkehat, Rynke t .
Mæl keha t , Rødbrun .
Ne t bladha t, Alm. . .
Pigsvamp , Alm .
Ridderhat , Ægte .
Rørhat , Avnbøg- .
Rørhat, Broget .
Rørhat, Brun Birke - .
Rørhat, Brungul .
Rørhat, Brunstokket .
Rørhat , Filtet .
Rørhat, Galde - .
Rørhat, Karl Johan .
Rørhat, Lærke- .
Rørhat, Netstokket Indi.
Rørhat, Punktstokket In.
Rørhat, Rød Aspe- .
Rørhat, Rød Birke- .
Rørhat, Skønfodet .
Rørhat, Sommer- .
Skørhat, Birke - .
Skørhat, Broget .
Skørhat, Græsgrøn .
Skørhat , Lille Gift- .
Skørhat, Okkergul .
Skørhat , Prægtig .
Skørhat, Spiselig .
Skørhat, Stor Gift- .
Skørhat, Sværtende .
Slørhat, Cinnoberbladet
Sneglehat, Frost- .
Trompetsvamp, Stor .
Trævlhat, Giftig .
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Rørhat, Skønfodet .
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Nye giftsvampe - nu igen?

Ulla Nørskov
Solbakkevej 67, 8600 Silkeborg

Jan Vesterholt
Kærvænget 32B, Gammel Sole, 8722 Hedensted

Det er efterh ånd en blevet hverdagskost, at man hø
rer om nyopdagede giftstoffer i madvarer, man hid
til anså for at være sunde og nærende. En dag er det
oste , en anden dag er det figner, muslinger eller kø
bechampignoner, som for enhver pris bør undgås , og
som strak s må ryddes fra alle forretninger og spise
kamre.

Videnskaben er blevet bedre og bedre til at analy
sere forskellige ting for deres indholdsstoffer. Samti
dig er medierne blevet utroligt gode til at fjerne for
virrende forbehold og fordreje proportioner, så bud
skabet om den nye "dræberagurk" går rent ind . Og
så går vi alle sammen over til at spise valnødder og
citroner -lige indtil den dag, hvor det ved et tilfælde
bliver påvist, at det er netop dem, der er de farligste
af dem alle.

Når det drejer sig om ny viden om giftige ind
holds stoffer, så er de vildtvoksende svampe heller
ikke gået fri. Fra flere sider strø mmer det ind med
oplysninger om nye giftsvampe, og det er svært at
opsamle og sortere al den nye viden . Hvi lke svampe
skal man holde sig fra, og hvilke kan man fortsat
spise?

I dag er det alment accepteret , at Alminde lig Net
bladhat tPax illus involutusi er en farlig giftsvamp.
For få årt ier siden gik den for at være en udmærket
spisesvamp, hvis blot den blev tilberedt. Dette er et
klart eksempel på, at nogle af de nye opdagelser bli
ver taget alvorligt - og dette givetvis med rette. Men
er alle de nye adv arsler lige så vigtige?

Allerførst må det slås fast, at vi i Danmark stadig
kun har 5 svampearter, der er dødeligt giftige, når de
bliver indtaget tilberedt og i svamperets-mængde.
Det drejer sig om Grøn Fluesva mp iAmanita pha/
/oides), Snehvid Fluesvamp (Amanita virosai , Puk
let Gift-Slørhat tCon inarius rubelfus), Hvælvet Gift
Slørhat tCortinarius orel/anus) og Sirene-Slørhat
tCortinarius sp/endens). Ingen af disse må under no
gen omstændigheder havne på spisebordet! De to
fluesvampe er afbildet i de fleste svampebøger, og
slørhattene er afbildet hhv. i SVAMPE 3 (Døssi ng
1981)Oll i SVAMPE 19(H eilmann-Clau sen IV Vester
skal man holde SIg fra, og hvilke kan man fortsat
spise?

I dag er det alment accepteret, at Almindelig Net
bladhat (Paxillus involutusi er en farlig giftsvamp.
For få årtier siden gik den for at være en udmærket
spisesvamp, hvis blot den blev tilberedt. Dette er et
klart eksernoel nå. at nozle af de nve ond azelser hli-

seres som cellegifte, dvs. giftstoffer som hæmmer
eller blokerer de grundlæggende bioprocesser i cel
lerne. For nærmere beskrivelse af forgiftningsforløb
med fluesvampenes amatoksiner og slørhattenes
orellanin se f.eks. hos Gang Rasm ussen (1983) og
Terney (1988).

Flere af de små hjelmhatte, parasolhatte og kegle
hatte indeholder også amatoksiner (Besl m.fl. 1984),
og sådanne svampe bør man naturligvis undgå . El
lers er det ikke inden for denne kategori af giftsvam
pe, de nye opdagelser er blevet gjort . Vi vil herunder
omtale en række af de nye opdagelser, især i de til
fælde, hvor der er ta le om svampearter, der tidligere
har gået for at være spiselige. For en overskueligheds
skyld er der foretaget en inddeling efter hvilke typer
af giftstoffer, det drejer sig om.

Giftstoffer som virker i forbindelse med
alkohol

Det er velkendt for de fleste, at Almi ndelig Blækhat
(Coprinusatramentariusi inde holder et antabus-lig
nende stof coprin, som udløser en forgiftning, hvis
der er indtaget alkohol op til l døgn før eller 2 døgn
efter spisning af svampen.

Mindre velkendt er det , at en lignende reakti on
kan opstå med den nærtstående blækhat Coprinus
extinctorius, der er meget sjælden i Da nmark. Også
hos denne har man kunnet påv ise copri n (Kell
1989).

Hos Netstokket Indig o-Rørhat (Bo/etus luridusi,
Køllestokket Tragthat iClitocybe clavipes) og Knip
pe-Gråblad (Lyophylfum connatum) synes der også
at kunne opstå forgiftninger i forbindelse med alko
hol (Flammer & Horak 1983, Kell 1989). Det er ikke
lykkedes at påvise coprin i disse svampe, men ma n
form oder, at svampene indeholder alkoholopløseli
ge stoffer, som kun frigøres og optages i organismen,
hvis svam pene ind tages sammen med alkohol.

Ægte Ridderhat (Tncholoma jlavovirens) angives
O QS:'\ enkelte sfp.np.r (Hp.rrm:m n lQhh R:l m m Pf ~
Det er velkendt for de fleste, at Almindelig Blækhat
tCoprinus atramentariusi indeholder et antabus-lig
nende stof coprin, som udløser en forgiftning, hvis
der er indtaget alkohol op til l døgn før eller 2 døgn
efter spisning af svampen.

Mindre velkendt er det , at en lignende reaktion
kan oostå med den nærtstående blækhat Cont inus



Knippe-Gråblad (Lyoph yllum connatum ) bør undgås som spisesvamp . Foto Jens H. Petersen.

men disse angivelser er mere usikre. Vi har ikke selv
noteret ubehag, når vi har drukket vin sammen med
Ægte Ridderhat, heller ikke i tilfælde, hvor begge
dele har været indtaget i mængde.

Stoffer som mistænkes for at være kræft
fremkaldende

Det er vanskeligt at sige noget sikkert om den reelle
fare ved denne kategori af gifte, fordi der går så lang
tid inden forgiftningens symptomer indtræder. Et
fingerpeg om et stofs tilbøjelighed til at fremkalde
kræft kan dog fremskaffes ad eksperimentel vej .
Dette sker ved, at det stof, man har under mistanke ,
tilføres en speciel kultur af salmonella-bakterier.
Opstår der mutationer (abnorm vækst) hos bakteri
erne betegnes det tilførte stof som mutagent, og det
er statistisk påvist, at der er en korrelation mellem
den påviste mutationsaktivitet og den kræftfremkal
dende effekt. Det må dog understreges , at denne test
ikke leverer noget bevis for, at det mutagene stof
reelt er farligt.

Mange storsvampe har været underkastet denne
deie nåtvæ~eti~d tåget rm~~gde.l-- _U- - ---- -- -- ~ -

Stoffer som mistænkes for at være kræft
fremkaldende

Det er vanskeligt at sige noget sikkert om den reelle

det mutagene indhold imidlertid så lille, at faren ved
at spise sådanne svampe næppe overstiger den risi
ko, der er ved at spise stegt kød. Enkelte arter viste
sig dog at være stærkt mutagene. Dette var tilfældet
for Manddraber-Mælkehat iLactarius necator), som
indeholder det mutagene stofnecatoron, og Knippe
Gråblad (Lyophyllum connaturn) , som indeholder
det mutagene stof connatin (Persson m.fl. 1988).
Stofferne ødelæggesikke ved opvarmning, og for ne
catorons vedkommende er det påvist, at den muta
gene effekt lO-dobles ved opvarmning (således også
ved tilberedning). Selvom man skulle have for vane
at spise disse svampe i ny og næ, er det næppe noget,
der øger risikoen for at få kræft drastisk, men da
arternes kulinariske egenskaber er ganske beskedne,
vil vi så afgjort anbefale, at de tages af spisekortet.

Andre forgiftninger

Hos Brungul Rørhat (Suiflus luteus) kan hathuden
ifølge Hausner (1989) fremkalde en allergi-reaktion
hos nogle mennesker. Det må på denne baggrund
anbefales, at man tager hathuden af hos denne art
• t ,. , '1 .. o T""'Io. • •• .. .. .. .. ..

sig dog at være stærkt mutagene. Dette var tilfældet
for Manddraber-Mælkehat tLactarius necator), som
indeholder det mutagene stofnecatoron, og Knippe
Gråblad (Lyophyllum connaturn), som indeholder
det mutagene stof connatin (Persson m.fl. 1988).
Stofferne ødelæggesikke ved opvarmning, og for ne-



Bredbladet Væbnerhat tMegacollybia platyphyllai
rapporteres at kunne give problemer i fordøjelses
systemet (Bresinsky & Besl1985 , Hausner 1989).

Kegle-Vokshat (Hygrocybe conica) angives at kun
ne forårsage mavebesvær (Gerhardt 1982, Hausner
1989).

Kugleknoldet Fluesvamp tAmanita mappa), som
indeholder store mængder af nervegiften bufotenin,
kan give fordøjelsesproblemer (Gerhardt 1982,
Flammer & Horak 1983, Bresinsky & Besl 1985).
Også på grund af forvekslingsrisikoen med den dø
deligt giftige Snehvid Fluesvamp anbefales det , at
man undgår at spise denne svamp.

Honningsvampen (Armillaria mellea s.l.) er giftig
som rå eller halvrå og kan forårsage forgiftninger i
mave-tarm systemet (Flammer & Horak 1983, Bre
sinsky & Besl 1985). Hvis den er gennemstegt eller
afkogt (kogevandet kasseres) skulle den dog være
helt ufarlig.

Rødlig Okkerporesvamp tHapalopilus rutilansi
står næppe på mange svampesamleres spisekort.
Ikke desto mindre har der i DDR været to alvorlige
forgiftningstilfælde med denne svamp i de seneste år
(M. Herrmann m.fl. 1989). I det ene tilfælde blev
svampene samlet for at være Oksetunge (Fistulina
hepaticai. De, der havde indtaget svampene, tissede
violet, men var for sygetil at have fornøjelse af det. I
det ene tilfælde var en 7-årigdreng hospitalsindlagt i
25 dage, de første 2 uger med svære forgiftnings
symptomer, efter blot at have indtaget 2 spiseskeful
de stegt poresvamp.

Sammenfatning

Ingen af de oplysninger, der er sammenfattet her
over, bør give anledning til ængstelse blandt de, som
holder af at spise vilde svampe . Ganske vist er det
alvorligt nok, at man har konstateret amatoksiner i
nogle af de små hjelmhatte, keglehatte og parasol
hatte , men der er vel næppe nogen, der kunne finde
på at samle den slags til spisebrug - eller for den sags
skyld finde dem i tilstrækkeligt store mængder. Vi
tvivler også på, at Rødlig Okkerporesvamp bliver
samlet til madgryden af denne forenings medlem
mer. Den er nok reserveret til helt andre formål end
de kulinariske.

At visse svampe ikke tåles sammen med alkohol,
må man tage til efterretning, og så må man vælge. Et
fælles træk ved de svampe, der kan forårsage umid
delbare, forbigående forgiftninger og de, som efter
_ _ _ ~ _ _ _ ~ . _1 ~ _ •

de stegt poresvamp.

Sammenfatning

Ingen af de oplysninger, der er sammenfattet her
over, bør give anledning til ængstelse blandt de, som

pe. For begge kategorier af giftsvampe , vil vi anbe
fale, at man holder op med - eller i hvert fald holder
igen med at spise dem . Selv kan vi sagtens undvære
dem helt.

Det vil nok være realistisk at forvente , at de fleste
fremtidige opdagelser af nye svampegifte vil falde
inden for kategorien "sjældent spiste svampe". På
denne baggrund vil vi endvidere anbefale , at man
lader være med at eksperimentere med spisning af
de svampearter, hvis kulinariske egenskaber ikke er
generelt anerkendt i de nyere svampebøger.

Det sikreste er, at man holder sig til de velafprøve
de grupper så som rørhatte, kantareller, pigsvampe
og milde mælke- og skørhatte. Det forekommer me
get usandsynligt , at fæle overraskelser endnu skulle
kunne ligge gemt her efter mange års erfaring med
spisning af netop disse svampegrupper. Og så er det i
øvrigt en god ide ikke at spise alt for ensidigt - spiser
man ensidigt , øges risikoen for, at man får for meget
af et stof, som organismen ikke tåler at få i store
mængder, og hvis tilstedeværelse og virkning måske
endnu er ukendt for videnskaben.

Vi ønsker at takke Flemming Rune for hjælp med
fremskaffelse af litteratur.
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En svampeoplevelse ud over det almindelige

BirteRohweder
Strandparksvej 6,2900 Hellerup

De sidste 6 år har jeg lejet hus nær Vence i Provence.
Hvert år kører jeg ad en ny rute og ser "sights" af
varierende art. I fjor var det kalkmalerier og roman
ske kirker i Auvergne. Dem kan man læse om bl.a. i
Michelins grønne guider. Men så finder man plud
seligt noget, der ikke står i bogen.

Vi kom kørende på vej til kirken i La Chaise Dieu ,
nordfra ad D449 (ikke mærket med grønt som væ
rende smuk , men det var den nu alligevel) og ser så
pludselig en lang hvid bygning med en facade , som
fik mig til at smække bremserne i og køre op på
parkeringen foran. Som det ses afbillederne var hele
forsiden eet skovlandskab i strålende farver med
svampe og træer i overstørrelse. Udenfor udstillings
vinduet stod store rammer med tørrede Karl Johan
skiver i fine rækker - og det var ikke småeksempla
rer! Vinduet bagved var fuldt af forskellige kæmper:
Blomkålssvamp og Karl Johan foruden store , smuk
ke ballonglas med syltede svampe lagt i lag, så de

dannede et stribet mønster, alt fint arrangeret på
mos.

Inde traf jeg lederen , en sicilianer og hans assi
stent. Jeg forklarede hvor jeg kom fra, fortalte om
vores svampeforening og spurgte hvilke svampe der
var. De viste hele foretagendet frem. I den store hal
var der dels et stort kølerum til de friske svampe,
dels et tørreri med bakker og trådnet. Det var stort,
ca. 3x5 m og 2,5 m højt. Det fungerede med elvarme
og holdt ca. 50·C, forklarede han.

Svampene blev samlet ind i store, flot malede kø
lebiler hos forskellige leverandører, bønder og skov
folk i distriktet. Heldigvis havde de ikke travlt men
tid til at snakke. Vi fik store illustrerede svampebø
ger frem for at finde ud af, hvilke svampearter, fir
maet handlede med. I mine notater står, at de i juni
samler ca. 80 t ialt. Hele årsproduktionen er på
2.500 tons! Halvdelen rørhatte, resten blandet mæl
kehatte, kantareller, morkler -Dg "musserons des

PhAIS ~T SEes



Kasser med bund af trådnet anvendes til tørring af rørhatte, som forinden skæres i ca. 5 mm tykke skiver.

pres" dvs. Elledans-Bruskhat (Marasmius oreades).
Desuden forskellige andre som sammen med en del
af de foregående går under betegnelsen "Melange
forestiere", Der var ret mange morkler forresten. Al
le stod nydeligt i små poser til salg i butikken. I
september samles der ca. 15t om dagen. Når jeg ser
på mine notater med tallene, tror jeg det er løgn,
men på den anden side , mit franske er ret hæderligt
og tallene blev skrevet ned med det samme. At jeg
kom afsted med både tørrede og friske svampe, siger
sig selv. Friske Kantareller, som om aftenen blev til
beredt i en omelet af de rare damer på vores lille
hotel, men også tørrede morkler og Karl Johan i
skiver, fint emballeret, så de ikke gik itu under trans
porten og endelig en pose "Forestiere" til mine sau
cer i Provence. Jeg konstaterede til middagen om
aftenen at Kantarellerne, som altid i Sydfrankrig,
var en skuffelse. De har ikke nær den lækre smag
som vore nordiske eller som de, man finder i
Schwarzwald. Der hvor jeg bor, har jeg ikke mange
chancer for at finde svampe, men engang har jeg
med venner fundet både Kegle-Morkel (Morchella
conica) og Stjernebæger (Sarcosphaera crassa) i Lu
betonskovene ovenfor r::uipnpt Det pr statsskove d
forestiere" . Der var ret mange morkler forresten. Al-
le stod nydeligt i små poser til salg i butikken, I
september samles der ca. 15t om dagen. Når jeg ser
på mine notater med tallene, tror jeg det er løgn,
men på den anden side , mit franske er ret hæderligt
og tallene blev skrevet ned med det samme. At jeg
kom afsted med b åde tørrede o~ friske svarrme ~ilJPr

man efter sigende får, hvis man samler i de private
skove.

På det store grønsagsmarked i Nice er der altid en
bod med forskellige svampe, friske og tørrede, men
de er dyre. Dog ikke så dyre som på det fine marked i
Cannes, hvor 3 små, faste Karl Johan kostede over
100fr. (115 kr.) og så blev jeg nærmest smækket over
fingrene for at ville vælge selv. (Kommet hjem til
Danmark fandt jeg et helt kilo og følte mig meget
rig).

Begyndelsen af juli er svampetidens højdepunkt,
senere kan det blive for tørt. De svampe man får på
restauranterne er naturligvis mest dyrkede, men
morklerne samles i naturen. Morkler serveres som
regel i en fin flødesauce til fuglevildt eller kalvekød;
det er retter i den dyre ende.

Auvergne er en dejlig landsdel at køre i. Store
grønne bakker med lidt grå klipper og i juni blom
strende gyvel overalt, enge fyldt med pinseliljer og
grupper af flødefarvet charolaiskvæg i alle aldre. Det
er gammelt vulkansk område med græsbevoksede
kratere og små grå landsbyer med romanske kirker.
Småhotellerne er billige , ofte familieforetagender,
;nn~n rl;lrlr~rl<>r~r rn~n ~nlr~1 An nArl rn<>rl l\Æ<>n hl1,,~r

bod med forskellige svampe, friske og tørrede, men
de er dyre. Dog ikke så dyre som på det fine marked i
Cannes, hvor 3 små, faste Karl Johan kostede over
100fr. (115 kr.) og så blev jeg nærmest smækket over
fingrene for at ville vælge selv. (Kommet hjem til
Danmark fandt jeg et helt kilo og følte mig meget
ric) .



45 fr. for 3 retter, omeletten med egne kantareller,
steak og frites med salat, og som dessert hjemmesyl 
tede kirsebær med banan. Værelset med udsigt til en
dal med bæk, blomstrende gyvel og nattergale, det
hele for kun 80 fr. Når man kører i juni er der endnu
ikke mange turister og det er nemt at finde rimeligt
logi.

De romanske kirker i Orcival, St. Nectaire og Le
Puy er alle et besøg værd. Men højdepuntet er kirken
i La Chaise Dieu. Her var alle væggene over de 114
munkestole i koret dækket af vævede tæpper fra
l500-tallet. De forestiller højdepunkter i bibelhisto
rien både fra det gamle og det nye testamente. De er
vævet dels i Arras i Nordfrankrig dels i Bruxelles til
kirken, hvor de har hængt lige siden . På ydersiden af
korvæggen er et meget berømt kalkmaleri forestil
lende dødedansen "Danse Macabre" fra l500-tallet,
tilsvarende, men mere primitive findes i danske kir
ker.

Der er mange opskrifter på svampe i de franske
kogebøger, her følger en morkelopskrift fra "La cui
siniere provencale" af J.B. Reboul udgivet ca. 1900:

Croutes aux morilles

morkler (som man nu har dem) rensede og snittede
udstukne franskbrødsskiver 5 cm, l cm tykke
smør, salt, peber
l spsk mel
l spsk kalvefond
2 æggeblommer
citronsaft

Mål og vægt er ikke nærmere angivet. Ca. l crouton
pr. person. Pensl franskbrødsskiverne med smeltet
smør på begge sider, rist dem lysebrune men stadig
bløde indeni. Steg morklerne i lidt smør i et par
minutter, kom salt og peber på, drys med mel, kom
bouillon på, og lad det snurre i 6 minutter. Lier med
æggeblommer pisket med citronsaft og server på fad
med brødcroutonerne udenom.

En lille nem og fin forret eller frokostgodbid.

2 æggeblommer
citronsaft

Mål og vægt er ikke nærmere angivet. Ca. l crouton
pr. person. Pensl franskbrødsskiverne med smeltet
smør på begge sider, rist dem lysebrune men stadig
bløde indeni . Stel! mnrklerne i lirlt ~mOlr i pt n~r

Svampejægernes slagsang

Mel.: "Den evigg1ade kobbersmed.."

Når vinteren i grøft og graver ved at rinde ud,
går jagten løs, med kniv og kurv vi trodser sne og
slud,
som trøffelsvin vi roder rundt fra første dag i maj ,
hver lille svamp bli'r spist , om der er orm i eller ej,
vi forsømmer alt, vore hjem gror til i møg,
der er mug i hjørnet og skimmel på vort tøj ,
i vort badekar står en mægtig Karl Johan,
under sengen der dyrker vi ivrigt Bævretand.

Vi har en svamp , der passer til hver enkelt lejlighed,
så hvis den rige onkel har lidt svært ved at få fred ,
så gi'r vi ham en stuvning med en trævlhat eller to,
og inden alt for længe får han evig fred og ro,
hvis din kone snorker ~ hvis manden han er sur,
har vi verdens lækreste f1uesvampekur,
til din svigermor find 's en blanding - helt speciel ,
hvad der er indeni, tør vi næsten ikk fortæl' .

Der findes onde tunger, som misundelige er,
de påstår, vi har svamp på hjerne og på vores tæ'r,
det ved vi godt, men det betyder faktisk ingenting,
for de kan nemlig spises, både stok og hat og ring,
spøg tilside, skulle vi ikke sige SKÅL,
lad os sætte os dette gode, fromme mål,
at vi ses, når svampene kommer næste år,
lad os håbe, at vi mange paddehatte får.

Anneli Gerdsen

lad os håbe , at vi mange paddehatte får.

Anneli Gerdsen



Randet Barkhinde - en overset svamp i øjenhøjde

Inger Marie Jegstrup, Klaus Kristiansen & Ulrik Søchting
Institut/ar Sporeplanter, ø. Farimagsgade 2 D, 1353 København K.

Måske har opmærksomme svampesamlere opdaget,
at en del af vores parktræer og mange af vores skov
træer specielt om efteråret og vinteren får hvide
skjolder og plett er (Fig. 1). Det ligner saltskjolder,
der starter som' små hvide plett er, som vokser radi 
ært udefter. Skjolderne skyldes svampen Athelia
arachnoidea, og vi har givet den det danske navn
Randet Barkhinde fordi frugtlegemet er som en hud 
agtig hinde over barken.

Økologi

Rand et Barkhinde vokser foruden på Bøg også på
Ahorn , Ask, Eg og Æble . Det viser sig, at den ikke
snylter på træerne, men derimod lever af epifytter,
d.v.s. af de organismer, som vokser på træernes bark.
Den er obligat parasit og fortærer fritlevende grønal
ger tilhørende slægterne Apatococcus og Desmococ
cus, men den holder specielt af algerne i de skorpe
formede laver By-Kantskivelav (Lecanora conizae
oides) og Alm. Støvlav iLepraria ineands.

Det er karakteristisk, at Randet Barkhinde angri
ber stærkest der, hvor algerne og skorpelaverne er
helt dominerende på træstammerne. Svampens
spredning bliver nemlig lettere her, fordi der hele
tiden er nyt tilgængeligt substrat, i modsætning til
stammer med mere varierede epifytsamfund, hvor
der kan være langt mellem egnede substrater. Selv i
monotone bevoksninger skabes der en balance mel
lem mængden af substrat og hyppigheden af Bark-

.hinde, således at der aldrig er så meget svamp, at den
får spist op i samme sæson.

Ved en undersøgelse af epifytter på bøgestammer
forskellige steder i landet, viste Randet Barkhinde
sig at kunne dække omkring 5 % af barkens over
flade i nogle bynære skove, mens den i mere natur
prægede skove var helt fraværende (Christensen &
Søchting 1990).

Angrebet udbreder sig efter hekserings-princip
pet. En stadig større ring af hvidt mycelium vokser
efterhånden sammen med andre ringe og får ud
seende af store skjolder.

Inden i ringene ses først en tør, grå overflade af
døde laver og alger. Bag den døde zone er der friske
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spredning bliver nemlig lettere her, fordi der hele
tiden er nyt tilgængeligt substrat, i modsætning til
stammer med mere varierede epifytsamfund, hvor
der kan være langt mellem egnede substrater. Selv i
monotone bevoksninger skabes der en balance mel
lem mængden af substrat og hyppigheden af Bark-

etablerer sig først senere, d.v.s. længere bag mycelie
fronten.

Epifytsvamp ens mycelium , der ligner et fint ,
hvidt spindelvæv, vokser nok mest i vinte rhalvåret,
og vi har i vinte ren 89/90 observeret en væksthastig
hed på 1-4 mm/md. Hv is det er for koldt , går væk
sten i stå , og i tørre perioder, som forå r og sommer,
kan myceliet tørre helt ud og forsvinde (Arvidsson
1979).

Beskrivelse af Randet Barkhinde

Svampemyceliets hyfer har hyppigt øskendannelse
ved tværvæggene og anastomoser (brodannelse)
mellem to parallelhyfer.

Kontakten mellem svamp og alge har vi iagttaget
som talrige hyfeender, der vokser ind imellem alger
ne. Vi har ikke set hyfer, der trænger ind i selve alge
cellerne for at suge næring, men sådanne er obser
veret afPoelt & Julich (1969) (Fig. 2).

Det kønnede stadium af svampen ser man ret
sjældent. Det angives at forekomme på unde rsiden
afgrene og væltede stammer (Arvidsson 1976), men
vi har fundet det på levende stammer - i et enkelt
tilfælde tæt ved jorden. Det kendes som en mere
kraftig , hvid til gullig hinde, der let kan fjernes fra
barken.

Basidierne, hvor sporerne dannes, er aflange , en
rummede og har 2 eller 4 sterigmer.

Eriksson & Ryvarden (1973) mener, at Randet
Barkhinde er steril i by-forurenede områder, og vi
har da heller ikke set frugtlegemer i København.

Måske har svampen en anden måde at sprede sig
på, nemlig v.hj.a. sklerotier, klumper af tæt pakkede
hyfer (Fig. 3), der i et tidligt stadium minder om små
vattotter på ca. 1/2 mm , men siden danner 1/4 mm
store kugler med velafgrænset overflade (Figur 4).

De ses jævnligt på myceliet, men det vides ikke med
sikkerhed, om de er nøglen til den normalt sterile
svamps overlevelse. Jiilich (1972) mener, at skleroti
erne kunne tænkes at blive spredt med vand eller
vind og derefter kolonisere nye områder.

Det er også muligt, at sklerotierne ligger tilbage i
dvaletilstand efter at svampen har opbrugt de til-
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Figur 2. Hyfer af Rand et Bar khinde laver såkaldte hausto
rier inde i algecel1ern e, som snart dør. Efter Poelt og Julich.
Må lestok 20 um.

Figur 3. Sklerotiernes ind re består af et tæt hyfevæv, hvor
hyfernes trådstruktur ikke kan erkendes. Må lestok 25 um,

skorpelaverne påny har etablereret sig på barken og
derved skabt nyt substrat for Barkhinden, kan skle
rotierne så spire. Alternativt kan sklerotierne være
strukturer til overlevelse under længere tørkeperio
der.

Taxonomi

Athelia-slægten henregnes til Corticiaceae (bark
svampe), der er en familie i Poresvampordenen. Der
har hersket (og hersker stadig) en del uenighed om

(JDU6Y ·

Athelia-slægtens parasitiske arter og saprotrofe ar
ter (dvs. dem, der vokser på dødt organisk materia
le) har tidligere været samlet i artskomp lekset "Cor
ticium centrifugum", Denne "sam leart" deler Jiilich
(1972) op i adskillige arter, heriblandt fire, der para
siterer laver og alger, og som han henregner til slæg
ten A thelia; en af disse arter er A. arachnoidea. Ju
lich adskiller hovedsagelig arterne på grundlag af
sterigmeanta l, samt sporernes form og større lse, alt
så rent anatomiske karakterer. Der er imidlertid an
dre meninger om denne opdeling. Arvidsson (1976)
fremfører f.eks., at sterigmeantallet er en usikker ka
rakter, idet han har set basidier med både to og fire
sterigmer på samme frugtlegeme . Endvidere bringer
denne karakter nogle saprotrofe arter ind i det ellers
parasitiske A. arachno idea-kompleks .

Eriksson &Ryvarden (1973)foreslår at bruge skle
rotier som nøglekarakter, idet disse ifølge dem kun
er observeret på de parasitiske arter. De finder det
mere naturligt at holde de paras itiske ogde saprotro
fe arter i hver sit artskomp leks, og placerer således
de parasitiske arter i A. aracnoidea og de saprotrofe i
A. epiphylla. Jiilich (1972) nævner dog, at visse arter
med sklerotier både kan være saprofytter og parasit
ter.

Uenigheden om artsopfattelsen indenfor slægten
A thelia, og altså også placeringen afA. arachnoidea,
bunder således i, hvorvid t man - som Jiilich - læg
ger vægt på ana tomiske karakterer, eller om man 
som Arvidsson og Eriksson & Ryvarden - lægger
vægt på mere biologiske karakterer (parasitisme
contra saprotrofi). Vi skal ikke her tage stilling til
hvilken opfattelse, der er mest korrekt.

Randet Barkhinde gør rentbord

Randet Barkhinde er sandsynligvis afbetydning for
sammensætningen af epifytvegetat ionen på stam
mern e, idet den med jævne mellemrum ud rydder
tilstedeværende alger og laver.

Svampens hyppigere forekomst skyldes antagelig
de udbredte artsfatt ige lavbevoksninger, som er en
følge af luftforureningen (Arvidsson 1976, 1979),
men den er samtidig med til at opretholde en vegeta
tion af sine foretrukne fødearter.

For at und ersøge hvor stor betydning svampen
har for lav- og algevækst, bør der foretages under
søgelser af svampens væksthastighed, samt dens
sprednings- og overlevelsesstrategi, herunder natur
ligvis også sklerotiernes funktion.

vægt på mere biologiske karakterer (parasitisme
contra saprotrofi). Vi skal ikke her tage stilling til
hvilken opfattelse, der er mest korrekt.

Randet Barkhinde gør rent bord



Figur 4. Kugleformede sklerotier mellem mycelium og døde alger på bark af Bøg. Storskoven v. Hvalsø, november 1989.
Scanningfoto. Måleenhed l mm.
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Anmeldelse

Andreas Bresinsky & Helmut Besl: A Colou r Atlas of Poiso
nous Fungi (oversat fra tysk af Norman G. Bisset). - Wolfe
Publishing Ltd , London 1990. 295 sider. ISBN 0-7234
1576-5. Pris f. 60,00.

Nu er Bresinsky og Besls store tyske værk om giftsvampe
blevet udgivet på engelsk. Oversættelsen holder sig meget
tæt til originaludgaven og såvel illustrationer som littera
turkilder er de samme. Måske er det i erkendelsen af, at den
tyske bog er ganske fremragende , og at det vil være et mege t
stort arbejde at lave væsentlige faglige tilføjelser til teksten.
Der findes ikke i øjeblikket nogen bedre giftsvampebog på
markedet end denne. Teksten er bygget op over ikke min
dre end 842 referencer og er illustreret med henved 100
rimelige farvefotos af alle mulige svampe, der kan tænkes
at give blot den mindste smule mavekneb. Artern e er på
bedste lægevis opstillet efter giftvirkningen i "syndromer" :
Phalloides-syndromet, Orellanus-syndrornet, Gyromitra
syndromet, Mu scarin-syndromet osv., i alt II grupper.
Ydermere er der en række generelle betragninger om svam
pe og diverse bestemmelsesnøgler, som læger og andre kan
bruge i forgiftningstilfælde.

Når man læser bogen uden at have et akut forgiftningstil
fælde at skulle tage stilling til , kan det godt være lidt irri
terende, at beskrivelsen af de enkelte arters giftindhold og
-virkning er spredt ud på både de generelle syndrom-be
skrivelser og på gennemgangen af selve arterne. Det har

vist også været et problem for forfatterne ved disponerin
gen af bogen, og for læseren bevirker det nogen bladren
frem og tilbage. På trods afbogens størrelse er de forskellige
svampearters tok sikologi langt fra gennemgået lige grun
digt. Nogle arter er behandlet fortrinligt, mens andre er
skåret ned til det absolut minimale. Først når man selv har
arbejdet med emnet på nærmeste hold, opdager man imid
lertid, hvor omfattende litteraturen om giftsvampe i virke
ligheden er. De 842 referencer i bogen er faktisk kun et
begrænset udvalg af den samlede mængde artikler om em
net , og det kan være svært at bevare overblikket, når man
dykker ned i kilderne. Om bogens forfattere har behandlet
hele litt eraturen til strækkelig kritisk og sorteret det rigtige
fra , vil altid kunne diskuteres, men sammenlagt synes jeg ,
at de er sluppet godt fra det , og overblikket er der. At bogen
yde rmere er relevan t understreges af, at der på det Teknolo
giske Universitet i Muncheri fra 1975 til 1987 blev regi
strere t hele 2785 svampeforgiftninger i Miinchen og om
egn , heraf516 som hospitalsindlæggelser og 15 med dødelig
udgang. Men måske sydtyskere er mere dumdristige end
danskere. En konkurrent til titlen som Europas bedste gifts
vampebog er dog netop på trapperne fra et tysk forlag: en
tung sag med titl en "G iftpilze, Pilzgifte" skrevet af Roth ,
Frank og Kormann. Den kanforhåbentlig bliv e anmeldt i
næste nummer afSVAMPE.

Salgsm æssigt vil Bresinsky & Besls egen bog i tysk ud
gave dog nok være den værste konkurrent for den engelske
nyudgivelse. Den tyske udgave (Giftpilze. Ein Handbuch
fur Apotheker, Artze und Biologen) er nemlig sidste år ud
sendt i paper-back, og så koster den under det halve af den
engelske.

Flemming Rune



Svampeopskrifter

Fasan-champignonragout med druer, 4
couv.

2 fasaner
300 gr champignon
lidt urter (selleri-porre)
30 druer uden kerner
2 dl hvidvin
2 dl fløde
salt og peber
100 gr smør
lidt maizena

Skær fasanerne i 8 stykker. Brun rygben og vinger.
Kog det 2 timer med urter, sigtes, koges ind til 2 dl.
Brun fasanstykkerne i smør, krydres, steges færdige i
ovn 5-10min. Tilbered sauce afhvidvin, indkoges til
1dl, tilsæt fond og fløde , jævnes med maizena. Steg
champignonerne. Anret fasan-champignon-druer
(vendes på panden med svampene tilsidst). Hæld
saucen over. Server med råstegte kartofler og salat
med nødder og syltede tyttebær.

.Svampepiroger

200 g svampe f.eks . kantareller
2 skalotteløg
2 spsk hvidvin
l spsk smør
l dl piskefløde
300 g butterdej
l æg til pensling
salt og peber

Rens og hak løg og svampe og damp dem i smør til al
væden er væk. Tilsæt hvidvin og fløde , kog ind til tyk
konsistens (kaffefløde kan anvendes, dog skal der så
jævnes med lidt maizena), smages til med salt og
peber. Fyldet afkøles. Butterdejen rulles ud og skæres
i kvadrater cl 12-15 cm. Læg fyld på midten og pensel
kanten med æg, fold til en trekant og tryk med en
gaffel hele kanten rundt. Alt dette kan gøres i god
tid. Lige før servering pensles og bages pirogerne
18-20 min ved 200°e. De skal være gyldne. Denne
ret kan hnHJP" ervrn h~r1p fr.rrpt r.o .,r.M"'I t ;lh",h",e- +;1

200 g svampe f.eks . kantareller
2 skalotteløg
2 spsk hvidvin
l spsk smør
l dl piskefl øde
300 Q butterdej

ved Preben Madsen

Laks (el. havørred) med spinatog rørhat
tefløde

4 tallerkener der kan tåle at komme i ovnen.
700 g filet af laks i tynde skiver
200 g ribb et og skyllet spinat (frisk)
1/2 citron
50 g smør
salt og peber
300 g rørhatte (rensede og skåret i tem cl 2 cm)
3 dl fløde 13
Lidt maizena
l bdt purl øg

Damp spinaten i sm ørret og læg det på de fire taller
kener. Herpå lægges laksen, dryppes med citronsaft
og krydres med salt og peber.
Sauce: Rørhattene dampes tørre og tilsættes fløde
13, jævnes med maizena og krydres med salt og pe
ber.
Ovenstående kan gøres i god tid , før man vil nyde
maden.
Før servering: Tallerkenerne sættes i ovnen ved
200 0 e (Hvis de ikke kan være der på en gang, be
tyder dette intet, da de holder sig varme meget læn
ge). Tallerkenerne skal stå i ovnen 5-8 min. Saucen
koges op , tilsættes fintsnittet purløg og hældes rundt
i kanten af tallerkenerne. Server med ris.

Persille-svampestuvning (velegnet som
tilbehør)

l bdt persille
400 gr svampe (rester fra kurven)
50 gr smør
2 spsk mel
2 dl kaffefløde
salt og peber

Fjern stilkene fra persillen, skyl godt og blancher.
Smelt smørret i gryden, sauter svampene, drys mel
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200 De (Hvis de ikke kan være der på en gang, be-
tyder dette intet, da de holder sig varme meget læn
ge). Tallerkenerne skal stå i ovnen 5-8 min. Saucen
koges op , tilsættes fintsnittet purløg og hældes rundt
i kanten af tallerkenerne. Server med ris.



Rhodocybe stangliana - ny for Danmark

Thomas Læssøe
Herbarium, Royal Botanic Gardens, Kew, Rich
mand, Surrey TW9 JAB, England

Efteråret 1989 var rent svampemæssigt en noget
blandet fornøjelse. Glæden var dog stor, da jeg sam
men med mine forældre stødte på Rhodocybestang
liana (Bres. & Pfafi) Riousset & Joss. i Hou skov lige
øst for Mariager. Denne egn er meget kalkrig med
Danias kalkgrave lige om hjørnet. Vi var på udkig
efter Fjerkølle (Pterula multifida) og flere andre
spændende arter, der tidligere er blevet fundet i en
smal, ca. 25 årig beplantning af gran (Picea) ud mod
fjorden. Indenfor plantagen er der bøge-domineret
skov. Vi havde næsten opgivet, da først Fjerkøllen
blev fundet i rigelige mængder. Umiddelbart ved si
den af, dybt nede i en halvt forrådnet bunke af af
klippede grankviste, stod en stor klyngesilkeglinsen
de hvide svampe.

Allerede da jeg fiskede det første frugtlegeme op
bemærkedes en meget kraftig mellugt. Desuden hav
de svampen røde pletter a la Plettet Fladhat og en
fibret hathud henefter Alm. Trævlhat. Da svampen
blev vendt om sås rosa lameller! Men først da den
besynderlige, uformelige basisknold blev bemærket
ringede klokkerne. Jeg havde nemlig nogle få uger
forinden set den samme art på en poster præsenteret
af R. Rauschert på den Europæiske Mykologiske
Kongres i Tallin, Estland.

Rauschert (1989) har også publiceret fundet i Bo
letus. Hun gennemgår fundet, det første østtyske, i
detaljer og giver en liste over de fem kendte lokalite
ter, to i det sydlige Vesttyskland, to i Frankrig og
altså en ved Jena i Østtyskland. Det har dog vist sig,
at svampen også er fundet i Norge (Weholt & Kristi
ansen, 1981 og Weholt 1982). Det danske fund er
således mindre overraskende end først antaget.

Ganske nær Troldhatten stod en mængde Gråbla
de, formodentlig Tephrocybe boudieri (Kiihn. & Ro
magn.) Mos. Det er interessant, at netop denne art
stod blandet med troldhatten også på den østtyske
lokalitet, og Weholt (1982) nævner Tephrocybe cf.
fibrosipes Metr, Af andre arter kan nævnes Elastik
Foldhat (Helvella elastica), Nålestribet Ridderhat
(Tricholoma virgatum), Geastrum sessile (også
nævnt hos Weholt), Brunstænket Tragthat (Lepista
inversa), Violet Hekseringshat (Lepista nuda), Stor

af R. Rauschert på den Europæiske Mykologiske
Kongres i Tallin, Estland.

Rauschert (1989) har også publiceret fundet i Bo
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skov,fortrinsvis gran (Picea) men også fyr (Pinus) og
som regel beskrives jordbunden som kalkrig.

Rhodocybe stangliana's systematiske placering er
ret omdiskuteret. Bresinsky & Pfaff (1968) gav den
første gyldige beskrivelse i slægten Knoldfod (Squa
manita). Da havde svampen allerede været kendt i
mange år, men havde aldrig fået et navn. En gruppe
franskmænd, Riousset & al. (1977) viste senere på
frisk indsamlet materiale, at svampen skulle hen
føres til Troldhatte-slægten {Rhodocybe). Deres ar
gumentation hviler især på sporens ultrastruktur,
idet arter af Troldhat har en karakteristisk vægmor
fologi svarende til morfologien hos Rødblad- og
Melhat-sporer. Alle tre slægter henføres til Rødblad
familien (Entolomataceae). Baroni (1981)acceptere
de arten som en Troldhat i sin Rhodocybe-monogra
fi. Kees Bas (pers. com.) anser arten for at være så
afvigende, at den bør have sin egen slægt. På Insti
tut for Sporeplanter er Søren Rosendahl igang med
at studere enzymaktiviteten hos R. stangliana (sam
menligning af knold, hat og Tephrocybe cf. boudierii.
Resultatet vil formodentlig blive publiceret andet
steds. De foreløbige resultater tyder på, at den my
stiske knold indeholder "fremmed væv", således at
R. stangliana i virkeligheden er en parasit, og da
formodentlig på en anden bladhat. Bladhatte der
snylter på andre bladhatte er kendt i en række til
fælde, f.eks. hos Psathyrella epimyces (Peck) A.H
.Smith, Snyltehat (Asterophora), Snyltende Pose
svamp (Volvariella surreeta) og nogle Rødblad-arter
(Entoloma). Det er blevet antydet, at også Knoldfod
(Squamanita) i virkeligheden er snyltere.

Beskrivelse af Rhodocybe stangliana

Frugtlegemer i tæt klynge. Hat 12-25 mm, hvid med
smudsig lys brunrød tone, midte af og til mørkere
okkerrødlig, fedtet til svagt klæbrig, radiært fibret,
konveks, lavt puklet, rand noget opsplittende og fi
bret. Lameller, L: ca. 44, l: 1{-3), hyppigt gaffelgrene
de mod randen, ret tætte, blegt lyserøde tillaksefar
vede, udrandede, 2,5 mm brede, æg glat. Stok 40
60 x 3-6{-9) mm, farvet som hatten men med spredte
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Rhodocybe stangliana , Østjylland, Hou Skov, 8.X.l989. Foto T. Læssøe.



knoldet, mest konisk, lysegrå, dunet, op til 15 mm
bred og 16 mm høj. Ved gennemskæring ses en skarp
zone mellem "stokkød" (hvidt) og knoldens kød
(gråt) . Stokkødet kan løsnes fra knoldens kød. Lugt
kraftig melagtig, især meget voldsom ved gennem
skæring. Smag lidt agurkeagtig, ikke ubehagelig. Ba
sidier 2- og 4-sporede . Sporer drå beformede, man
gekantede, 6,4-7,6 x (4,5-)5,1(-5,7) um.

Materiale
Øst-J ylland, Hou Skov mel\. Mariager og Assens , 8.X.1989,
Tl.r2073 , dybt i meget løst lag af rådnende grankviste på
kalkb und.
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Anmeldelse
R. Watling & N .M . Gregory: British Fungus Flora, Agarics
and Boleti. 6/ Crepidotaceae, Pleurotaceae and other pleuro
toid agarics . - Edinburgh, 1989, 157 s. ISBN 1-872291-00 -7.
Pris: 10 f.

Det 6. bind af svampeflo ravæ rket over de brit iske hats
vampe omhandler arte r af østersha t-lignende (pleurotoide)
sva m pe. Det vil sige arte r uden stok eller med side- ti l
randstillet stok, uanset deres systema tiske tilh ørsforhold.
Af den grund er det en broget skare af arter fra flere for
skellige ordn er, fam ilier og slægter, som er behandlet. De
tid ligere bind i floraen har udelu kkende behandlet hele fa
mi lier eller slægter, men i dette bin d har man va lgt at foku
sere på frugtlegemforme n. Kun de pleu rotoide arte r i de
enkelte slægter og familier er beskrevet. lait er 98 arter
beskrevet , tilhø rende 29 slægter og 9 familier.

Behandlingen er opb ygget efter samme prin cip som i de
tid ligere bind , med nøgler ti l slægter og arter, samt beskri
v p1ÆeF. 'lf;~.iJYt5cfl læat5r~nIl)'7-'l-IJ;;M""'-- - - ... _- - ---,- - - -

Anmeldelse
R. Watling & N .M . Gregory: British Fungus Flora, Agarics
and Boleti. 6/ Crepidotaceae, Pleurotaceae and other pleuro
toid agarics. - Ed inbu rgh, 1989, 157 s. ISBN 1-872291-00-7.

underslægter, sektioner og stirps. Artsbeskrivelserne følger
et fast mø nster med genne mgang af de makroskopi ske og
mikroskopi ske karaktere r, samt angive lse af vokses ted og
udb redelse i Sto rbritanien. 209 stre gtegninger illustre rer
arterne mikro- og makroskopisk. Der er henvisn inger til
farvebilleder og stregtegninger i andre værker.

Alle nøgler anve nde r en blan d ing af mikro- og makrosko
piske karakterer. Den første nøg le i bogen udn øgler alle
slægter, som ind eholder pleurotoide arte r. For hver familie
er der en nøgle til samtlige slægter, også t il dem som ikke
indeholder pleurotoide arter. U ndtagelserne er Ridderhat
familien hvor der ingen nøgle findes ; Kløvblad- og Rød
blad-familierne hvor kun de behandlede slægter udnøgles;
og Slørhat-familien hvor kun de træboende slægter, som
ikke danner mykorrh iza, er medtaget.

Udvalget af arter i floraen er ikke helt i overe nsstemme l
se med tit len , f.eks . er flere slægter fra Mus lingesvamp
fami lien ikke behandlet , til gengæld er der medtaget adskil
lige arter, som ikke er pleurotoide. En de l af de medtagne
arter har snarere facon som tragthatte (clitocyboide) eller
navlehatte (omphalinoide) med midtst illet stok , det gælder
f.eks. Kulkanta rel, Ompha/otus o/earius, Arrhenia griseo
pallida, A. rickenii og Hohenbuehelia /ongipes. Der er også
nogen inkonsekvens med hensyn ti l den grup pe svampe,
som kaldes cyphellaceer, dvs. omvendt skå lformede arter
med glat eller svagt året spo rebærende lag. I bogen er f.eks.
Arrhenia retiruga, Cyphellostereum og Rimbachia medta
get, mens hovedp arten af de cyphelloide slægte r er ud eladt.
Bag i bogen er der dog en oversigt med nogle af de cyphel
loide slægter, samt figurer af enkelte arter. Det må dog siges
at medtagelsen af nogle få arter, som falder lidt ud enfor
rammerne, efter min meni ng er en god dis position, når
man på den må de får dækket alle arter i en slægt.

Af de 209 ud mærkede stregtegninge r viser 80 habitu s. 35
af de behandlede arter er desværre ikke illustreret, hvilket
er endnu mere ærgerligt, efters om en del af de man glende
arter er sjæ ldne eller dårligt kendte. Angive lse af størrelses
for holdet på tegningerne man gler fuldstæ ndigt, hvilket be
svær liggør sammenlign ing mellem arterne . Ha bitustegnin
gerne er tyde ligvis ikke i samme måle stok, så man må se i
beskrivelsern e for at få stø rrelsesforholdet.

Artsa fgrænsningen svarer i de fleste slægter til den man
bru ger i resten af Norde uro pa og Ska ndi navie n, men i nog
le tilfælde er der anven dt et snævrere artsbegreb. Eksempel
vis anerkendes i florae n fire arter af P/eurotellus mod nor
malt to; også adsk illelsen af Ramico/a rubi og R. hauste/
laris virker noget tv ivlsom.

Generelt er de latinske navn e ført ajour med de nugæl
dende regler og seneste ændri nger, men der har dog ind
sneget sig enkelte fejl og nogle nye nav ne er overset. Slægte n
Kulkantarel er konsekve nt stavet galt , den ska l hedd e Faer
beria, og i slægten Barkhat (Hohenbuehelia) skal H. geoge
nia ersta ttes af H. peta/odes; H. peta/oides skal hedde H.
auriscalpium , og H. rickenii skal være H. tremula.

Bogen kan anbefales til alle som inte resse rer sig for pleu
rotoide hatsvamp e, og som har et mikroskop til rådighed .
n'1~.l ·"u\,rC\J:> ~\..a.'iiIo;f"~\;U\..;'·~L l-c.O';'\...bl1 r1T5cr ~ v 1 ,:)\; 1 ov llaU llU~. JJ

af de behandl ede arter er desværre ikke illustre ret , hvi lket
er endnu mere ærgerligt , efters om en del af de man glende
arter er sjæ ldne eller dårligt kendte. Angivelse af stø rrelses
forholde t på tegning ern e mangler fuldstændigt, hvilket be
sværliggør sammenligning mellem arte rne. Ha bit uste gnin
gerne er tyde ligvis ikke i samme målestok, så man må se i
beskrivelserne for at få stø rrelsesfo rholdet.



Nye danske vokshatte

David Boertmann
Set. Jørgensgade 113-1, 9000Ålborg
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Fig. l. Typiske sporer fra A) Kær-Vokshat (H. substrangula-

la)~DQ C7C:/I:7

velsen af H. strangulata (Orton 1960), hvorfor den
har ligget og samlet støv i mit herbarium. I 1985
finder Arnolds så ud af, at hans H. strangulata heller
ikke passer med Ortons oprindelige beskrivelse , og
beskriver den derfor som en ny art: H. constricto
spora. Samtidigt fastslår han , at H. strangulata er det
samme som Mønje-Vokshat, hvilket jeg er enig i.
Han har siden set min indsamling og konfirmeret
bestemmelsen. Tidligere danske rapporteringer af
H. strangulata (bl. a. Printz 1974)har også vist sig at
være Mønje-Vokshat.
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ligere været forvekslet med Mønje-Vokshat (H. mi
niata). Dette er dog ikke første gang den omtales
herhjemme fra, idet den er med i artslisterne fra
Vorsø (Læssøe 1989).

Den tredie nye art er Sortskællet Vokshat (Hygro
cybe turunda). Den minder meget om Tørvemos-

Siden nøglerne til de to vokshatteslægter Hygrocyb e
og Camarophyllus blev trykt her i tidsskriftet (Boert
mann 1987, Rald & Boertmann 1988) er der fundet
en række nye arter. Tre af dem tilhører gruppen af
små skællede og tørre arter. Disse er vanskelige at
kende , og der har været megen uenighed om artsaf
grænsning og nomenklatur blandt disse.

Nordisk Mykologisk Kongres 1988 foregik i Søn
derjylland. På en ekskursion til klitterne ved Lakolk
på Rømø, blev der fundet en lille, skællet vokshat i
stort antal. Den lignede meget en art, jeg har fundet
tidligere , og som jeg ikke har kunnet identificere
med sikkerhed. Men jeg havde mistanke om, at det
kunne dreje sig om Kær-Vokshat (Hygrocybe sub
strangulata), der er kendt fra Storbritannien og Vest
norge. Det store materiale fra Lakolk bekræftede
min mistanke, og bestemmelsen kunne desuden
konfirmeres af to af kongressens deltagere. Nemlig
Klaus Høiland, der har rapporteret den fra Norge
(1978) og Roy Watling, der kender den fra Skotland.

Den anden nye er Kalk-Vokshat (Hygrocybe cal
ciphilai. Den er beskrevet af hollænderen E. Arnolds
(1985 og 1986), og den tilhører, ligesom den fore
gående, gruppen af små skællede arter. Den har tid
ligere været forvekslet med Mønje-Vokshat (H. mi
niata). Dette er dog ikke første gang den omtales
herhjemme fra, idet den er med i artslisterne fra
Vorsø (Læssøe 1989).

Den tredie nye art er Sortskællet Vokshat (Hygro 
cybe turunda). Den minder meget om Tørvemos
Vokshat (H. coccineocrenata) og har da også været
blandet sammen med denne . Feks. har navnet tu
runda tidligere været anvendt i danske svampevær
ker (Lange 1940) som det videnskabelige navn for
Tørvemos-Vokshat. Orton (1960)viste imidlertid, at
turunda var en mere gullig art og gav derfor navnet
coccineocrenata til den røde, der vokser i tørvemos.
Hidtil er kun Tørvernos-Vokshat fundet herhjemme,
men nu er Sortskællet Vokshat også dukket op.

Den fjerde nye vokshatteart er Koralrød Vokshat
(Hygrocybe constrictospora), der ligeledes er beskre
vet af E. Arnolds i 1985. Men han har tidligere om
talt den under navnet H. strangulata (Arnolds 1974,
1977, 1985 og 1986). Mit første fund af arten er fra



Fig. 2. Kær-Yokshat (Hygrocybe substrangulata), Rømø, 21.1X.l988. Foto E. Raid .



Fig. 4. Sortskællet Vokshat (Hygrocybe turunda), Sverige, Medelpad, Granbodåsen, 25.VIII .l 986. Foto E. RaId.

1 1985 fandt jeg i Nordj ylland en vokshat, som jeg
løseligt bestemte til R. parvula, en Nordamerikansk
art , der desuden er omtalt fra Tyskland (Moser 1967)
og Island (Hallgrimsson 1974). Jeg har set materiale
fra Island , og det er helt identisk med det danske. På
dette tidspunkt havde jeg glemt 1979 indsamlingen,
men fandt den frem og opdagde , at den var identisk
med de danske og islandske indsamlinger af R. par
vula. Jeg er derfor overbevist om, at H. parvula i den
europæiske opfattelse er identisk med Koralrød
Yokshat (H. constrictosporai. Jeg har set amerikansk
materiale af R. parvula, og det viser sig at være iden
tisk med vores Voksgul Yokshat (R. ceracea) , hvor
for navnet R. constrictospora står ved magt.

Alle de nedenfor nævnte indsamlinger befinder
sig i mit eget herbarium (DB), med mindre andet er
nævnt. C = Botanisk Museum, København. JY = Jan
Yesterholt , TL = Thomas Læssøe, ER = Erik Rald,
TB = Torbjørn Borgen. Tak til E. Arnolds for kon
firmering af flere af mine bestemmelser, til H. Hall
grimsson for lån af islandske indsamlinger, samt til
T. Borgen og E. Rald for mange gode diskussioner
omkring disse svampe. I stedet for her at bringe revi
derede udgaver af vokshatte-nøglerne, henvises til
....1;:1- -- - - - - , - ----0- -~---- - .L :F"'_ .... . - / . - .JO .3-L- .... __ J ...... _ .... C\...(")D~

fra Island , og det er helt identisk med det danske. På
dette tidspunkt havde jeg glemt 1979 indsamlingen,
men fandt den frem og opdagde , at den var identisk
med de danske og islandske indsaml inger af R. par
vula. Jeg er derfor overbevist om, at H. parvula i den
europæiske opfattelse er identisk med Koralrød

Kær-Vokshat
(Hygrocybe substrangulata (Orton) Mos.) 
Fig. lA, 2
(= H. coccineocrenata (Orton) Mos. var. sphag
nophila (Peck) Arnolds ss. Arnolds, = H. cocci
neocrenata -(Orton) Mos. forma ambigua
Kiihn.)
Hat 1-4 cm, som regel fladt hvælvet, men kan være
flad eller have en central fordybning , tør med fine
punktskæl eller filt, rød til orangerød med skæl af
samme farve eller sjældent grålige. Hatten kan være
svagt randstribet og have rundtakket rand. Lameller
bredt tilvoksede til kort nedløbende, bleggule med
mere eller mindre rødt skær. Stok 2-5 cmx 2-4 mm ,
med tør overflade og farvet som hat. Mikroskopisk
karakteriseret ved store ovale sporer, som ofte er
svagt indsnørede over midten 9-13x 5,5-7 11m. Kær
Yokshat minder meget om Mønje-Yokshat (H. mini
ata) og kan nok kun kendes med sikkerhed på de
meget store sporer. I SVAMPE 15's nøgle til slægten
Hygrocybe vil den blive bestemt til Mønje -Yokshat.
Arten er i Danmark hidtil fundet på højereliggende
partier i kær i klitterræn, på siderne af dybe grøfter i
en fyrreplantage og i en Sphagnum-mose (Bagholt

, - - ...... ......~., • .,""" ............ . ...:;-. .. -.i1 .. c.+ , _ ....... _ ...- / _. _ - - - . _ ... . ~r - '-- -u ..

nophila (Peck) Arnolds ss. Arnolds, = H. cocci
neocrenata -(Orton) Mos. forma ambigua
Kiihn.)
Hat 1-4 cm, som regel fladt hvælvet, men kan være
flad eller have en central fordybning, tør med fine
punktskæl eller filt, rød til orangerød med skæl af



kendt fra klitterræn (Høiland 1978) og i Skotland fra
sandet bund (Orton 1960).

Indsamlinger
Jylland: Blåvandshuk, 19.X.1979, DB 79001 (herb. DB)
-Råbjerg Mile, l7.IX.1982, S.A. Elborne Nr. 0629 (C) 
Samme sted 28.x.1984, DB 84267 (herb. DB) - Bunken
Klitplantage, l6.I X.1984 DB 84080 , 84081, 84082 (herb .
DB) - Lakolk, Rømø, 2UX.1988 , DB 88084, 88085,
88086 ,88087,88089,88092,88093 (herb. DB)- Gammel
gab ved Nymindegab, 18.X.1989, T Borgen 89.223 (herb.
TB) - Sjælland: Bagholt Mose , 1.10.1989, M. Strandberg og
B. Nielsen , (herb. TB 89.197).

Kalk-Vokshat
(Hygrocybe calciphila Arnolds) - Fig. IB, 3
Hat 0,5-2,5 cm, hvælvet til flad, kan have svagt ind
sænket midte , rød til orange , ind mod midten med
fine punktskæl, der har samme farve som resten af
hatten. De kan dog være grålige og give et mørkt
skær. Lameller bredt tilvoksede, evt. med nedløben
de tand, bleggule til mere kraftigt orange. Stok 2-4
cm x 1,5-3 mm cylindrisk til fladtrykt, gul til orange
eller rødlig, tør. Uden speciel lugt. Mikroskopisk ka
rakteriseret ved sporer, der er bredt ovale til næsten
kugleformede, og som er uden indsnøring eller ud
videlse mod basis. De måler (6-) 7-8 (-10)x 5-6 11m.
Kalk-Vokshat kan kun kendes fra Mønje- Vokshat
(H. miniata)(fig. IC) på sporeform og -størrelse.
Voksestedet er dog så karakteristisk, at den burde
kunne identificeres på dette alene : Den vokser på
kalkrig bund på overdrev og i krat. Mønje -Vokshat
er normalt knyttet til sur bund, som f. eks. de mere
hedeprægede overdrev. Med SVAMPE IS's nøgle vil
Kalk-Vokshat blive bestemt til Mønje- Vokshat.

Indsamlinger
Jylland: Lindenborg Ådal øst for Støvring, 2.IX .1988, DB
88057 (herb . DB) - Vorsø, 28.VII.1980 , TL V-l38 (C) 
Samme sted 13.VIII.1980, TL V-163 (C) - Samme sted
26.VIII.1980, TL V-179 (C) - Samme sted lUX.1980, TL
V-264 (C) - Sjælland: Jægersborg Dyrehave, 25.VIII .1984,
TL 0846 (C) - Samme sted 30.VIII.1986, DB 86012 (conf.
E. Arnolds , herb . DB) - Ganløse Ås 15.x.1983, ER (herb .
ER) - Samme sted 7.VIII.1985 , ER (herb. ER).

Sortskællet Vokshat
(Hygrocybe turunda (Fries) Karst.) - Fig. 4
Denne ligner meget Kantarel-Vokshat (H. lepidai,
men kendes på hattens ret grove og sorte skæl. Der
ved kommer den til at ligne Tørvemos- Vokshat (H.
coccineocrenatay. Fra denne kendes den på frugtle
kalkrig bund på overdrev og i krat. Mønje -Vokshat
er normalt knyttet til sur bund, som f. eks. de mere
hedeprægede overdrev. Med SVAMPE IS's nøgle vil
Kalk-Vokshat blive bestemt til Mønje- Vokshat.

Indsamlinger
Jylland: Lindenborg Ådal øst for Støvring, 2.IX.1988, DB

mos-Vokshat - som navnet siger - gror i Sphagnum.
Den kan dog også vokse på våde, kalkrige enge. De
sorte skæl er grovere end de fine, ofte mere filtagtige,
der ses hos Kantarel-Vokshat. På ældre, mere vejr
bidte frugtlegemer opløses skællene, og hatten får
nærmest et sort overtræk, der kan minde om det
man ser hos Sortdugget Vokshat (H. phaeococineai. I
min nøgle fra SVAMPE 15 vil den nøgle ud som
Tørvemos-Yokshat, men kendes som angivet oven
for. Hidtil er Sortskællet Vokshat kun fundet på tre
jyske lokaliteter, som alle er karakteriseret ved at
være hedeprægede overdrev med lyng. Rald (1986)
bruger dog navnet H. turunda til den svamp vi nor
malt kalder Kantarel-Vokshat (H. lepidat, da han
dengang regnede disse to svampe for en og samme
art. Sortskællet Vokshat forekommer i Norge og Sve
rige, og den er ligeledes kendt fra Færøerne (Møller
1945, E. Rald pers. comm.) og Grønland (T Borgen
pers. comm.). Nærværende opfattelse afarten er den
samme som Ortons (1960), Møllers (1945) og Kristi 
ansens (1981). De fra Tyskland (Moser 1967) og Hol
land (Arnolds 1974) beskrevne fund er derimod en
anden art, som sandsynligvis er en speciel form af
Mønje -Vokshat (H. miniaids.

Indsamlinger
Jylland: Over Guddal v. Gærum, 18.10.1985, DB 85221
(herb. DB) - Bjergskov v. Hostrup Sø, 24.IX.1988 , ER og
DB 88109 (herb. DB og ER) - Tågelund NV for Egtved ,
23.VII.1988 , JV88-322 (C).

Koralrød Vokshat
(Hygrocybe constrictospora Arnolds, = Hygro
cybeparvula (Peck) Murr. ss. Moser (1967) og
ss. Hallgrimsson (1974)) - Fig. ID
Hat 0,5-2 cm, hvælvet , ofte med nedtrykt centrum
eller sjældent navleformet, tør eller kun svagt klæb
rig (som hos Honning-Vokshat), rød til orange , svagt
randstribet, afbleger centralt. Lameller mere eller
mindre nedløbende, gulligt hvide til blegt orange,
rand ofte lysere. Stok 1,5-5 cm lang og 1-3 mm tyk,
jævnt cylindrisk eller tilspidset nedefter, med tør
overflade, gullig eller orange med lysere basis . Uden
speciel lugt. Tørrede eksemplarer får ofte en karak 
teristisk brun farve på hatten, en farve Liden Voks
hat eller Voksgul Vokshat aldrig får. Mikroskopisk
karakteriseret ved cylindriske sporer som er mere
eller mindre tydeligt indsnørede over midten, 7
8x 3,8-4,3 11m. De minder meget om sporerne fra
Voksgul Vokshat (H. ceracea), men er lidt bredere.
Hathuden består af tætliggende , ikke forslimede hy-
r 1 .. T 1 1 •

Koralrød Vokshat
(Hygrocybe constrictospora Arnolds, = Hygro
cybeparvula (Peck) Murr. ss. Moser (1967) og
ss. Hallgrimsson (1974)) - Fig. ID
Hat 0,5-2 cm, hvælvet , ofte med nedtrykt centrum
eller sjældent navleformet, tør eller kun svagt klæb-



insipidai, og kendes bedst fra denne på den næsten
tørre overflade på både hat og stok. Den kan også
forveksles med Honning-Vokshat (H. reidiii, og ken
des fra denne på manglende lugt, hattens randstriber
og tyndere lameller. I nøglen i SVAMP E 15 vil den
bestemmes til Sortdugget Vokshat (H. phaeococci
nea), og kendes fra denne på den klart orangerøde
hat og de nedløbende, blege lameller. Arten er hidtil
kun fundet på to lokaliteter (se nedenfor) , begge
kystnære og voksestedet har været på kalkrige
strandoverdrev.

Indsamlinger
Jylland: Blåvandshuk , 14.IX.1980 , DB 80023 (E. Arn olds
conf. , herb DB) - Vandplasken, Hjørring, 14.X.1983, DB
83145 (herb . DB) - Samme sted 8.xI.1983, DB 83188
(herb. DB) - Samme sted 22.VIII. 1985, DB 85039 , DB
85040 (herb. DB) - Samme sted 17.IX.1985, DB 85108,
DB 85109 (herb. DB) .

Summary
Hygrocybe substrangu/ata (Orton) Mos., Hygrocybe ca/cip
hi/a Arnolds , Hygrocybe turunda (Fries) Karst.ss . Orton &
Møller and Hygrocybe constrictrospora Arno lds are new
species to th e Danish fungus flora. Hygrocybe parvu/a
(Peck) Murr. ss. Moser and Hallgrimsson seem s to be the
same as H. constrictospora, and H. parvu/a ss. Sm ith &
Hesl er is the same as H. ceraceass. Arnolds. H. turunda ss.
Moser and Arnolds is probably a var. of H. miniata accor
ding to the size and the shape ofthe spores. H. coccineocre
nata (Orton) Mos. var. sphagnophi/a Arnolds and H. cocci
neocrenata (Orton) Mos. forma ambigua Kiihn. is synony
mous to H. substrangu/ata.
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Anmeldelser

Buczacki, Stefan: Fungi of Britain and Europe. 1989, illu
strationer ved John Wilkinson. Co llins. 320 p. Hardb ack
12.95 f , pap erba ck 8.95 f .

Så er der igen en ny sva mpeguide på ma rkedet. Både
forfatter og illust rator er englænde re. Wilkinso n var også
en afk unstnerne i Bons flora , tidlig ere anmeldt her i bladet
og solgt i mange eksemplarer gennem Sva mpetry k. Nær
være nde flora medt ager 1300 arte r, alle illustrere t i farv ea
kva rel. Den overveje nde del er sto rsva mpe, men hele
svamperiget er repr æsent eret. Følgende tal illustrerer for 
delingen: rørhatte-ordenen (51), ridd erhatte-familien
(220), skørhatte og mælkehatt e (130), resupina te bark
svampe (60), bævresvampe (17), rust- og brandsvampe
(34), kern esvampe (21), skivesvampe (43). Bogens tite l an
tyder, at hele Europa er dækket , men der er en klar nord
vest lig dominans og hyppigh edsangi velsern e er helt klart
tilp asset engelske forhold og helt ub rugelige her i Danmark.
F.eks . anagi ves Ganoderma adspersum som "extremely
common". Der er et ubetydeligt ud valg af art er inkluderet ,
der endnu ikke er rapporteret fra England. Hver arts illu
stration består i reglen af et eksemplar. Alle art er på et
op slag er tegnet i omtrentlig samme størrelæse (ikke samme
forstør relse), hvilket giver nogle højst uheldige associatio
ner. Og da der ingen arts nøgler find es i bogen er brug eren
afhængig af den visuelle bestemmelse. Selve art sud valget er
rime ligt, men en del art er er tyde ligvis fejlbestemte eller
blot umulige at genkend e ud fra illustrationen . Der er dog
nogle alminde lige og let genkend elige art er der mangler,
f.eks. Stropharia aurantiaca, der er under spredning og nu
meget hyppig i det sydlige England .

G uiden er den tredi e i en ny serie af naturguides, der ken
detegnes ved at have et stort biologisk afsnit udo ver be
stemmeisesdelen. Der er desuden en fyldig introduktion
med emner som sva mpenes oprindelse, deres navngivning,
klassifikation, ind samlingsteknik m.m. Det biologiske af
(34), kern esvampe (21), skivesvampe (43) . Bogens tit el an
tyder. at hele Europa er dækket, men der er en klar nord
vestlig dominans og hyppigh edsangi velsern e er helt klart
tilpa sset engelske forhold og helt ubrugelige her i Danmark.
F.eks . anagi ves Ganoderma adspersum som "extremely
common". Der er et ubetydeligt ud valg af art er inkluderet ,
der endnu ikke er rapporteret fra England . Hver arts illu-
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vam pe. Alle di sse afsnit er velillustrerede . Til brug for be
stem melse af skørhatte er der medt aget en tavle med
sporefar ver.

Nøglede len er meget lille og er stort set en nøgle ti l fami
lier eller til visse store grupper ind enfor fam ilierne. Der er
en del trykfejl i nøglen ligesom i den øv rige tekst. Enkelte
tavler er også skrede t und er trykningen (uskarpe) . Artstek
sten starte r med en kort oversigt over de vigtigste kara k
terer ved bestemme lsen af den pågældend e art . Formule
rin gen er dog ofte så generel, at der ikke er meget hjælp at
hent e. Resten af teksten minder en del om den i Phillips
flora . Der gøres kun i ringe udstrækning opmærk som på
forvekslingsm uligheder, f.eks. stå r der ikke noget om andre
grønne bredb ladarter un der Spanskgrøn Bredblad (den
eneste medtagne grønne art) . Svam penes navne er et kom
pro mis mellem hvad forfatterne tror folk kender i forvejen
og hvad der er publi ceret på det senes te (i England , på
engelsk forstås!).

På trod s af ovennævnte forbehold kan bogen godt an be
fales om end ikke pri oriteret over f.eks. Bon s flora. Ind
bindingen er solid , de biologiske afsnit fyld ige om end ikke
altid lige præcise. KJitsvampe skal f.eks. forekomm e i de
mere sta bile dele af klitt en , hvorpå afb ildes de karakt eristi
ske hvid -klit arte r. Der er man ge arte r der sjælde nt ses illu
streret, ihvertfald i denn e pri sklasse, og det er jo altid godt
af have noget at samme nligne med.

Th omas Læssøe

Gro GuIden & Kolbjør n M ohn Jenssen: Aretie and Alpine
Fungi - 2. 1988. ISBN 82-991301-1-5. Bestill es direkte hos
Soppkonsulenten , Wesselsgate 3, N-0165 Oslo l , Norge.
Postgiro 2 39 21 16. Pr is 175 NKr.

Med hensyn til forma t og generel opsæt ning henvises til
anmeldels en af hæfte I i SVAMP E 14: 94.

Seriens ande t hæfte medtager 25 art er, de fleste med de
res hovedudbredelse i ar ktisk-alp ine egne, men også f.eks .
Clitocybe inornata, der er en af de arter, der klarer be
tingelserne båd e i den arktiske tundra og i vore skove. Også
vore mo skantareller er medtaget.

Tre nye art er for vide nskaben præsenteres, Clitocybe
paxillus, Fayodia arctica og Agaricus arcticus, beskrevet af
G ro GuIden fra Sva lbard, men også kendt fra G rønland.

Der laves en ny kombination (dvs. en overflytning af
art en fra en slægt til en anden), Alnicola tantilla, som er
overflød ig ford i man nu har "konserveret" navnet Nau
coria (Knaphatte), dvs. at det ikke kan ændres uan set om
der du kker et æld re navn op , der omfa tter den samme grup
pe svampe.

Billed ern e er som i første hæfte af høj kvalitet, skarpe og
af typiske ekse mplarer. Alene fors ide n med Arrhenia auri
scalpium - en lille, cm-høj slags navlehat - fors tør ret ti l A-5
stø rre lse, er en fornøje lse at se, og kvalitete n hold er hele
veje n igenn em .

Serien anbefales til de der færdes i de skandinaviske fjel
de, Alpe rne eller andre arktiske eller alpine egne og til dem ,
som bare ønsker at se hvordan sva mpeflo ret ser ud såda nne

anmeldelsen af hæfte I i SVAMPE 14: 94 .
Seriens andet hæfte medtager 25 art er, de fleste med de

res hovedudbredelse i ar kti sk-alpine egne , men også f.eks.
Clitocybe inornata, der er en af de arter der klarer be
ti ngelserne båd e i den ar ktiske tundra og i vore skove. Også
vore mo skantareller er medtaget.

Tre nye arter for videnskaben præsent eres, Clitocybe

Ordinær generalforsamling
24. februar1990

l. Efter forslag fra formanden Hjørd is Hall- And ersen blev
Hans Folkm ar valgt til dirigent og Preben Gr aae Sørense n
til referen t. Dirigent en konsta terede , at gene ralforsa mlin
gen var lovligt ind kald t.

2. For mande n meddelte at foreni ngen s medlem stal var fal
det med 60 og nu var 1896 heraf 236 fra udl andet. Med
lemstallet vest for Storebælt havd e været svagt st igende ,
men alligevel boede 73% afforeningens medlemmer øst for
Storebælt.

I juni 1989 var Professor Ande rs Munk afgået ved dø
den . Ha n var in ternation alt kendt fo r sit arbejde med dan 
ske kerne svampe, og havde i en årrække været medlem af
foreningen s bestyrelse. Forsam lingen ærede han s minde.

Foren ingens økonomi var nu i god for m da udgiftern e ti l
SVAMPE ikke havd e været stigende . Foreningen havd e fra
Skov- og Na turst yreIsen modt aget 24.000 kr t il dækning af
try kkeudgifte rne for en for skningsrapport om øen Vorsø 
mykologisk set.

.M. P. Christia nse n og hu stru s fond til støtte af stud iet af
sva mpe i Danmark, havd e hidtil været bestyret af Botanisk
Foren ing og Foreningen ti l Sva m pek unds kabens Fremme i
fællesskab. Efte r gen ne mførelsen af den nye lov om be
skatning af fonde, var det blevet beslutt et for melt at søge
fonde n oph ævet og dele formuen mellem de to foreninger,
med ca. 70 .000 kr til hver. Foreningens bestyrelse påtag er
sig herefter at admi nist rere anvendelsen af midl ern e, i fun
dat sens ånd og efter testators bestem melser.

I beretningsåret havde der været afholdt en ekstraord i
nær generalforsa mling, hvor fore ningens nye love var ble
vet vedtaget. Der havd e som sædvanli g været afholdt en
lang række eksk ursi oner ove r hele landet , og arrangeret
svam peudsti lling på Moesgård ved Århus og på Bornholm.
I København havd e der som sædvanlig i september og ok
tob er været afholdt "Å bent hu s" hver mandag aft en . Af
særlige arrangement er haVde været en uges ekskursion til
Kat alon ien og Pyrenæern e i Spanie n, og en ekskurs ion til
Store Bøgeskov med ti lbere dning af sva mpe på Allinde lille
skole ved kokken Preben Ma dse n. Der havde været afholdt
diplomprøve i København og 13 havd e gennemført .

Formanden meddelte at Knud H au erslev havde ønsket
at træde ud af bestyrelsen , hvor han havde sidde t i 32 år,
heraf 17 år som kasserer. Formanden takke de ham for de
man ge år i bestyrelsen , og udt rykte sin beundring for det
højt respekterede videnskabelige arbejd e, som Knud Hau
ers lev har udført ind en for bævresvampe og resupinate
sva mpe. Endvi dere havde Peter Joh an sen ønske t at forl ad e
bestyrelsen. Formande n takkede for han s arb ejde gennem
en række år med redakt ion af fore ningens program . Lige
lede s havde foreningens kasserer gennem 10 år Poul Printz
ønsket at trække sig t ilbage som bestyrelsesm edlem efter en
samlet periode i bestyrelsen på 20 a r. Form ande n havd e sat
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vet vedtaget. Der havd e som sædva nlig været afholdt en
lang række ekskursioner over hele landet , og arrangeret
sva mpeuds tilling på Moesg ård ved Århus og på Bornholm .
I Købe nhav n havde der som sædva nlig i septem ber og ok
to ber været afh oldt "Åbe nt hu s" hver mandag aften. Af
særlige arrangement er havde været en uges ekskursion til
Kat alonien og Pyrenæern e i Spa nien, og en ekskursion til



merne at invadere huset, selv når han ikke var hjemme, og
for den altid fyrstelige beværtning, der var blevet bestyrel
sen til del. I den forbindelse ønskede hun på foreningens
vegne at overrække Merete Printz en gave med tak fra be
styrelsen.

I anledning af at ekskursionsgruppen Hekseringen havde
kunnet holde 200 gangs jubilæum i 1989, havde bestyrelsen
besluttet at hædre dens initiativtager Børge Rønne ved at
udnævne ham til æresmedlem. Af de mange ture havde
Børge Rønne kun været forhindret i at deltage i tre , og han
havde præget ekskursionerne ikke alene med sin svampevi
den, men også sikret at de blev gennemført med festlighed
og glæde. Forsamlingen hyldede Børge Rønne.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Kassereren Poul Printz gennemgik foreningens regn
skab, som havde været offentliggjort i generalforsamlings
indkaldelsen. Indtægterne i årets løb havde været 173.436
kr heraf salg af publikationer på 2.667 kr. De samlede ud
gifter havde været 162.695 kr heraf 114.107kr til trykning af
SVAMPE. Ingen af foreningens særkonti. herunder Flora
Agaricina Danica fonden , havde været rørt i årets løb.

Regnskabet blev godkendt.

4. Dorte Hammelev berettede om Svampetryk. Det sam
lede salg havde været på 25.762 kr og overskuddet var ble
vet på ca. 5.000 kr. Endeligt regnskab fremkommer senere.
Status for Svampetryk var, at der havde været en del for
sinkelser på grund afleveringsvanskeligheder fra forlagene .
Dorte Hammelev meddelte at Henrik Gøtzsche var ud
trådt af Svampetryk og at Henning Knudsen ville indtræ
de. Jan Vesterholt havde lovet at fungere som bindeled
mellem Svampetryk og foreningens bestyrelse.

5. Foreningens bestyrelse havde foreslået at kontingentet
for 1991 blev fastsat til 95 kr. Der fremkom forslag om at
fastsætte kontingentet til 100 kr. For ændringsforslaget
stemte 20, for bestyrelsens forslag stemte 40, og dette var
dermed vedtaget.

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

7. På valg til bestyrelsen var Knud Hauerslev, Peter Johan
sen, Poul Printz, Mette Toft og Jan Vesterholt. Knud Hau
erslev, Peter Johansen og Poul Printz ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen havde foreslået valg af Mette Toft, Jan Vester
holt, Esben Dybkjær, Susanne Klug Andersen og Jens H.
Petersen. Da der ikke var andre forslag, blev bestyrelsens
forslag godkendt. Dirigenten meddelte, at formanden
Hjørdis Hall-Andersen havde ønsket at udtræde af besty
relsen. Hun afløstes i bestyrelsen af suppleanten Erik Raid.

8. Som nye suppleanter havde bestyrelsen foreslået valg af
Joan Momberg og Sture Liisager Sørensen. Da der ikke var
indkommet andre forslag blev bestyrelsens forslag god-

5. Foreningens bestyrelse havde foreslået at kontingentet
for 1991 blev fastsat til 95 kr. Der fremkom forslag om at
fastsætte kontingentet til 100 kr. For ændringsforslaget
stemte 20, for bestyrelsens forslag stemte 40, og dette var
dermed vedtaget.

9. Bestyrelsen foreslog Bjarne Brønsvig som revisor og J.W .
Møller som revisorsuppleant. Forslaget blev godkendt.

. IO. Med anledning i Hjørdis Hall-Andersens udtræden af
bestyrelsen og deraf følgende afgang som foreningens for
mand, takkede Jørgen Albertsen hende for det store arbej
de hun havde udført for foreningen. Hjørdis blev medlem
afforeningen i 1977 og blev først kasserer og derefter for
mand i 1980. Samtidig hermed ændrede foreningen publi
kationsvirksomhed, fra udgivelsen af et videnskabeligt
tidsskrift "Friesia" og et medlemsblad "Meddelelser fra
Foreningen til Svampekunskabens Fremme", der i mange
år var udkommet som stencilerede noter,til et helt nyt tids
skrift, som er det SVAMPE der udgives i dag. I Hjørdis
Hall-Andersens formandstid er foreningen blevet I gang
større, og aktivitetsniveauet er vokset fra 9 ekskursioner og
arrangementer om året til over 100. Hun var initiativtager
til indførelsen af dimplomprøven, og har især været aktiv
for udbredelsen af kendskabet til garnfarvning med svam
pe, en aktivitet der på grund af de smukke røde og blålige
farver har vakt opmærksomhed blandt plantefarvere. Den
ne aktivitet kulminerede i afholdelsen af en international
kongres om garnfarvning med svampe. Jørgen Albertsen
takkede på bestyrelsens vegne Hjørdis Hall-Andersen end
nu en gang for de mange nye ideer og initiativer.

Jens H. Petersen berettede om aktiviteterne i Århus-om
rådet. Man havde haft succes med 4-5 specialekskursioner,
ikke nødvendigvis med det formål at samle spisesvampe.
På udstillingen på Moesgård havde der været udstillet 450
arter. Der havde været afholdt kurser for begyndere og for
viderekomne, bl.a. med det formål at afprøve nye bestem
melsesnøgler af Jan Vesterholt og Jens H. Petersen. Disse
udkommer som bog på Gyldendal i juni 1990. Lokalfore
ningens overskud havde været ca. 2.000 kr. Der var frem
stillet en ny folder til uddeling på ekskursionerne.

J.W. Møller spurgte, om foreningen i lighed med Dansk
Botanisk Forening kunne oprette et fast kontor. Han fore
slog, at man i lighed med "De vilde blomsters Dag" kunne
arrangere "De vilde svampes Dag", og efterlyste besøg i
januar på virksomheder med relationer til svampe.

Som forslag til ekskursionsmål fremkom: Kongelunden.
Jægerspris Nordskov, Stauning Sø, Ølby Lyng, Hedeland.
Vestskoven. Bognæs, Uggeløse Skov, Krogenlund. Lellinge
Skov, Nekselø, Hallands Vadere, Magleby Skov, Gjorslev
Bøgeskov, Hven og Boserup Yang (Saltrup).

Preben Graae Sørensen

Gaver1989

Foreningen har i 1989 modtaget rundhåndede
donationer fra Hans Folkmar og Knud Hauer
slev. Bestyrelsen takker på foreningens vegne.

rungens overskud havde været ca. 2.000 kr. Der var frem-
stillet en ny folder til uddeling på ekskursionerne.

J.W. Møller spurgte, om foreningen i lighed med Dansk
Botanisk Forening kunne oprette et fast kontor. Han fore
slog, at man i lighed med "De vilde blomsters Dag" kunne
arrangere "De vilde svampes Dag", og efterlyste besøg i
januar på virksomheder med relationer til svampe.
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