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Duftpigsvamp (Bankera) og Læderpigsvamp (Ph e110don)
- økologi og udbredelse i Danmark
Morten Christensen, Sonnesgade 15, 4.tv., 8000 Århus C.

I de sene re år er pigsvampe fra slægte rne D uft
pigsvamp (Banke ra) , Læd erpigsvamp (PhelIo
do n) , Kødpigsvamp (Sarcodon) og Korkpig
svamp (Hydne llum) kommet i søgelyse t i næsten
alle nordeu ro pæiske lande. Hoved årsagen her til
er un dersøgelser fra Holland , der viser at ud af
de 18 ar ter, som er kendt fra lan det, er 7 ikke se t
side n 1970. Disse 7 arte r regnes de rfor for
udrydd ed e. De øvrige 11 arter er alle gået mar
ka n t tilb age (Arnolds 1985, 1989). R ød lister fra
fler e tyske delst a ter og Polen vise r de sa mme
tend en ser (Be nke rt 1982, D erbsch & Schmit t
1987, Runge 1987, Schmitt 1988, Winterho ff &
Kr ieg lsteiner 1984 , Wojewoda & Lawrynowicz
1986 & Wo ldecke 1987) . Å rsage rne til pigsvam 
penes tilbagega ng ska l sandsy nligvis søges i en
øge t luftfor ur ening. Det er især to typer af fo r
ur ening som rammer pigsvampen e:

1. Kvælstofforurening fr a især landbrug og
trafik: A rte r der er tilkn ytt et næringsfattig sand
bund (bl. a . Pj usket Duft pigsvam p (Ban /æra
[u ligineoalba} , Tragtformet Læderpigsvamp
(Phe lIodon tomentosus ) og Bi tt er Kork pig-

sva mp (Hy dnellum pecki i)) er meget så rbare
overfor tilfør sel af kvælst of fra luften . E n for 
hold svis lill e tilførsel er nok ti l a t forsky de
nær in gsb alancerne i den sa nde de jord bet yd e
ligt.

2. Sur re gn forårsage t af afbrænding af foss ile
brændsler : Arter der vokser på neutral elle r
basisk jord (bl.a . Viole tbru n Duftp igsvamp
(Ban /æra vio lascens) og Mø rk L æd erpi gsvamp
(Phe Ilodon niger) vil forsvinde som fø lge af en
fors ur ing af jordbund en .

Te orie n om luftforureningen som synde re n
und erbygges af , at det er i lande som Holla nd ,
Tyskland og Polen , tilbagegan gen er størst. I dis
se lan de er der i forv ejen store problem er med
luftforu rening. I Sverige , Norge og Fi nland er
derim od ikke den samme tydelig e tenden s (D a
tab an ken for hot ad e arte r & Naturvårdsverke t
1991, G ulderi & H an ssen 1992 og R assi & Vaisa 
nen 1987).

A lt dett e fik i 1989 un dertegned e til at starte
på en kortlægning af de danske pigsvamp es fore
kom st. Unde rsøgelsen kan ind deles i tr e faser.

Nøgle til slægter af jordboende pigsvampe i Danmark:

1. Frugtlegeme på eller i nærheden af begravede fyrrekogler.
................... Koglepigsvamp (Auriscalpium)
Frugtlegeme egentligt jordboende, dog evt. med lyng og smågrene indvokset i hatten 2

2. Frugtlegeme hvidt til lyst brunorange; lugt let syrlig eller fiskeagtig ; kød sprødt; [sporer
glatte] Pigsvamp (Hydnum)
Frugtlegeme stedvis med brune farver ; lugt ofte krydret (af suppeterninger); kød sprødt til læder
eller korkagtigt; [sporer vortede eller piggede] 3

3. Sporestøv brunt ; piggene farves med alderen brune; [spore r brune , uregelmæssige med vorter
eller store , grove pigge] 4
Sporestøv hvidt ; piggene ændrer ikke farve med alderen ; [sporer farveløse, runde til ovale med
mange små pigge] 5

4. Kød korkagtigt sejt ; ofte med filtet eller radiært fibret hat. Korkpigsvamp (Hydnellum)
Kød sprødt til let fibret; hat opspækkende skællet eller glat. Kødpig svamp (Sarcodon)

5. Kød osteag tigt sprødt ; frugt legmer kødfulde. ......,.............................. Duftpigsvamp (Bankera)
Kød læderagtigt til korkagtigt seit ; fruqtleqerner ofte spinkle. ..... LæderpiQsvamp (PhelIodon)

tuugineoaioaj , rragtrorrne r r. æoerpr gsvarnp pa en koruæg nmg ar ae e an ske pigsvamp es ro re -
(PhelIodo n tomentosus ) og Bitter Kork pig- kom st. Unde rsøgelsen kan ind deles i tr e faser.

Nøgle til slægter af jo rdboende pigsvampe i Danmark:



Nøgle til arter af Duftpigsvamp (Bankera):

1. Hat gulbrun til rødbrun, næsten altid med indgroede nåle og lyng; under fyr på sandet
bund. .. Pjusket Duftpigsvamp (8. fuligineoalba)
Hat gråbrun til brunviolet, ofte uden indgroede nåle; under gran, oftest på mere næringsrig
(kalkrig?) bund Violetbrun Duftpigsvamp (B. violascens)

Første fase bestod i en gennemga ng af alle
herb arier i Da nmark. Største delen af de danske
pigsvampe ligger på Botanisk Museum i Køben
havn (C) , men der findes også belæg i herb ari
erne på Å rhus U niversite t (AAU) og Landbo
højskol en i Kø be nhav n (ep) . Des uden har jeg
modtaget indsamlinger fra bl.a. Jan Vesterholt,
Jens H. Pe te rse n, Stee n A. Elborne og E rik
Rald. Hv or int et ande t er anfø rt , befind er det
herunder citerede materiale sig på Botanisk Mu
seum i Københav n eller vil blive overført dertil
efter endte studier.

Anden fase i und ersøgelsen bestod af en om
fatte nde litt eratursøgning for at finde angivelser
uden herbariematerial e.

Tredje og sidste fase var en rundrejse tilloka
liter, hvor der tidligere var fundet pigsvamp e.

Duftpigsvamp
(Bankera Coker & Beers ex Pouz.)
Slægtsbes krive lse: Frugtl egem er ret store og
kødfulde med sprø dt kø d; hat 4-10 cm bred;

stok 2-6 cm høj og op til 3 cm tyk; lugt behage
lig, kry dret, meget nær lugten af Mose -Mælke 
hat (Lactarius helvus) ; smag mild. Sporer hvide
og små (2,7-5,4 um), runde til ellipsoidiske med
mange små pigge; hyfer uden øske nceller. Beg
ge slægte ns art er dann er mykorrhiza (D aniels
an 1984, Ott o 1989),

Pjusket Duftpigsvamp
(B. fuligineoalba (Schmidt: Fr.) Pouz.)
Økologi: Arten er i Danmark kun fund et under
Fyr (Pinu s) , Hyppi gst er den under O, 5-1, 5 me
.ter høje, gamle Bjerg-Fyr (Pinus mugo) på gam
le flyvesand sområder med sparsom urtevegeta
tion , typisk kun lidt Hedelyng (Calluna vulga
ris) og Sandskæg (Co rynepho rus canescens) .
Bunden dækk es ofte af R ensdyrl av (Clado nia
spp.) og for skellige mosser. På de samme stede r
finde r man også fler e andre sjældne svampe
som f.ek s. Halsbånd-Ridderhat (Tr icho loma
robustum) , Kante t Ridderhat (Tricho loma seju
nctum var. conife ran um) , Tragtformet Læder
pig svamp (Phellodon tom entosu s) og Bitter
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Antal fund af Pjusket Duftpigsvamp
(Bankera fuligineoalba)
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Antal fund af Violetbrun Duftpigsvamp
(Bankera violascens)
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som f.ek s. Halsbånd-Ridderhat (Tr icho loma
(Bankera Coker & Beers ex Pouz.) robustum) , Kante t Ridderhat (Tricho loma seju-
Slægtsbes krive lse: Frugtl egem er ret store og nctum var. conife ran um) , Tragtformet Læder-
kødfulde med sprø dt kø d; hat 4-10 cm bred; pig svamp (Phellodon tom entosu s) og Bitter
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Udbrede lser af ar te rne af Du ftpi gsvamp (B ankera) . Til venstre Pjusket Duftpigsvamp (B . [u ligineoa lba) til
højre Violetbrun Duftpi gsvamp (B . vio lascens) . Fyldte symboler angiver fund i perioden 1980-92; • & O:
angivelser med belæg, .Å & 6 : angivelser uden belæg.

Korkpigsvamp (Hy dne llum peck ii) . Af mere al
mindelige følgeart er kan nævnes Æg te Ridder
hat (Tricholoma auratum) , Grovporet Rørh at
(Sui llus bo vinus) og Fros t-Sneg lehat (Hygro 
phorus hyp otheju s) .

Udbredelse: A rten er sjælde n og har sin ho
vedudbre delse i Midt- , Vest- og Nordjylland.
Omkring halvdelen af de 30 indsamlinger fra
Danmark er fra plantagern e omkring Skagen.
Her er arten fø rs te gang indsamle t i 1924 og
der eft er flere gan ge ge nne m perioden op til
1991.

A rten er før i tid en fund et på både Sjælland
(A sserbo Plantage 1946, 1950, 1975), Fa lste r
(BØtØPlant age 1954, 1956) og Bornholm (Rø n
ne Nordskov/Blykobbe Plantage 1947, 1948 og
R ønn e Sdr. Plantage 1918) .

Status: Det større ant al fund efte r 1970 skal
ses i lyset af en kraftigt stigende mykolo gisk ak
tivitet i det jyske område. Dett e har også bety
det et langt større antal besøg i de jyske flyve
sandsområde r. Derfor er det svær t at sige , om
arte n er i frem- eller tilba gegang.

Diskussion: I H olland regnes arten for
forsvunde t , da den ikk e er se t side n 1968
(A rn olds 1989) og arten er på rødli sten i Hol
(Sui llus bo vinus) og Frost -Sneg lehat (Hygro 
phorus hyp otheju s) .

Udbredelse: A rten er sjælde n og har sin ho
vedudbre de lse i Midt- , Vest- og No rdjylland.
Omkring halvdelen af de 30 inds amlinger fra

land , Tyskland, Polen og Danm ark .

Ma teriale: N0-JYLL.: Skage n Klitplant age (Kirke mi
len ), 1968, 1970, 1971, 1973, 1974, )\. fI auerb ach
()\H2009, 2029, 2043,2085 & 2145); 1985, B. Dyb
kjær; Rødstens Klit, Skage n, 1973, 1974, A fI auer
bach (i\H2107 & 2165); Tornbakke Rimm e, fIulsig,
Skage n, 1974, A H auerb ach (A fI2165) ; Bunken
Plan tage, 1924, J. B. Petersen , 1968, 1973, A H auer
bach (i\H2001a & 2106); 1991, M. Christense n;
Tve rsted Plantage, 1985, J . H . Petersen (JHP-137.85)
- NV-JYLL.: Tve d Plant age, 1992, J. Mårbjerg - V
JYLL.: Ho verd al Plant age, 1988-1991, M. Christense n
(MC88-101, 89-201, 91-002 & 91-101) ; H olt Plantage,
fI Øggild, 1974, 1975, A Hauerb ach ()\H2131 &
2192) - 0 - JYLL.: H årup Sande , 1970, T. Borgen ;
1982, S. Svane; Overgård Skov ved H avndal, 1985, E.
Rasmussen - N0-SJÆLL.: Asse rbo Plant age, 1946,
Fauerschou (CP) ; 1975, H . Knudsen - BORNH .:
Blykobb e Plant age, 1948, N. F. Buchwald (CP).

Violetbrun Duftpigsvamp
(B. violaseens (Alb. & Schw.: Fr.) Pouz .)
Økologi: A rten er i Danmark funde t i nålesko
ve under Gran (Picea) og under Æ delgran
(A bies) . Jordbunden er på flere af lok alit et erne
kalkrig og angivelser som "i græs" og "på ikk e

~_~:~i~ ~~l~ _b~~~" _~l!de-l~~xgg~-l~ ~~ -~r-t-~~-~r til
()\H2009, 2029, 2043,2085 & 2145); 1985, B. Dyb
kjær; Rødstens Klit, Skage n, 1973, 1974, A fI auer
bach (i\H2107 & 2165); Tornbakke Rimm e, fIulsig,
Skage n, 1974, A H auerb ach (A fI2165) ; Bunken
Plan tage, 1924, J . B. Petersen , 1968, 1973, A H auer-
1_ ~ ~ 1, f A LVl r\ r\ 1 ~ O. '11r\t: \ .1r\r\1 ~ tf rl".; ~ <· ~ _ ~ ~_ .



Pju sket D uftpi gsvamp (Ba nkera
[uligineo alba] mellem ren sdyrla 
ver på sand under Bjerg-Fyr i Tved
Pla ntage. 16.10.1985 (JHP-137.85).
foto Jens H . Pet ersen.

Violetbrun Duftpigsvamp (Banke 
ro violascens) blandt mos i kalkrig
gra nskov. J ulåsen , Sver ige 25.8.
1986 (JV86-559) . Foto Jan Vester 
halt .

Pjaltet Læderp igsvamp (PhelIodon
con/luens) blandt mos ibland skov,
Sverige, 15.9.1990 . foto Chri st ian
Lange.



Vellugtende Læderpigsvamp (Phel
lodon m elaleucus) fra mager nåle
skov i Rind Plant age 17.10.1987
(JHP-136.87). Foto Jen s H. Pet er 
sen.

Mør k Læderp igsvamp (Phe llodo n
niger) fra basisk æde lgranskov i
Ru bjerg Plantage, 18.10.1988 (JHP
267.88). Foto Jens H. Petersen .

Tragtformet Læderpigsvamp (Phel
lodon tom entosus) fra sande t fyrre
skov på Anholt , 16.10.1991 (JHP
93.91). Foto Jens H. Petersen .



kn yttet bet yd eli gt mere næringsrig jo rd bund
end Pjusket D uftpi gsvamp.

U dbred el se : Udbred elsen fø lge r i ho ved 
tr ækkene nogle af lan dets bedste ka lklokalite 
ter, M øns Klint , Stev ns , Blicher s Plantage ved
Sp entrup , Hou Sk ov, Svinkløv Plantage og
Tved Plantage. D er ud ove r er arten fundet på
en række lokalite ter i M id t- og Nordjy lla n d ,
men da der ikke er opgive t økologiske data på
disse fund, er det svært at ud tale sig om even
tue lle lok ale foreko ms ter af ka lk/ næringrig
bund.

St atus: D er foreligge r bet ydeligt færre fund
for de senere år, Set i lyset af en stigende myko
logisk aktivite t også på poten tiell e lokalite ter,
må det antages at ar te n er gået tilbage.

Diskussion : Artens økologiske krav syntes at
va riere ind en for dens geografiske udbred else. I
det forhe nvære nde Øs ttyskla nd ang ives arten
fra su r b und og kun sjælde nt p å kalk (O tto
1992). I Sve rige og Norge angives den at være
hyppigst på nær ingsrig og oftest ka lkrig bund
(Rym an & Holm åsen 1986 og Gulderi &
H an ssen 1992). I øv rig t ang ives den i No rge
også at være funde t under Fy r (Pinus).

Arten er sjælde n i det meste af E uropa , dog
lidt mere alminde lig i No rge og Sve rige . Violet
brun D uftpigsvamp er på rødlisterne i Tys k
land , Po len og D anm ark.

Ma teriale: N0-JYLL.: Tolne Skov, 1985, P. Raben
borg; Svinkløv Plant age, 1974, 1975, A. Ha uerbach
(AH2139 & 2185a) ; Høstemark Skov, Lille Vildmo
se, 1987, K. T heil (JHP-97.87) ; Ast rup Skov, 1968, T.

Borgen;Skovbakkern~ Lovnssogn ,1974,1975A.

Ha uerbach (AH2121 , 2175 & 2176) ; Hvilsom Plan ta
ge vest for Hobro, 1968, E. Jensen & T. Borgen 
NV-JYLL.: 0sterild Planta ge, 1980, O . Læssøe; Tve d
Plantage, 1974, D . Boer tmann ; Vandet Plantage,
1966, 1971, K. Toft - V-JYLL.: Ho lt Planta ge,
H Øggild, Rind Sogn, 1973, 1974, A. H auerb ach
(AH2089, 2115, 2136, 2136 & 2154) ; Myremalm
Plan tage 1960, E. Bille H ansen - 0-JYLL.: Magre
the iund ved Viborg 1905, J. Lind; Hou Plantage
(Ho u Skov ?) , 1975, A. Ha uerbach (AH2180) ;
Bliche rs Plantage , 1945 A. B. Klinge (CP) ; Bredlund
Plan tage, 1951, A. Hjorth Nielsen; Flade bro ved
Rand ers, 1943, A. B. Klinge (CP) ; La ngesø Plantage,
Djur sland (Skr amsø Plt.), 1956, F. H. Møller (CP);
Gludste d Plantage , 1951, A. Hjorth Nielsen;
Ha mpe n SV for Silkeborg , 1974, S. Svane - N0
SJÆLL.: Ho rn bæk Plantage, 1897, O. Rostru p (CP)
S-SJÆLL.: Billesborg ved Køge , 1894, E . Rostrup;
Mag leby Skov, 1954, 1960 E. Bille Hansen - Mø
Mø ns Klint , 1921, 0. Winge.

Læderpigsvamp
(Phellodon P. Karst.)
Slægtskara kterer: H at op til omkring 6 cm br ed ,
men ofte er mange hatte samme nvokse de , så de
dann er store flade r med man ge stokke; hat over
flade filtet eller lappet-skællet, normalt med ty
delige zone ringer; lugt oft e kr ydret som af sup
pet erninger. Sporer hvide til hvidli ge , små (2,7
4,5 um), ellipsoidiske til næsten runde med ta lri 
ge små pigge; hyfer ud en øske nce ller. En enkelt
art, Mø rk Læderpigsvamp (P niger) , er påvist at
kunne danne mykorrhiza (Otto 1989), og det er
sandsynligt, at alle ar te r har denne evne .

Nøgle til arter af Læderpigsvamp (PhelIodon):

1. Kød i stokken umbrabrunt til sort 2
Kød i stokken læderbrunt til gråbrunt.. 3

2. Stok 0,5-1,5 cm tyk, med tykt filtlag; hatove rside tykt filtet , som ung ofte med hvidlig rand
med blåligt skær Mørk Læderpigsvamp (P. niger)
Stok 0,2-0,7 cm tyk, glat; hatove rside tyde ligt zoneret, kun tottet fil tet i midten , i ra nden
som ung hvid, men aldrig med en blå nuance. Vellugtende Læderpigsvamp (P. melaleucus)

3. Hatoverside regelmæssigt zoneret; stok uden filt.
...................... ................................... ............... Tragtformet Læderp igsvamp (P. tomentosus)
Hatoverside uregelmæssigt lappet, kun utydeligt zoneret; stok med filt
..................................................................................... Pjaltet Læderpigsvamp (P. confluens)

rane , r oien og Li anmark.

Ma teriale: N0-JYLL.: Tolne Skov, 1985, P. Raben
borg; Svinkløv Plant age, 1974, 1975, A. Ha uerbach
(AH2139 & 2185a) ; Høstemark Skov, Lille Vildmo
<:p 1qR7 K T' hs-i l (TH P_Q7 R7'\' A c t r n rv "lu \\! 1Qh~ T

pet errunger. Sporer nvic e tIl nviouge, sma ~L , l :

4,5 um), ellipsoidiske til næsten runde med ta lr i
ge små pigge; hyfer ud en øske nce ller. En enkelt
art, Mø rk Læderpigsvamp (P niger) , er påvist at
kunne danne mykorrhiza (O tto 1989), og det er
sa n d svn li ot a t ~ l1P. a r rer h a r den ne evne
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Antal fund af Pjaltet Læderp igsvamp
(PhelIodon conflu ens)
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Antal fund af
Vellugtende Læderpigsvamp
(PhelIodon melaleucus)
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Antal fund af Mørk Læderpigsvamp
(PhelIodon niger)
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Antal fund af Tragtformet Duftpigsvamp
(PhelIodon tomentosus)
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Pjaltet Læderpigsvamp
(P. confluens (Pers .) Pouz .)
Arten er kun fundet 2 gange i Danm ark. For det
ene fund fore ligger der ikk e økologiske data ,
mens det ande t (Læsø) er fra sand et fyrres kov.
Dette er bemærkelsesværdigt, da arten i littera
tur en (Maas Geesteranus 1975) angives at gro i
løv- eller blandskov.

Di sku ssion : Arten er sjælde n i det meste af
E uropa og er på rø dlisterne i Sverige , Dan
mark , Tyskland og H olland.

Materiale: N0-JyLL.: Læsø, mellem Nordmarken og
klitplantagen, 1969, P. Onsberg - V -JYLL.: Halt Plan-
,~ [o ,"OA A,"o"o.hoo.'AUO,,"'

(j) (j) (j) (j)
ro (j) o
Q Q Q 6

(j) (j) (j) (j) (j) (j)

C\J (") """ l[) tO r--.9 g q q g 9

Vellugtende Læderpigsvamp
(P. melaleucus (Sw. : Fr.) P. Karst.)
Økologi: U d af de 29 danske fund, hvor der er
opgivet øko logiske data, er de 4 fun d fra fyrre
skov (P inus) , 4 fund fra Rød-Gra n (Picea
abies) , 2 fund fra Sitka-Gran (Picea sitchensis) ,
11 fund er fra uspecificeret granskov, og 9 fund
er fra uspecificeret nå leskov. Kun et enkelt fund
er fra løvskov. Arten er de n almin de ligste i
slægten. Den er sandsynligvis rim eligt tol er ant i
valg af jordbund . Eg ne iagtt agelser af arten ty
der på , at den oftes t dukker op langs grøfter og
veje , steder hvor der tidligere har været rodet i

l pn
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U dbredelse: P å grund af artens br ed e økolo
giske amplitude, er den udbredt over det meste
af landet.

Status: Antallet af fund synes at være nog en
lunde stabilt, men sammenligner man med den
mykologiske aktivitet , udtrykt i et stigende an
tal fund af sjældne svampe totalt (jvf. rødliste
databasen ved J. Vesterholt) , kan et stabilt anta l
fund godt skjule en mindre tilb agegan g.

Diskussion: Syd for D anmark i Tyskl and ,
Holland og Schw eiz finde s arten hyppi gst i løv
skov under Bøg (Fagu s) , Eg (Q ue rcus) og Birk
(Betula) (Runge 1987, Arnolds 1989 og Breit en -

- bach & Kr anzlin 1986). Nord for Danmark fin
des arten mest i nålesko v. Vellugtende Læ der
pigsvamp er på rødli sterne i Sve rige Danmark,
Tyskl and og Holland .

Mate riale : N0-JyLL.: Skagen Klitplan tage , 1965 , A.
H au erbach : 1985, D . Boertmann & T. Læssøe; 1990 ,
C. Lange (C L90-118); Bunken Plantage , 1970,1973 ,
A. Hauerbach (A H2035b, 2105 & 2188 ); Toln e D an 
ner , 1985, T. Læssøe, J. H. Pet er sen & D . Boertmann ;
Ba ggesvo gn Skov, 1959, E. Bill e H an sen ; Ba gterp
Pl antage , 1970, K. Toft; Tra num Klitpl antage , 1989,
U. & K. ørs kov; Svinkløv Plantage, 1974, 1975 A.
H au erbach (A H2186) ; 1979, H. Knudsen' 1982 , O .
Læssøe; Læsø Klitpl antage , 1990 , C. Lan ge (C L90 
050); LilJe Vildmose, H østern ar kskov, 1987, K. T he il
(JHP-I03.87); Gatten Pl antage , 1967, K. Toft ; Skov
bakkerne , Lovns, 1974, 1975, A. Hauerbach
(AH2123a, 2161 &217 8) ; H vilsom Plantage , 1968, T.
Borgen - NV-JYLL.: Tved Plantage , 1971 , A. Hauer
bach & H. Di ssing ; 1974, D . Bo ertmann ; 1987, J .
M årbj er g; V Thorup Klit Plantage , 1989 , C. Lan ge,
M. Christen sen (M C89-202); D aubj er g Plantage ved
Mønsted 1981 , S. A. E lbo rne (SAE0282) - V-J YLL.:
Klosterhed en Pl antage 1978,1980, T. Læssøe; Rind
Plantage , 1970-75, A. H au erbach (AH2032, 2032b,
2054,2056,2078,2092, AH2112,21282147,2169,
2194 & 2199a) 1987 , J . H. Pet ers en (JHP-136.87);
Holt Plantage , 1972-1975, A. Hauerbach (AH2082,
2100, 2119, 2157 & 2199 ); Oksbøl Plantage , 1985, R.
Toft - 0-JYLL.: Blichers Plantage , Sp entrup, 1971 , A.
B. Klin ge (C P) ; Viborg, 19??, A. H au erbach ; Vib or g
Pl antage , 1885, E. R ostrup; H avred al ved Viborg
1885, E. R ost rup (C, CP) · U lstrup Sk ov nær R an
der s, 1961 , A. B . Klin ge; R amten H ed e 0 for Løven 
holm, 1979 U. Søchting; Skrarnsø Plantage (La nge
sø) , 1956, N. F. Buchwald (C P) ; Gludsted Plantage ,
1951, A. Hjorth Niels en (A H N I7 -23) ; 1959, A.
Hjorth Nielsen ; St. Hjølund Plantage , Vrads , 1961 , E .
Bill e Hansen ; Vrads , 1961, A. B. Klinge; H årup San
de , 1971 , K. Toft ; Silkeborg Nordskov, 1988, J. Ves
terholt (JV88-367) ; Salt en Langsø , 1978,1979, T.
L æssøe & S. A. Elborne; E mborg Vestermark, 1988 ,
128.9"...M..~~hoSt~J,l ~~W.fl./J,BP-f.1R..8~uJy'~R-(i02 .

(AH2123a, 2161 &217 8) ; Hvilsom Plantage , 1968, T.
Borgen - NV-JYLL.: Tv ed Plantage , 1971, A. H au er
bach & H. Di ssing ; 1974, D. Bo ertmann ; 1987, J.
M årbjer g; V Thorup Klit Plantage , 1989 , C. Lan ge,
M. Christen sen (M C89-202); D aubj er g Plantage ved
Mønste d, 1981, S. A. E lbo rne (SA E0282) - V-J YLL.:

MC89-204, SS7644) (C , AAU); 1990, J. Ves te rho lt
(JV90-638); 1991, M. Christense n (MC91-003) ; So
phi endal (ve d Sk and erborg?) , 19??; C. Ferdinand
sen - NV-SJÆLL. : Jyderup Plantage , 1894, E. Ro
strup; plantage ved Skamlebæk R adio , 1949, P.
Thorsen (C P) - N0-SJÆLL.: Asserbo Pl antage , 1950 ,
E . Ju st SØre nse n (C P)· 1966, Bertel H an sen ; 1968 , ?;
1975. H. Knudsen ; Tisvilde H egn , 1921, Bot.
Foreni ng eksk urs ion; 1949 , H. A. Jør gen sen (CP) ;
1954 , M. J . Krog (C P); H ornbæk Pl antage , 1883 , C.
R aun kiær (C R383) ; 1893 , C. R aun kiær (C R411) ;
1897. O. R ostrup (C P) ; Grib skov, 1920, O. R ostrup
(CP) ; 1953 , M. La nge & L. H an sen ; nåleskov nær
Hill erød , 1909, C. Ferdin ansen & 0 . Winge ; R av
neholrn Skov ved Sø llerø d , 1970, N. F. Buchwald
(C P) - MØN:Mø ns Klin tes kov, 1958 , F. H . Møller
(CP) , 1978, P. R ab enbor g - BORI H.: A lmin dinge n,
1932, . F. Bucbwa ld (CP).

Mørk Læderpigsvamp
(P. niger (Fr. : Fr.) P. Karst.)
Økologi: I Danmark er arten kun fundet i nåle
skov, og de fleste af ste de rne er tyd eligt ka lk
påvirked e eller næringsrige. Ved de 2 fund , jeg
selv har gjort, har arten gro et i tykt mo s under
Æ de lgra n (A bies) samme n med andre sjældne
svampe , som f.eks. Orangegul Ridderhat (Tri 
cholom a aurantium ) , Bl åli g Korkpigsvamp
(Hy dn ellum caeruleu m) og Bæltet Ko rkpig
svamp (Hydn ellum concrescens). Af mere al
mindelige følgesvampe kan nævnes Gulplettet
Ridderhat (Tricho lom a scalpturatum).

Udbredelse: Mørk Læd erpigsvamp er sjæl
den , men er funde t spredt over hele landet. Si
den 1980 er arten kun fundet på to lok alit et er i
det nordlige Jylland (R ubje rg Plantage og Ny
strup Plantage) og en i Nordsjælland (Tisvilde ) .
Tidliger e er arten også funde t p å Fyn , Sydsjæl
land , Møn og Bornholm.

Status: Angivelser i F. H . Møllers notesbøger
fra 40'erne og SO'erne tyder på, at arten har væ
ret bet ydeligt mer e alminde lig end nu. Flere af
lokalit et erne med fund fra 40 'erne og SO'erne
(MØns Klint, Tisvilde og Bornholm) er i de se
ner e år blevet genne msøgt gru ndigt , dog uden
resultater. Det til trods for detaljered e angivel
ser af de gamle finde steder.

Di skussion: Arten er så vidt vides ikke fun
det i løvskov i Danmark, men i Tyskland , Hol
land og Schweiz er den hyppigst i bland- og
løvskov (Otto 1992, Arnolds 1989 og Breiten
bach & Kranzlin 1986). I fler e lande foreligger
oz så fund fra ikk e-kalk/nærinasrise lokalit eter.
rmnceu ge røigesvampe Kan nævnes LrUlpleUet
Ridderhat (Tricho lom a scalpturatum).

Udbredelse: Mørk Læd erpigsvamp er sjæl
den , men er fundet spredt over hele landet. Si
den 1980 er arten kun fundet på to lok alit et er i
der norrlli oe .Iv lla nd (R nhi ero Planra ce O P" N v-
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således angives den i det for henværende ø st
tyskland at fore komme på mager bund i lavlan
det , mens den findes på kalk i højlandet (Krei
sel 1987) . Mørk Læde rpigsva mp er på rø dli
ste rne i Danm ark , Tyskland, Pol en og Holland .

Ma teria le: N0-JYLL.: Rubjer g Plant age, 1987, C.
Lange & H. Madsen (JHP-98.87); 1988, J . H.
Petersen , M. Christensen m.fl. (JHP-267.88); 1990,
M. Chr istensen, C. La nge (MC90 -102); 1991, M.
Chr iste nsen (MC91-004) ; 1992, C. La nge ; Skov bak 
ke rne , 1974, 1975, A. Ha uerbach (AH2123) - NV
JYLL.: Nys trup Plan tage, Kri dts tie n, 1991, M.
Christensen (MC9 1-005) - V-JyLL.: HØggildgård
Plantage, 1962, K. Ha uers lev; Rin d Plantage, 1954, F.
Terkelsen (CP) ; 1962, F. H. Møller, K. Toft m.fl.;
1970, A. Ha uerbac h (AH2024, 2031 & 2032a) ; 1971,
A. Ha uerbach (AH2062); 1972, A. Ha uerbach
(A H2066) ; 1973, A. Ha uerbach (AH2084 & 2094);
1974, A. H auerbach (AH2114, 2127, 2149, 2167 &
2168) - 0 -JYLL.: Blichers Plantage, Spent rup , 1945,
A. B. Klinge (CP) - Fyn: La ngesø , 1957, M. La nge 
N0-SJÆLL.: Tisvilde Hegn, 1931, K. Winsted; 1949,
H. A. Jørgensen (CP) ; 1960, M. Lange; 1992, M.
Stra nd berg ; Terkel Skov, 1933, K. Gram & R ævskær
(C , CP) ; 1934, C. A. Jørgensen (CP) - MØN:Mø ns
Klinteskov, 1928, N. F. Buchwa ld (CP) , 1954, M.
Lange & R. Heim, 1957, F. H. Møller, 1958, F. H.
Mø ller (CP) .

Tragtformet Læderpigsvamp
(P. tomentosus (L. : Fr.) Banker)
Økologi: E n typisk art for den meget sandede
bund under Bjergfyr (Pinus m ugo), hvor den
ofte findes de samme steder som Pjusket Duf
tpigsvamp (Bankera fu ligineo alba} , Der ud over
er arten også fundet under Skov-Fyr på mager
bund.

Udbredelse: A rte n findes i flyvesa ndso mrå 
dern e langs den jyske vestkyst , i Midtjylland, på
A nholt og i Nordsjælland. Den er lok alt i plan
tagern e omkring Skagen meget hyppi g, i visse
områd er blandt de domin er ende svampe. I
rest en af landet er art en kun pletvis og meget
sjældent forekommende .

Sta tus: Det øgede anta l fund er primært et re 
sulta t af øge t mykologisk aktivite t i de jyske
flyvesand sområder. Der er altså tale om en be
vidst gennemgang af egnede vokses teder.

Di skussion : Fra resten af E uropa angives
det , at ar te n også kan findes i blandskov og i
sjældne tilfælde også på mere kalkrig bund
(Geeste ranus 1975, Ot to 1992). I Norge og Sve
rige er Tragtformet Læderpi gsvamp re t almin
( r; iometuosus ~L . : 11 r.) rsanxerj
Økologi: E n typisk art for den meget sandede
bund under Bjergfyr (Pinus m ugo), hvor den
ofte findes de samme steder som Pjusket Duf
tpigsvamp (Bankera fu ligineo alba} , Der ud over

delig (G ulde n & H an ssen 1992, Str id 1983).
Sjældnere er den syd for Danmark, hvor den i
Tyskland og Holland er gået meget voldsomt
tilbage (Otto 1992 , Arno ld 1989 ). I H olland
reg nes arten således for at være udrydd et.

Arten er på rø dlisterne i Danmark , Tyskland ,
Pol en og H olland.

Ma teria le : N0-JYLL.: Skagen Klitplantage
(Kirkemilen) , 1965, 1968, 1971, 1973, 1974, A. Hau
erbac h (AH2010, 2012, 2053, 2087 & 2162) ; 1987, B.
Je nsen, 1989, M.'Christe nse n & C. La nge (MC89
202 & 203) ; 1990, C. La nge (CL90-119 & 120) ; 1977,
B. D ybkjær; Skagen, R ødsten s Klit , 1974, A.
Ha uerbac h (AH2142); Bunken Klitp lantage, 1970,
A. Hauerbach (AH2035a) ; 1984, D . Boertma nn;
1991, M. Ch ristense n (MC91 -006) ; Svink løv
Plantage, 1979, H . Kn udse n - NV-JYLL. : Tve d
Plantage, 1971, L. Hanse n; Nys trup Plantage , 1991,
M. Christe nse n (MC89-007) - V-JYLL.: Hoverda l
Plantage, 1988, M. Christe nse n & J . Vesterho lt
(JHP-219.88), 1990, 1991, M. Christense n (MC90
103 & 91-008) ; Holt Plan tage, 1973, A . Haue rbach
(AH2098) ; Lind og H Øggild Plantage , 1974, A .
Hauerbac h (AH2113, 2118 & 2170; Rind Plantage,
1962, K. Tof t; 1970, 1971, 1972, 1974 , A. Haue rbach
(AH2022, 2030, 2039,2055,2068,2075,2069,2076,
2129 & 2149) - 0 -JYLL.: A nho lt , Ørkenplantagen.
1991, S. A. E lborne & M. Chr istense n (MC91-009,
JHP-93.91); U nda lslund ved Viborg, 1903, J . Lind;
Magrethe lund ved Vibo rg, 1905, E. R ostrup;
G ludsted Plant age, 1951, A. Hj orth Nielsen; Vra cls,
1960, A. B. Klin ge; H årup Sande , 1970, 1971, 1972,
K. Tof t; 1982, S. Svane ; Silke borg Nordsk ov, 1969,
1974, K. Tof t - N0 -SJÆLL.: Tisvilcle H egn , 1948, M.
La nge (ML2572) ; 1950, Ju st SØrense n (CP) ; 1971, p.
Corfixen; Asserbo Plant age, 1968, uk endt finder;
1968, K. Larsen & H. D issing; Geelskov , 1888, E .
R ostrup.

Konklus ion
U d fra de oplysninge r, der er om pigsvampenes
foreko mst før i tiden og nu , er det svært at på
vise en entydig tilb agegan g, som den man har
se t i H olla nd, Tyskl and og Polen. U sikkerhe 
den , der bunder i det noget varierende mykolo
giske aktivite tsniveau gennem tiden, nålesko ve
nes stigende alder og det forholdsvis lille mate
riale , ove rskygger og slører ev t . tilbagegan ge.
To af de ovennævnt e arter ser do g ud til at være
gåe t noget tilbage, Violet brun Duftpigsvamp og
Mørk Læderpigsvamp . Netop disse art er er til
kn ytt et en neutral elle r ba sisk jord. Der er i
Danm ark ikke lavet generelle und ersøgelser af
1960, A. B. Klin ge; H årup Sande , 1970, 1971, 1972,
K. Tof t; 1982, S. Svane ; Silke borg Nordsk ov, 1969,
1974, K. Tof t - N0 -SJÆLL.: Tisvilcle H egn , 1948, M.
La nge (ML2572) ; 1950, Just SØrense n (CP) ; 1971, p.
Corfixen; Asserbo Plant age, 1968, uk endt finder;
1968, K. Larsen & H. D issing; Geelskov, 1888. E .



pH-værdi ern e i danske skovjorde , men alt tyder
på at pl-I-værdien flere steder er falde t væsent
ligt. Pigsvamp ene er på grund af deres høje føl
somhe d meget veleg ne de som indikatorarter
for udviklin gen i skovbunden. Jeg håber, at der
med min under søgelse er dann et grundlag for
senere vurde ringer af fre m og tilbagega ng i
Danmark.

Til sidst en tak til Henning Knudsen, Bota
nisk Muse um for en uvurderli g støtte og hjælp
genne m hele proj ektet. Også tak til alle de folk ,
som på forske llig vis har bidraget til proj ektet,
først og fre mm est Jens H. Petersen , Jan Vester 
halt , Thomas Læssøe, Chris tia n Lan ge, Steen
A . Elbo rne og Jacob Heilmann- Clausen . Desu
den ska l J. E. Lan ges Fond takkes for økono
misk støtte .

Summary:
H e rba riu m mat erial af te rr es tr ial hydnaceou s fung i
has been studied. Data are given on the ecology and
distribution in D enmar k of species belon gin g to th e
genera Bank era and Phellodo n .

Ban k eta [u ligin eoa lba and Phellodon tom entesus
grow an poor sandy soil und er Pinu s m ugo . Ba nkera
violaseens and Phellodon niger grow on rich Ol' calca
reou s soil un der Abies alba and Pieea ab ies . Phello
do n m elaleu cus is mainl y fo und under co nife rs
(A b ies , Pi eea , Pinus) , but one co llection is fro m a
deciduous fores t. Ther e are onl y two D an isb records
of Ph ellodon conflue ns . one of th ese fr om a sandy
pine fo res t, th e o th er witho ut eco log ica l dat a . With
the exce pt ion af P rn elaleucus , all of the treat ed spe 
cies are rare in D enmark. They do not show the same
unequ ivocal dee line as report ed fro m th e Netherl 
ands and G er ma ny, bu t Ph ellodon niger and Bankera
vio laseens are probably in decl ine .
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XI Europæiske mykologiske kongres
Fra 7. til IL september afholdtes den elvte euro 
pæiske mykolo giske kon gres i Kew botani ske
have i England. Fra Danm ark var der tre delt age
re dero vre, foruden Thomas Læssøe, der er ansat
ved Kew. De tre var Henning Knudsen, Bot anisk
Museum, Conny Rosend ahl, Novo -Nor disk, samt
und ertegnede, der takket være støtte fra Jakob E.
Langes fond fik mulighed for at deltage . Det over
ordnede tema for kongressen var reg istrer ing og
bes kytte lse af de europæiske svampe hvor for
størs tedelen af de givne oplæg drejede sig om dis
se emn er. Der var repr æsent anter fra de fleste lan
de, inklu sive de efterhå nde n ut allige øste uro 
pæiske (so m pr ofessor Kova le nko fra St. Pe 
tersborg flegma tisk bemærkede: så vidt han vidste
re præsenterede han sta digvæk R uslan d...) . Op 
læggen e var af meget svingen de kva litet , me n
overordnet var det interessan t, især for en myko 
logspire som mig, at høre om metoder og res ulta
ter til svamperegistrering fra de forskellige land e.
Desud en havde man her muligheden for at møde
nogle af de navne, man kender fra artikler og
bøger og få kontakter med ligesindede.

En meget positiv opleve lse var det at høre,
hvor rose nde vores tidsskr ift Svampe omta les. Jeg
havde medb ragt nogle ekse mplarer til et par en
gelske bekendte og viste det ellers frem, hvor alle
roste det flott e layout og den høje kvalitet , selvom
de ikke kunn e læse teksten - en lille opsang til at
lave engelske summaries! Jeg hørte, at i flere lan
de blev det diskuteret at lave et blad med Svampe
som forbillede.

Det blev vedtaget at arbejde hen imod at næste
ko ngres skulle være i Holland . Desuden er der in
tern ational kongres i 1994 i Vancouver, Canada.
H vis der er nogle blandt Svampes læser e, der er
interesserede i at se referatern e fra de givne op
læg, er de velkomne til at henv end e sig til mig.

Chri stian Lange

Svampe mod svampe
Vi mennesker har længe draget nytte af de kemi
ske kampstoffer , som bakterier og sva mpe be
nytter i deres indb yrdes konkurrence. Velkendte
ekse mpler på sådanne antibiotica er penicillin ,
streptomycin og tetracyclin, der alle er udvund et
fra bakt eri er eller laver e svampe . Ef ter flere års
brug har det desværre vist sig at adskillige af de
skadevolde nde or zanismer er blevet resisten teroste aet flone layout og aen nøje }<vam et , selvom
de ikke kunn e læse teksten - en lille opsang til at
lave engelske summaries! Jeg hørt e, at i flere lan
de blev det diskuteret at lave et blad med Svampe
som forbillede .
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overfor ellers mege t virksomme antibiotica, men
opd agelsen af nye antibiotica har nogenlunde
kunnet holde trit med denn e udvikling.

Skimmelsvampe og Me ldug-arte r angribe r
f.eks. kornsort er, frugttræer og grøntsager og ko
ster millioner af kron er i tabte afgrøder hvert år.
Vi gør vores bedste for at modvirke disse svampe 
angreb ved at behandle plante rne med fungicider,
som tra dit ionelt er svov l- eller ko bberho ldige
stoffer, der hæmmer eller dræber de ska devo lden
de svampe. Ma nge svampesygdomme er dog ble
vet vanskelige at kurere på grund af resis te ns
problem er, men nu har kemi- gigant erne ICI og
BASF opdaget en helt ny type fungicide r. Stof
ferne blev opdaget og isoleret fra to alm indelige
storsvampe, Porcelænshat (Oudemansiella muci
da) og Sommer-Koglehat (Strobilurus tenacellus).
Stofferne ka ldes he nho ldsvis oude ma nsi ner og
strobilur iner og klass ificeres ke misk som met
hoxyacrylat er. Det har vist sig, at disse stoffe r
virker ved at hind re dann elsen af ATP i svampe
cellern e. Da ATP er cellernes energilager , er dette
stof livsvigtigt for enhver organisme .

ICI og BASF star tede med at und ersøge stro 
bilurin A , som forekommer i begge svampea rter
og er den simpleste af for binde lserne . De første
forsøg med stro bilurin A var dog skuffende , dels
for di stoffe t er meget flygtigt, dels fordi det miste
de virkningen efter kort tids påvirkn ing af lys. Så
gik kemikerne i gang med at synte tise re andre
mere stabile derivater af methoxyacrylater, og det
er blandt dem, man nu har fundet særde les effek
tive fungicider. ICI hævder således, at deres for
bind else ICIA5504 er virksom ove rfor en række
Skimmel- og Meldug-arter, som angriber Hvede,
Byg og Ris samt andre kultur planter såsom
frugttr æer og grøntsager. BASF har udviklet stof
fe t BASF490E , som er effektivt overfor 'scab' hos
Æble og Pær e samt over for meldug på Æble,
Pære og Sukk erro e. Desuden er stoffet virksomt
overfor angre b af 'Fa lsk Me ldug' på vinsor ter og
grøntsager.

Selvom opdage lserne betegnes som meget lo
vende , tales der allerede advarende om, at også
disse antibiot ica sandsynligvis vil mist e deres
virkning på grund af udviklin g af resistens. På den
anden side kan det vise sig, at andre storsvampe
indehold er interessant e kemiske forbinde lser, og
det er jagten på dem , der nu for alvor er gåe t ind!
Kilde: New Scientist No . 1850,5/12-1992.

Jørzen Al bertsen
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Usædvanlige danske svampefund red .: Jan Vesterhelt

Vår-Foldhat (Helvella solitaria) om
vinteren
Da det midt i januar va r ret mildt i vejre t, tog jeg
til A tterup Skov 18/11992 for at samle Øs te rshat.
På veje n kom jeg forbi et af de kendte vokseste 
der for Vå r-Foldha t (Helvella solitaria) (a ngivet i
Sva mpe 15: 23, hvor den er fejlbes te mt til H. leu
come laenay, og jeg så efte r om den "var hj em 
me". Ja , minsandten om ik ke en gru ppe p å 10-12
fr ug tlegemer havd e taget fejl af kalenderen , de
va r ikke modne men 6-10 mm i diamet er. F ros te n
i fe bruar to g livet af dem ; men alle re de 19/4 var
der nye fr ug t legemer. Vår-F oldha t er normalt
fr emme i april-juni, men i 1990 hvor det også va r
en meget mild vinte r, så jeg den midt i feb ru ar.

A kse l J ør gen sen

Nyt værtstræ for Svovlporesvamp
(Lae tipo rus sulphureus)
På en ekskurs ion , som Benny Ol sen og jeg fore
to g den 20. juli 1991 til Jæger sborg Strandpark ,
som ligger ved Springforb i m ell em Jægersborg
D yr ehave og Øresund, opdaged e vi en sva mp p å
et af de gamle tr æer, som har være t pl antet i en af
de ha ver, som ida g er ved at blive omdannet til e t
dejli gt parkområd e med mange spæ n de nde
sva mpear te r. Vi var ikke i tvivl om bestemmelsen
af sva mpen, som va r Svovlporesvamp (Laet ipo
rus sulphureus ) , og heller ikke om bestemmelsen
af tr æet, som va r Vandg ra n (Metaseq uo ia
glypt ostroboides). Vi kendte kun Sv ov lpore
svamp fra løvtræer, hvor den især er at finde på
Eg, men også på store pil etræer og ar ter af ste n
frug tfam ilie n . R yvarden (1 976-78) op regn er
værts træern e for denne p ar asiti sk e poresvamp i
Nor de ur opa og angiver kun et enke lt fund på nå
letræer, nemlig et fund på R ød-Gran (Pices abi
es) fra Sverige . Derimod skrive r Jahn (1979) , at
arte n i A lpern e og i Sibirien og i Øs te uropa oft e
vokser p å Lær k (Larix) og sjældne re på andre nå
letræer, f.ek s. G ran (Picea). Julich (1984) skriver ,
at den er m eget sjælde n på nåletræer (L ærk, Fy r
og Taks) . Vandgran blev opdaget i Kina i 1941 og
er side n bl evet plantet i mange haver og park er i
Norde ur opa.

Erik R aId
et af de gamle tr æer, som har være t pl antet i en af
de ha ver, som ida g er ved at blive omdannet til e t
dejli gt parkområd e med mange spæ n de nde
sva mpear te r. Vi var ikke i tvivl om bestemmelsen
af sva mpen, som va r Svovlporesvamp (Laetipo-

Tyndkødet Navlesvamp (Cotylidia
undulata) genfundet i Danmark.
Side n ud givelsen af rødlisten er der næst en gået
sport i at genfinde påstået uddød e sva mpearter i
D anmark. Her er endnu en i række n .

Cotyliclia un dulata (Fr.) P. Karst. - det dan ske
navn Ty ndkødet Navlesvamp foreslås - er en
ga nske lill e tragt form et sva mp , der skal ef
te rsøges i tæt og lavt m osdække, i dette tilfælde
dannet af Jo mfru hår (Po ly trichum) . Svampen er
gulliggrå og meget tynd kød et. D en k an bli ve go dt
en ce ntime te r høj og bred og ka n umi dd elbart lig
ne en dværgudgave af en Trompetsvamp . F unde t
blev gjor t i midten af december lan gs en vejkant i
en re t un g granbeplantning.

D er foreligge r et ældre dan sk fund fra Ørbæk i
N ordsjæ lla nd , sa mle t af K. Hauers lev i 196 3.
A rte n er m åske ikke helt så sjælde n, som de ku n
to dan ske fund kunne tyd e p å, men e t n æsten til
svarende lavt antal fund i vore nabolande vidner
om , at den næppe heller er alminde lig .

Vokseste de t for det nye fund er nu takket
være skovfoged SØre n H an sen , Høste m ark, be
sky ttet ge nnem op sætning af træp æl e , de r sk al
hind re kør et øjer i komme for lan gt ud i rab atten.

Slægte n rummer også en ande n art - Cotylidia
pannosa - der (sta digvæk) anses som uddød, da
det eneste dan sk e fund (f ra Ste nsgå rd p å Lol
land) er fr a 1863 . D enne slægtni ng er meget kr af
tigere og vokser i bøgeskove .

Ma ter iale: N0-JYLL. , Høstemark Skov, 12.12.1992, J .
Vesterhalt (JV92-933) (C) .

J an Ves te rha lt

Gyldenbrun Lakporesvamp (Ganoderma
resinaceum) iLerbjerg
I aug us t 1991 var der 6 friske frugtlegemer af
Gy lde nbru n La kporesvamp (Ganoderma resina
ceum Boud.) p å det ga mle egetræ i L erbjerg ve d
H valsø , hvor den tidli gere er funde t (K nudsen &
SØre ns en 1987) . Disse fru gtl egemer var bredt
til voksede ud en den st ilkdannelse elle r sam
mensnøring ved ba sis, som beskrives fra funde ne
p å Lolland (P et er sen 1983). Frugtlegem erne lig
nede meget billed et i Breitenbach & Kr ånzlin
(1986) , bortset fr a at de var genne mv okset af Stor
Nælde (Urtica clioeca) i ste de t for græs. E t frugt
hind re kør et øjer i komme for lan gt ud i rab atten.

Slægte n rummer også en ande n art - Cotylidia
pannosa - der (sta digvæk) anses som uddød, da
det eneste dan sk e fund (f ra Ste nsgå rd p å Lol
land) er fr a 1863 . D enne slægtni ng er meg et kr af-



Tyndkødet Navlesvamp (Cotylidia undulata) fra Høstemark Skov, 12.12.1992, JV92-933. Foto Jens H. Petersen . I
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legeme er deponeret på Botanisk Museum, de
øvrige blev udsat for hærværk. Træet står på
hjørnet af den offentlige vej og en skovvej. Store
iøjnefaldende svampefrugtlegemer tæt ved vej og
sti er desværre ofte udsat for spark og slags fra
børn (og voksne) , som går forbi.

Aksel Jørgensen

Orangeporet Rørhat (Suillus tridentinus)
fundet for første gang i Danmark
Den 3. oktober 1992 var jeg leder af en ekskur
sion i Marebæk Plantage nord for Esbjerg, arran
geret af Naturfredningsforeningens lokalkomite i
området. Der fik jeg overrakt et veludvokset ek
semplar af en rørhat med nedløbende. stærkt
orangefarvet rørlag. Hatten var blegt gulbrun og
slimet, og mod randen var der spredte mørkere
skæl. Porerne var store , og på stokken kunne
man med god vilje ane en flygtig ringzone. Jeg
kunne ikke give den navn på stedet men kunne
fortælle finderen , at det i hvert var en art, der
ikke tidligere var fundet i Danmark. Jeg kunne
heller ikke umiddelbart fastslå hvilken træart ,
den var knyttet til , for på stedet stod der både
Lærk, Fyr, Gran, Ædelgran og Tsuga inden for en
kort radius. Først efter litteraturstudier, kunne
jeg konstatere , at det var Suillus tridentinus
(Bres .) Sing. , en art der er knyttet til Lærk (La
rix) . Jeg har her foreslået det danske navn Oran
geporet Rørhat , nogenlunde svarende til dens
tyske navn Orangeporiger Larchenrohrling.

Arten synes at forekomme udbredt i Syd - og
Mellemeuropa (Singer 1965), men fund fra de
nordiske lande, kender jeg ikke til. Den angives
at være spiselig men af middelmådig kvalitet, ak
kurat som det er tilfældet med de andre rørhatte,
der er knyttet til Lærk.

Materiale: V-JYLL. , Marebæk Plantage, 3.10.1992, R.
Gram (JV92-647) (C).

Jan Vesterhalt

Ved-Stråhat (Melanotus horizontalis) i
Danmark
Slægtens arter minder meget om muslingesvam
pe (Crepidotus), men de er nærmere beslægtet
med nøgenhattene på grund af deres glatte spo
rer med spirepore. Stråhattene afviger fra nøgen
hatte ved at stokken er manglende eller udpræget
(Bres .) Sing. , en art der er knyttet til Lærk (La
rix) . Jeg har her foreslået det danske navn Oran
geporet Rørhat , nogenlunde svarende til dens
tyske navn Orangeporiger Larchenrohrling.

Arten synes at forekomme udbredt i Syd - og

Orangeporet Rørhat (Sui llus tridentinus) fra Mare
bæk Plantage, 3.10.1992 , JV92-647 . Foto Jens H. Pe
tersen .

skævtstillet.
Ved-Stråhat afviger fra den sjældent samlede

men antagelig blot oversete Almindelig Stråhat
(M. phillipsii) ved at vokse på løvtræ og ved at
have næsten umbrabrunt sporestøv og ikke
gråbrunt. Hatten er fint filtet til næsten glat , lyst
til mørkt brun og ifølge Watling & Gregory
(1987) op til 18 mm bred. I de danske indsamlin
ger var den noget mindre, næppe meget mere end
5 mm bred. Lamellerne var ret tætte og brune, og
stokken er kort , tynd og stærkt sidestillet men
dog med lameller hele vejen rundt.

De danske fund stammer begge fra samme en
deflade af en birkekævle i en brændestak. Be
dømt ud brændestakkens rigdom af forskellige
svampefrugtlegemer måtte den have stået der i
lang tid. Arten kan også findes på andre løvtræer,
f.eks. angiver Watling og Gregory Bøg som den
foretrukne vært.

Materiale: 0 -JYLL. , Højkol Skov, 12.2.1989, C. Lange;
11.3.1989, J. Vesterholt (JV89-109) (begge på C).

Jan Vesterhalt

Filtet Stråhat (Melanotus proteus) fundet
i Danmark
Melanotus proteus (Kalchbr. ap . Thunberg) Sing.
minder meget om den overfor beskrevne art,
men vokser på nåletræ, og hatten er vedvarende
og tydeligt filtet. De øvrige feltkarakterer er na
ger var den noget mindre, næppe meget mere end
5 mm bred. Lamellerne var ret tætte og brune, og
stokken er kort , tynd og stærkt sidestillet men
dog med lameller hele vejen rundt.

De danske fund stammer begge fra samme en-



genlunde identiske.
Sporern e hos nåletræsarten angives af Watling

& Gregor y (1987) at være æg- til mandelformed e
og ikke blot ægfor me de som ho s løvt ræsarten .
D et stemmer godt med min e egne observationer,
men fors kellen er ikk e særligt stor. Det spa rsom
me dan ske materiale gør det ikk e muli gt for mig
af afgø re , om der i virke lighe de n er tale om to
arter, men det kan i hvert fa ld fald bekr æftes, at
hatfilten hos de fuldt ud vilk ed e eksemplare r på
nåletræ var meget tydelig. Funde t blev gjort på
barken af en ar ms tyk , vælte t gra nsta mme sam
men med frug tlege mer af Blødende Lædersvamp
(Stereum sanguino lentum) .

Det er måske interessant, at begge de her om
talt e arter er funde t om vin te re n , og en mer e
målrettet ef te rsøgning p å denne tid af året vil
måske kunne bringe flere fund.

Materiale : N0-JYLL. , Høstemark Skov, 12.12.1992 ,
1. Vesterholt (JV92-934) (C) .

Jan Veste rholt

Tvefarvet Mælkehat (Lactarius quietico
lor) - en overset svampeart
Indtil for få år side n blev n avn et Velsma gende
Mælkeh at (Lactarius deliciosus) anvendt på alle i
Danmark voksende mælkeh att e med orangefar 
vet mælkesaft. Så sent som i 1961 blev artskom
pl ek set s mest almindeli ge art , Gran- Mælk ehat
(Lactarius deterrimus] vide nska be ligt navngivet ,
og denne art har tidli gere være t afb ilde t og sam
menli gnet med Velsmagende Mælke hat her i bla
det (Veste rholt 1986).

Der find es imidlertid også en tredi e art, der til
synelad ende er ret almin de lig, og som tidli ger e
har være t forv eks le t med de ovennævnte arter.
Det drej er sig om L. quieticolor Romagn ., hvortil
det dan ske navn T vefarvet Mælkehat foreslås.
Ligesom Velsm agende Mælkehat vokse r den un
der Fyr, men den ad skiller sig på fler e karakterer.
H vor hatten hos den velk endte ar t er mer e eller
mindre or ang e som ho s Skægget Mælke ha t (L.
tormi nosus] er hatten ho s Tv efarvet Mælkehat
mere okker grå til brun , næst en som ho s Ege
Mælkeh at (L. quietus) - deraf det videnska belige
navn 'quieticolor' . O gså stokken er anderledes ,
idet Tvefarvet Mælkehat mangler de veludvikle
de gruber, der kendet egn er dobbeltgænger en .

Gran -Mælk ehat afviger ve d at vokse under
D anmark voksende mælkeh att e med orangefar 
vet mælkesaft. Så sent som i 1961 blev artskom
pl ek set s mest almindeli ge art , Gran- Mælk ehat
(Lactarius deterrimus] vide nska be ligt navngivet ,
og denne art ha r tidli gere være t afb ilde t og sam-

Gra n, ved at savne tydelig hat zon ering og ved at
blive tragtform et med alde re n.

Na vnet Tvefar vet Mælke ha t hentyder til at ar
te n, modsat sine to dobbeltgængere ha r tydeligt
for skellig farve på hat og lameller. Den er antage
lig re t alminde lig på mager bund , og jeg har selv
se t fler e ind samlinger. Jeg har også se t mat eri ale
fra Færøe rne og Sverige .

Ma teriale: 0 -JYLL. : R am ten Skov, 23.9 .1989, E. Chr is
ten sen (JV89 -914) - V-JYLL.: Frederikshåb PIt., 1.10.
1989, J. Veste rho lt (JV89 -1052) ; Var de Sø ndre P It. ,
22.9.1989 , F. Knudse n (JV89-929) ; Ma re bæk PIt. , 20.9.
1992, J. Ves terho lt (JV92-547) - BORNH.: Hammero d
de , 24.9.1992 , A. Møller ; Paradisbakkern e, 14.10. 1992,
A. Jørgen sen (JV92-797) (alle på C).

Jan Vesterho lt

Summary
Suillus tridentinus and Melattotus pro teus are re porte d
as new to D enmark; dat a ar e give n on the firs t D ani sh
record of Melana tus horizon talis , Cotylidia undulata
believed to be extinct has been refound after 29 years;
Laetan us quieticolor is re ported to be rath er commo n
but ea rlier confuse d with re la ted taxa; Lae tipo rus sul
phureus is re ported fro m Metaseq uo ia glyp tost ro
bo ides ; Helvella so litaria is reported fro m Januar y
(frui tbo dies not fe r tile) ; the enda nge d spe cies Gano 
derma resinaceum is still pr esent in on e of its few D a
nish localiti es.
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Ægte Hussvamp (Serpula lacrymans) fundet
vildtvoksende i Himalayas skove
Jørgen Bech-Andersen " , Steen A. Elborne*, Frederick Goldie, Jagjit Singh* *,
Sujan Singh*** & Brian Walker

Ægte Hussvamp

D en tid ligste beskri velse af Ægte Hussvamp
stammer fra James den Førstes tid (1566-1625)
fra Eng land , hvor der blev nedsat en Marinekom
mission i 1609 til at forebygge svamp i skibe (Co
ggins 1980).

I 1798 beskrives i Woolwich et skib, der var så
kraftigt angrebet af Ægte Hu ssvamp , at dækket
sa nk ved en mands vægt, og at orangebrune
frugtlege mer hang i guirland er fra dæk til dæk. I
1812 beskrev botanikeren James Sowerby en
række svampe , som havd e angre bet et krigsskib
ved navn Queen Charlotte, der var søsa t i 1810,
men som rådn ede så hurtigt at det var nødven
digt at hovedreparere det aller ed e to år efte r
søsættelsen. Blandt de svamp e der blev nævnt var
Ægte Hussvamp der beskriv es under synonymet
Boletus lacrym ans , dvs. at den Ægt e Hussvamp
på det tidsp unkt regnedes til rørhatteslægten.

De engelske skibe , der blev nedbrudt af Ægte
Hussvamp, havde krid t fra den engelske sydkyst
som ballast og derfor en rig forsy ning af ka lk
(pers . me dd. G . Hu tton). James Sowerby fore 
slog en udvasknin g og tørr ing af tømmeret, samt
ventilation af skibskonstruktionen og fjernelse af
trærester og høvlspåner. Et råd der også stadig
gælder. I Dan mark er der kun fundet Ægte
H ussvamp i et skib , nemlig et hvor der var ind 
støbt beton som ballast .

Hvor kommer smitten fra?
Falk viste i Tyskland allerede i 1912, efter ude
lu kkel sesmetod en, at den Ægte H ussvamp
smitter fra hus til hus og ikke fra natur til hus.
Hos en række svampe isolere t fra træprøver,
henholdsvis i hu se og i naturen, fa ndt han fra
hu sen e kun arter med en op timumtemper atur
så lav som 18-22°C. H os arterne fra naturen var

optimumtemperaturen væsentligt højer e (24-28
°C). Æg te hussvamp er i E uropa ikk e set ud en
for bygninger.

Ægte Hussvamp i huse
En und ers øgelse af forekomste n af Ægte H us
svamp i Kø be nhav n i 1987-88 viste, at der fand
tes et angre b af Æg te Hussvamp i hver anden
opgang (Bec h-Ande rse n 1988).

D et er endvidere vist, at svampe n kun vokse r
i bygnin ger, hvor træ er i forbindelse med fug
tigt murværk og lerindskud (60 Æ gte Hus
svam p-angre b i Køb enh avn er ble vet under
søg t) . H er fandtes i alle tilfælde murværk ind en 
for en afstand af gennemsnitlig 14,5 cm , varie
rende fr a 0-100 cm. I isolationsmateriale og

Boks 1. Oxalsyreproduktion
Den Ægte Hussvamp producerer i starten af
nedbrydningsprocessen store mængder oxal
syre , der hydrolyserer de hemicelluloser, der
dækker cellulosemicelIerne . Herefter kan de
store enzymmolekyler (cellubiase og cellulase)
få kontakt med cellulosen (Bech -Andersen
1987).

Surhedsgraden falde r herved kraftig t, men
svampen kan kontrollere pH ved at neutralisere
overskydende oxalsyre til kalciumoxalat, der er
uopløselig i vand. Hvis der er metaller til stede,
fx jern, kan oxal-syren chelere med disse til for
bindelser, der er opløselige i vand men ikke dis
socierede og dermed ligeledes kontrollere r pH.
Oxalsyren virker kraftigt reducerende, så even
tuelle iltningsprocesser, som fx Fenton-reakio 
nen kan ikke foregå ved den begyndende cel
lulosenedbrydn ing før oxalsyren er neutraliseret
(Bech-Andersen & Elborne 1992).

-
nedbrydningsprocessen store mængder oxal-
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Sammenligning af Ægte og Tyndkødet Hussvamp (Serpula lacrymans og S. himantioides):

frugtlegemets tykkelse

kontakt til substrat

trama

L-formede skeletoide hyfer

sporestø rrelse

basidier

skelethyfernes tykkelse

generativt mycelium

optimumtemperatur

ÆGTE HUS SVAMP

2- 12 mm

kan let aftages

med gelatinøst lag

til stede

9-12 x 4,5-6 urn

45-80 x 6-8 urn
2,5-4,1-6 ,5 um

z-a um
20°C

T YNDK0DET HUSSVAMP

under 2 mm

kan vanskeligere aftages

uden gelatinøst lag

mangler

9-12 x 5-6 urn

45-80 x 6-9 um
1,5-2 ,6-4 ,5 urn

2-4 /lm

28°C

mørtel kunne det vises , hvordan ka lk blev
fje rnet fra fx stenuld og genfundet i svampens
mycelie (Bech-Andersen 1985 og 1986) .

Forvekslingsmuligheder
I modsætn ing til Ægte Hussvamp (Serpula la
er) mans) findes Tyndkødet H ussvamp (Serpula
h imantioides) såvel i hu se som i naturen. D e to
sva mpearter har meget til fæ lles , så der har
være t usikkerh ed om de udgjorde en og samme
.art. D e morfolo giske forskelle fre mgår af ove r
sigte n.

H armsen (1960) viste ved parringsforsøg
m ed enke lts pore kulture r (I n ge ne ra t ion) af
Se rpu la lacrymans og Se rpula himanti oides ,
bl. a. med isol ater fra K . Bagchee, at de to arter
ik ke danned e gene rative celler (2n) med øskner
og so m så da n ikke kunne krydses og dermed
ud gør to ar te r.

De små hussvampe
D er findes en række små hu ssvampe med det la
tinske slægtsnav n Leucogyrophana, A rterne er
lette at adskil le fra Ægte H ussvamp, ide t deres
spore r kun er 6 x 3 urn og ufarved e (hyaline)
mod sat Æg te Hussvam ps spore r, der er næsten
dobbelt så store og brunfar vede.

Følgende skal nævnes:
Pigget Hussvamp (Leucogyrop hana pinastri)

kendes specielt på det pigged e frugtlegeme og
p å skle ro tie da nne lse samt sva gt ud vikled e
stre nge. D er find es ikke ske lethyfer i strenge ne .

Lille Hussvamp (Leucogyrop hana pulveru
len ta) har et folde t, brunligt frugtlegeme, svagt
SIgte n.

H armsen (1960) viste ve d parringsforsøg
m ed enke lts pore kulture r (I n ge ne ra t ion) af
Se rpula lacrymans og Se rpula h imantioides ,
bl. a. med isol ater fra K. Bagchee, at de to arter
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udviklede strenge og ingen sklerotier eller ske
lethyfer.

Blød H ussvamp (Leucogyrophana mollusca)
har orange , ge leagtige frugtlegeme r, sklero tier
men ingen ske lethyfer.

Hinde-Hussvamp (Leucogyrophana mol/is)
har membranagtigt fr ugtlegeme og kl arn yd o
spo re r.

Træsorter der angribes
I E uro pa angr ibes Gran, Fyr, Lærk og sågar Eg .
Bå de splint og kerneved angribes.

Ægte Hussvamp (Serp ula lacrymans
(Wulf.: Fr.) Schroet.) i Indien
K.A. Bagch ee rapporterede i 1954 en ræ kke

. fund fra hu se i det indre Himalaya.
I Pulga, Himachal Prad esh , 2500 m.o.h ., blev

der i oktobe r 1929 i et hu s fundet svampeangre b
(mycelium) i murkr on e og loft bygget af H i
malaya-Gran (Picea smithiana). Samtidig bl ev
der i omeg ne n funde t frugtlegeme r på fælde de
træs tammer af Himalaya-Gran , A bies pindrow
og Tå re -Fyr (Pinus griffithii) i kontakt med jord
(se boks 2) . I Ta ra nda, ligeled es 2500 m.o .h. ,
blev der i oktober 1941 fundet angre b i et gulv i
en tømmerhytte. I Shimla , i United Services
Club, blev der i 1946 fundet frugtlegemer. Byg
ning en var delvis øde lagt af en brand.

I alle tilfælde stamme de granplankerne i byg
nin gerne fra skove ved Narka nda, der ligger i en
højd e af ca. 3000 m.o.h. , 50 km nord for Shimla .
Ba de splint og kerneved angribes.

Ægte Hussvamp (Serp ula lacrymans
(Wnlf": FrJ Schroet. l i Indi en



Boks 2. Vegetationen i Himalaya
Det er nemt at få plantem æssig variation i Hi
malaya . På 100 km stiger terrænet fra 0-5000 m
og floraen varierer herefter. Det svarer til en rej
se fra Nordafrika til Danmark, idet gennem
snitstemperaturen falder 0,6°C for hver 100 me
ters højdestigning.

I lavlandets tropiske klima ses ris, bananer og
andre eksotiske planter. Her dyrkes ris i som
mermånederne , hvede om vinteren og grøntsa
ger før der igen plantes ris.

Under subtropiske forhold, 300-1500 m.o.h. ses
Citrusfrugter og Ægte Kastanie (Castanea sa
tiva) etc., af nåletræer finder man Langnålet Fyr
(Pinus roxburghii) , en stor grov Fyr.

Tempereret skov , 1500-2500 m.o.h. Her ses
Avnbøg (Carpinus viminea), Poppel (Populus
ciliata), Rhododendron arboreum, en rødblom
st ret art, der ikke er hårdfør i Danmark , Eg
(Quercus himalayensis), Indisk Hestekastanie
(Aesculus indica), Sommerfuglebusk (Buddleja
davidii) og Himalayaceder (Cedrus deodara).

Subalpin zone: Fra 2500-3500 m ses Himalaya
Gran (Picea smithiana; syn. P morinda), Ædel
gran (Abies pindro w), Tåre-Fyr (Pinus griffithii;
syn. P wallichiana), Eg (Quercus hima
layensis), Taks (Taxus baccata), og Himalaya
Birk (Betula utilis).

Alpine forhold : Fra 3500 m til snegrænsen ses
mindre buske og kendte plan ter som Ensian
(Gentiana sp.), Edelweis m.fl.

Fra venst re: Himalaya-Gran (Picea smithiana);
Ædelgran (Abies pindrow) og Tåre-Fyr (Pinus
griffithii) .

- , .
layensis), Taks (Taxus baccata), og Himalaya-
Birk (Betula utilis).

Alpine forhold : Fra 3500 m til snegrænsen ses
mindre buske og kendte plan ter som Ensian

Fund af Ægte Hussvamp i naturen
I august 1946 und ersøgte Bagchee skovene ved
Narkanda i 3000 m.o.h. og fandt frug tlegemer af
Æg te Hussva mp på stubbe og væltede træstam
mer. Ha n ud ledt e heraf at Æg te Hussvamp i Hi
mala ya , i mod sætnin g til Europa, USA etc., fin
des i naturen og her fra blev ind ført til hu sen e,
ente n i form af spore r elle r ve d mycelium fra
angrebe t træ.

I 1943 va r Æg te H ussvamp allered e ra p
porteret fundet i skovene i Munda li, Uttar Pr a
desh i et område , hvor der blev fældet H i
malayagr an (Pic ea sm ithiana) og A bies p in 
drow.

I oktober 1952 blev skovene ved Pulga igen
undersøgt og frugt lege mer af Æg te H ussva mp
blev igen funde t på H imalayagra n og A. pin
drow. Samtidig blev Æg te H ussvamp også fun
det i en skov af A . pindro w, der var br ænd t 8 år
for inden , 30 km nordøst for Pulga , i en højde af
3100 m. Her blev også funde t R osa H ovpore
svamp (Fo rnitopsis (Fomes) rosea) , Po ria car
bonica og en korkhat (G loeophyllum (Lenr ites)
subjerruginea) , i andre tilfælde også Violet Læ
derporesvamp (Trichap tum (Po lyp orus) abi e
tinum ).

Frugtlege mer af Æg te H ussva mp ud vikled e
sig i naturen i diffust lys på und er siden eller på
skærefladen af liggende stamme r i kontakt med
jord.

Ekspeditioner til Himalaya
I septe mber 1987 besøgte J ør gen Bech-An
der sen (JB A) om råderne i Narkanda, Manali
og Shimla, og i oktober 1990 besøgte JE A igen
Pulga og Narkanda ud en at finde udvikled e
frugtlegem er. Samme år udvided e han efte rsøg
ningen til en del af Himalaya, der ligger i Kina
og fandt hell er intet her.

Så tidligt som i 1983 havde JB A under søgt et
område af Himalaya , i Pakistan, ud en at finde
fru gtlegemer eller spor af svampen . Men det må
erkendes , at det er som at lede efte r en nål i en
høstak.

I august 1992 løb en ekspe dition af stablen,
arr angere t af H ussva mp Laboratoriet og det en
gelske firma H utton & Ro stron Enviro nme ntal
l nves tigations Ltd., Guildford , med fø lgende
delt agere: Mikr obiolog, Jørgen Bech-Andersen
MSC, H ussvamp Laboratoriet; Mikrobiolog ,
cand. scient. Stee n A . Elborne, H ussv amp La 
skærefladen af liggende stamme r i kontakt med
jord.

Ekspeditioner til Himalaya
I septe mber 1987 besøgt e J ør gen Bech-An-



bor atori et: Fys ike r, D r. Fr ed eri ck Gold ie; Mi
kro biolog, Dr. Jagj it Singh, Hutton & Rostron:
Mikrobiolog , Dr. Suja n Singh; tid ligere forst 
pato log vecl Fo res t Research In st it ut e Dehra
Dun ; Far makolog, Dr. Brian Walker.

Herbariemateriale Dehra Dun
I Forest Research Insti tut e , Deh ra Dun , som vi
besøgte , mød te vi mikrobi ologen , Dr. M.D .
Mehr o ra, den nuværen de leder af det Mikro 
biologiske Laboratorium og gennemgik her ba-
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21.10.1940. K. Bagchee (herb. nr. 3227) , på nedbrud
te. væltede sta mmer af Picea sm ith iana og Pinus grif 
[ithii. - Kulu Div.. Parbati R ange . Tosh na l. på vejen
til Sarija n. 20.10.1952, K. D. Bagchee, KB-87.90 I
Kul u, 52 (herb. nr. 6244), på brændt sta mme af Pinus
griffith ii. - Bashalrar Div., Iranda, 17.10. 1941, K. D.
Bagchee (he rb. nr. 3981), på et bræt af Picea sin ith 
iana. - Bashahar Div., Na rka nda , 6.6. 1946, K. Bag
chee (herb. nr. 4752) , fra und ersiden af en råd nende
sta mme af A bies p indrow . - Bashahar D iv., Na rk ari
da, 13.6.1946, K. Bagc hee (he rb. nr. 4428), på Picea
og Abies. - Shimla H ills, Narkanda , Khanoli Fo rest,
15.6.1946. K. D . Baschee herb. nr. 4427. på undersi-



I løbet af 23 år blev Ægte Hussvamp fundet i om
råd et mellem Shimla og Manali , i ca . 13 veldo
kum entered e tilfælde. Sid en 1954 er der ikke
publicer et fund fra Dehra Dun. Ifø lge personli g
kommunikation med Suj an Sin gh er årsagen
herti l, at man i det mikrobio logiske laboratorium
i D ehra Dun i begyndelsen af halvtredserne skif
ted e forskningsemne fra trænedbrydend e svam
pe til sygdomme på levend e træer, spec ielt bladp
let sygdomme der florer ed e i stor stil, ofte i
træplanteskol er.

1 1972 er der gjor t to fund af arte n, et fra Jan
dri Ghat , Dalhousie i H imachal Prad esh på en
stenmur og et fra Ningel Nullah, Gulmarg i Jam
mu & Kashmir på en stamme af Abies pindro w
(Ra tta n 1977). Begge indsamlin ger er deponeret
ved Chandigarh U niversite ts Botaniske Afdeling
(Rattan 1977).

Fund af trænedbrydende svampe i naturen
Ekspeditionen i 1992 besøgte en række af de om
råder, der er nævnt ovenfor . Ude nfor Shim la blev
Æg te Hus svamp fund et i et hot el fra 1905, dog in
den dørs.

I Narkanda, i ca. 3000 m højd e, blev områder
med stubbe i en alder af henholdsvis 5, 10, 15 og
25 år und ersøgt. Herunder blev bl.a. Viftesva mp
(Paxil lus panuoides) fund et. Den kend es også fra
bygninger i Da nmark, hvor den kan gøre en del
ska de . Samtidig fan dtes art er af Gul Tøm
mersva mp (Coniophora spp.) på nyfælded e stam
mer af Himalaya-Ceder og Himalaya-Gran . Ro sa
Hovporesvamp (Fomitopsis rosea) blev fund et på
fældede stammer. Jordtemperaturen blev målt til
20°C og lufttemperaturen blev målt til 22°C. Det
blev afta lt at besøge ste det igen , lige før hjemrej
sen , når temperaturen var faldet.

I Kasol blev den Pigg ed e Hussvamp (L. pi
nastri) fund et ud endør s på en sta mme af Hi
mala ya-Ceder, der var fældet 3-4 år tidligere.

I Pulga, i 3100 m højde, blev der fun det Tynd
kød et Hussva mp (Serpula himantioides) på væl
ted e træstammer af H ima laya-Gran , samt Blød
H ussvamp (L. mollusca) .

I området ved Rothangpasset , op mod 4000 m
højd e, fandtes ingen hussvampe og dårligt nok
træer.

Ægte Hussvamp blev fundet i naturen
Ved besøg i Narkanda i slutningen af augu st var
isvglttlmf'tr1!JdH1na\~~t1t0i l (i'eu 1J<~olrtsl~/leftl)\Jet

ska de . Samtidig fan dtes art er af Gu l Tøm
mersva mp (Coniophora spp.) på nyfælded e stam
mer af Himalaya-Ceder og Himalaya-Gran. Ro sa
Hovporesvamp (Fomitopsis rosea) blev fund et på
fældede stammer. Jordtemperaturen blev målt til

have gennemsøgt de samme stubbe som tidliger e,
ble v der fu nd et et frugt legeme af Æ gte
Hus svamp ca. 15 cm over jorden på en stub, af et
træ der var fælde t 15 år for inden . Det ser derfor
ud til at vi har funde t det oprindelige hjem sted
for den Ægte H ussvamp.

Hvilken sammenhæng er de r me llem de n
Ægte Hu ssvamp , der vokser vildt i Himalaya , og
den der plager os i E uropa As ien Ame rika og
A ustra lien? Da den Ægte H ussvamp er funde t
fra Kashmir over Hi machal Pr adesh til Utta r Pra
desh en strækning på flere 1000 kilom eter, er det
ikke sandsynligt at hussvamp en er fulgt med eng
lændern e og deres husger åd til Hi malaya.

Hvordan har den så kunnet spre de sig til andre
verde nsde le og hvor for er den fx meget mer e al
mind elig i Danm ark end i dens hjemland ? For at
forsøge at besvare dette spørgsmål har vi ana ly
sere t de forskellige fysiske , kemi ske og met eoro
logiske faktorer såve l i Him alaya som i Danmark.

Identifikation af Ægte Hussvamp fra Himalaya
Frugtlegeme t i Narka nda var 6 mm tykt , ca. 10 x
6 cm, og let afta gelig fra und erlaget.

Tramaet var gelatinisere t og der fandtes vand
rette ske lethyfe r (fib erhyfer ) mod underlaget ,
samt typiske L-forme de ske letoide hyfer (se ne
denfor ). Skelethyferne var grønlige i ufarvet til
stand men kr aftigt blå i Cotton Blue, cyanophile .
Sporerne havde en størrelse på 9-10.5 x 5-5.5 urn
og var gulbrune .

A lle kendet egn sva re r til det , der kendes fra
Europa, Japan og Au strali en .

Snit af frugt legeme. Hymenium med basidier og
spore r ses øve rst, der eft er trama med gelatinøst lag,
nederst parall elle skele to ide byfer. Indsat L-forme-
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Sporerne havde en større lse på 9-10.5 x 5-5.5 urn
og var gulbrune .

A lle kendetegn sva re r til det , der kendes fra
Europa, Japan og Au str alien.



Sammenligning af vækstmiljø i
Himalaya og Danmark

D e høje tr æfugti ghed sprocen ter er lan gt over ,
hvad der an ses for le talgrænse fo r den Ægte
Hussvamp.

Res ultater af fugtmålinger
En række fugtmålinger i for skellige substrate r
ga v følgende res ulta ter: Jorbundsindhold

Ved hjælp af E nergidispe rsive rø ntge na na lyser
(EDX) blev jord en analyse re t for indholdsstof
fer (se analyseres ultate r side 24-25) .

Jorden i Pulga og Narkanda er en rødlig la
terit jord. Samme nlignes den med ind skudsler
fra D anmark findes der gennemgående mere
jern (F e) og ma gn esium (M g) . I Rockwool ,
mørtel og beton ses et endnu stø rre indho ld af
kalcium og jern end se lv jorden fra H ima laya.
Ka lcium og jern er stoffer der er med til a t
uskadeliggøre oxalsyren . Glasuld ind eholder til
gengæld kun silicium og ka lk.

Indskudsler som suppleme nt til subs tr ate t,
har ved tidli ger e ana lyser vist forøget nedbryd
nin g af tr æ. Ne dbry dningsev ne n er ve d til
sætning af andre byggematerialer fa lde nde fra
mørtel over beton til glasuld (Be ch-Ande rsen
1987).

U nde rsøgelse af planten æringsstoffer og re-

Jorbundsindhold
Ved hjælp af E nergidispe rsive rø ntge na na lyser
(EDX) blev jord en analyse re t for indholdssto f
fer (se analyseres ultate r side 24-25) .
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letalt emper aturen ses ve d 35°C. Mo dsa t gro r
den stadigt ved 10°C og væks ten sta ndser fø rs t
ved - 2°C, men den overlever -180°C. Ifølge
Z obe r ts (1952) og Z ur Lippe & Nesmann
(1959) ses frugtlegemda nne lse r fø rs t under
16°e.

Ved fø rste besøg i Narkanda (3000 m.o.h .) i
begyndel sen af augus t var jordtemper aturen
ca . 20°C , med en lufttemperatur på ca . 22°C.
Ved andet besøg, hvor den Ægte H ussvamp
blev fundet , var temperaturen fa ldet til 18°C ,
med en luftt emperatur på ca . 19°e. En generel
regel siger at temperaturen aftager med 0,6°C
for hver 100 m højdestigning. Terperaturerne i
Narkanda ligger 10 °C under terperaturerne for
Uttarkashi (1372 m.o .h ., se diag ra m side 23) .
D et vil sige at Narka nda vil have en mak si
mu mt emperatur fra maj til septe mbe r på om
kring 20°C og en minim umstemperatur på 5
10°e. Samti dig vil der være frost i alle mån ed er
undtagen i måned erne maj til septe mbe r. Tem 
peraturen i Na rkanda svarer altså no genlunde
til te mperature n i D anmark, vin te re n er do g
lidt ko ldere, men de stø rre mængder sne isole
rer mod kulden .

I Pulga , der ligger ca . 3100 m.o .h., kan tern
paraturerne i løb et af åre t udregn es ve d at
trækk e 11 °C fra te rperaturerne fra det nærlig
gende Kullu (1230 m.o.h., se di agram side 23) .

6 8 %
8,1 %

17,0 %

20,8 %
182,2 %

gulv
loft

Jordfugtighed

jordfugtighed
træfugtighed

Narkanda

Wildflow er-H all
(inde ndørs)

Kasol

Kasol jordfugtighed 20,8 %
træfugtighed 182,2 %

Pul ga jordfugtighed 12,8 %
træfugtighed 274,0 %
træfugtighed 173,0 %

Temperaturforhold
D en Ægte H ussva mp har en optimumtemper a-
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E n række fugtmålinger i for skellige substrate r
ga v følgende res ulta ter:

Ægte Hussvamp - fugtforhold
D en Æg te H ussva mp kan leve ved en tr æfug
tighed på 25-55% , men optim um ligger på om 
kring 30-40% (Clarke et al. 1980) . Harmse n
(1967) do g et optimum til 20-30% .

I Himalaya er der stor varia tion på nedbøren
i de fors ke llige dale og bje rgtoppe . Na rkanda i
3000 m's højde , ligger ca. 100 km fra Uttarka
shi, 1372 m.o.h. , hvor nedbør en oplyses at være
som i Danmark, ca. 650 mm, men hvor der kun
fa lder 25 mm om måneden i de 9 af årets må ne
der. Til gengæld fa lder der 400 mm i pe rioden
juli til septem ber, se fig. side 23. I Danmark er
nedbør en mer e ligeligt forde lt i løbet af åre t ,
dog med minimum i fe bruar og maximum i
august.

I Pul ga, der ligger 3100 m.o .h., nær Kulu Val
ley, 1230 m.o .h., fa lde r der ca . 900 mm år ligt.
Må ne de rne januar til marts og ju li til septe m
ber er her våde per ioder, med en s april til maj
og oktober til december er tørre, se fig. side 23.
Luftfu gti ghed en skø nnes høj , da tåge elle r
skye r ofte før st for svind er efte r middag og ind
finde r sig igen sidst på efte rmiddagen.
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Temperaturforhold og nedbør for Uttarkashi og Kullu: max. temperatur, min. temperatur, - nedbør.

K aso l, havejor d

Pulga , vejskrænt

Na rka nda ,
skovjord

R eaktionstal
Fosforsyretal
Ka lita l
Tota l kvælstof

R eaktion stal
Fosforsyretal
Ka lita l
Total kvælstof

R eakti on stal
Fosforsy reta l
Kali tal
To tal kvælstof

pH 5,5
Pt 3,7
Kt 9,1
0,3%

pH 5,3
P t 0,7
K t 6,5
0,1%

pH 5,5
Ptl,1
Kt 8,5
0,1%

for svampe.
I st re ng myce lium findes til ge ngæld både i

Wild F low er H all og D an ma rk store mæn gder
ka lcium , me n kun lid t fosfor og kalium. Krysta l
ler fra strengmyce lium fra Danmark vist e sig at
indh olde ka lcium . E n røntgendiffraktometrisk
ana lyse har dog afsløret at ka lium i fru gt lege
merne ikke va r i kr yst alform , hve rken i Dan
m ark e lle r In di en . K alcium i streng my ce lium
fr a bå de Danm ark og Indien fa ndtes derimo d i
for m af ka lcium oxa latkrysta ller.

D et e r så ledes mul igt at fo sfor og kalium
norm al t flytt es fra stre ngene til det sporeprodu
cerende frugtlege me . mede ns der i stre nge ne
her ud fæld es ka lciumo xa lat.

Indholdsstot'fer i t'rugtIegemer og mycelium
(målt ved EDX)
Sa m me nlignes in dh ol dsstoffer i fru gt lege mer
fra Na rka nda og D anmar k, ses at der begge ste
der findes e t stor t indho ld af ka lium og fosfor
1 ' '' _ I I .' l ' l ' I .
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Konklusion

Ægte Hussvamp i naturen kontra bygninger
D et e r vist a t de n Ægte H ussvamp lever på
st u bbe og vælt ed e træsta m me r, i e n højde af
3000-3500 m.o.h ., hvo r H ima laya-Gran (Pieea
smithiana) , A bies pindrow og Tåre-Fyr (Pinus
grijfithii) vokser na tu rli g t. Den e r fu ndet 13i tJ ,~o u
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pH 6,8
Pt2,4

Kt 48,6
0,2%

R ea ktionsta l
Fo sforsyre ta l
Ka lita l
Tot al kvælstof
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Temperaturforhold og nedbør for Uttarkashi og Kullu: max. temperatur, min. temperatur, - nedbø r.
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Ægte Hussvamp (Serpula lacrymans),
Narkanda
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Serpula lacrymans, Wildflower Hall,
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Serpula lacrymans , Præstøgade,
frugtlegeme
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Serpula lacrymans, Præstøgade ,
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Serpula lacrymans, Danmark,
krystaller på strengmyce lium
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Serpula lacrymans , Narkanda ,
frugtlegeme fra herbarium
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Serpula lacrymans, Wildflower Hall,
c t ra n n rn\ll"' c lil lrn
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Ekspeditionen

Monsunregn og igler.
Det lyder spændende med en ekspedition til Hi
malaya, men det blev mere spændende end vi havde
ventet - med monsunregn og oversvømmelser, hvor
vi måtte indkvarteres hos lokale bønder om natten,
på vej op i bjergene. I højderne i Himalaya var som i
en dansk kælder, koldt og fugtigt , og med tåge hæn
gende om bjergene det meste af dagen. Temperat
uren om natten var let frost og om dagen 20-25°C.
Luftfugtigheden var næsten 100%. Da vi endelig
skulle ned fra bjergene igen, i regnvejr, var vejen luk
ket af jordskred , så vi måtte sove i bilen og blev først
gravet ud efter 24 timer. Det ser ud til at alt kan ske i
Indien, selv i 1992.

I et område blev vi som europæere udvist, fordi
der blev trænet tibetanske gueril latropper. Andre ste
der var bjergsiderne så stejle, at et fejltrin ville være
katastrofalt, samtidig var der i det fugtige klima blods
ugende skovigler, der sugede sig fast på folk og som
kun kunne fjernes ved at der blev hældt køkkensalt
på snylterne . I de varme dele var der til gengæld
skorpioner.

Udsigt over Himalajas bjerge .

Ægte Hussvamp fundet d. 21/10 1992 i Narkanda

Transport.
Til transport af ekspeditionens deltagere havde vi le
jet to små japanske "rugbrød", der incl. chaufføre r
hver kun kostede 350 Rupees pr. døgn =kr. 70,-.

Trafikken var noget for sig for alene den ene
chauffør påkørte under turen : en mand på scooter,
en hellig ko, en hund og en gris . Jeg ved ikke
hvordan de har det i dag for chaufføren kørte fra ste
det alt hvad han kunne efter uheldene. De vilde aber
ramte vi ikke, men det var der desværre andre , der
havde gjort.



Vi havde endvidere lejet 3 bærere til 30 Rupees
(ca. kr. 6,-) i døgnet, der bar udstyret, tændte bål ,
hentede mad og ikke at forglemme - vendte træst
ammer så vi kunne se de svampe, der sad nedenun
der. Ideen må gerne tages op af svampeforeningens
medlemmer.

Ved findestedet for Ægte Hussvamp. Fra venstre
Steen A. Elborne, Sujan Singh, Fred Goldie, &
Brian Walker.

Templer.
Vore indiske venner var sikher og vi besøgte flere
templer. Vi måtte følge landets skikke , møde barfo
det og tildække vores hoveder med de farvestrå
lende håndklæder vi som alle andre indere gik rundt
med - til at tørre sveden af med!

I et af templerne fik vi efter velsignelsen en stor
klump sød sagogrød . I et andet deltog vi i den gratis
bespisning efter en tre timers lang ceremoni. På det
tidspunkt sov benene , og da et af medlemmerne stil
le prøvede at rette et ben ud, fik han streng besked
på ikke at begå helligbrøde .

Alle kan iøvrigt bo og spise gratis i sikh -tem
plerne. Vi spiste, men sov dog ikke med de andre
300.pilgrimme.

Mad og drikke.
Kosten bestod af ris, linser og grøntsager, alt krydret
med chili , paprika og karry etc., så der stod ild ud af

BII,~,y~qMrt\~*. os. Maden blev indkøbt lokalt i boder.

Templer.
Vore indiske venner var sikher og vi besøgte flere
templer. Vi måtte følge landets skikke , møde barto-

der bestod af udhamrede olietønder, plastikbaldaki
ner og med hjemmelavede lerkomfurer.

Vi skulle selvfølgelig prøve alle de spændende re
tter, der blev serveret, men ekspeditionsdeltagerne
havde maveinfektioner på skift, trods det at vi undgik
ukogt vand og rå grøntsager. Men det kunne nok ikke
undgås, for enten var vi ved at "dø" af hedeslag i 40°
varme og 98% relativ fugtighed eller dø af kulde når
vi blev gennemblødt af monsunregnen nær sne
grænsen .

Vores bærere viste os hvordan man holdt sig
varm, idet de fremskaffede hjemmebrændt whisky til
10 Rupees (ca. kr. 2,-) pr. liter. Den smagte nu abso
lut ikke godt, men den varmede.

Når der til gengæld var varmt fremskaffede de ri
søl, der smagte som ymer, så vi drak hellere Mango
juice og spiste af de mange fremmed-artede frugter.

Ægte Hussvamp i huse og natur.
Vi fandt den Ægte Hussvamp vildtvoksende i Hi
malayas bjerge 3000 m.o.h.

Samtidig fandt vi også Ægte Hussvamp i hotellet
Wildflower Hall, 3000 m.o.h. , som vi boede i. Det var
en typisk engelsk bygning fra 1905. Under et besøg i
baren fortalte bartenderen , at der havde været
svamp i gulvet. Vi var ikke længe om at flytte skran
ken og rulle tæpperne sammen . Vi fandt et stort an
greb. Da vi senere lagde nakken tilbage , så vi et til
svarende angreb i loftet, som vi også skilte ad. Bart
enderen glemmer nok aldrig, da han havde svampe
interesserede botanikere på besøg!!

Det var en spændende tur med mange strabad
ser, men vi fandt dog den Ægte Hussvamp, og det
var det vigtigste.

Over findestedet for Ægte Hussvamp. Fra venstre

J~llJ&,Q.I;3Eill~M9~r§fW( , JJilli(t ~iDaQ<A&v~.riel1~<i!J&E?f.
enderen glemmer nok aldrig, da han havde svampe
interesserede botanikere på besøg!!

Det var en spændende tur med mange strabad
ser, men vi fandt dog den Ægte Hussvamp, og det
var det vigtigste.



Det er sandsynligt at den Æg te H ussva mp
finder større mængder kalk og jern i bygninger
end i naturen i Himalaya , og at temper atur og
fugtforho ld ligger nær mere den s optimalfor 
hold , samt at der i bygninger er en mindre ko n
kurrence fra andre svampe . Det vil sige at den
fra at være en forholdsvis sjælde n svamp i sit
hjemland s skove , nu er blevet en pest i den mo
dern e ver dens bygninger, hvor den selv kan re
gulere fugtforho ld, har optimalt med kalcium
og jern samt lave te mperaturer, som i Hi 
malayas bjerge.

Spredning af Ægte Hussvamp fra Himalaya
I perioden 1850-1920 blev der eksporteret store
mængder træ fra Himalaya, bl.a . fra Narkanda
til Eng land og svampens mycelie og sporer kun
ne let have være t tra nsporte re t med (pe rs .
medd . Sujan Singh) . Som tidligere nævnt findes
der dog en beskrivelse fra Woolwich, England,
allerede i 1798 og en anden beskr ivelse af bota
niker en Jarnes Sowerby i 1812, af Boletus la
crym ans. Desud en blev arten aller ede beskre
vet med et gyldigt ar tsnavn første gang i '1781 af
Wulfen baser et på fund fra Østrig. H an kaldt e
ar te n Boletus lacrym ans , men side n har den
været henført til adsk illige andre slægter. I dag
ka ldes den Serpu la lacrym ans (Wulf.: Fr.)
Schroet.

Da den Ægte Hussvamp således er kendt fra
Europa før ekspor ten begyndte, må spore rne
være spre dt på ande n vis fx med vinde n. E t
frug tlegeme kan producere adskillige milliarder
spore r, så det vil være sandsynligt med luftspred
nin g, da den Æg te H ussva mp i dag er påvist i
Europa, Asien , Japan Au stralien og USA.

Der vil blive fore tage t D NA-analyse på den
vilde Ægte Hu ssvamp fra Himalaya til sammen
ligning med isolater fra de forske llige kontinen
ter.

Summary

The true dry rot fungus (Serp ula !acrymans) fo 
und in nature in the forests of the Himalayas.
The True Dry R ot F ungus, Serpu la lacrymans (Wulf.:
Fr. ) Schroe t. is a com mon and ve ry destructive fun
gus, which in Northe rn E ur ope , U SA , Jap an and Au
stra lia is fo und exclusively in buildings, where it do es
great da mage.

From 1929 to 1950 the mycol ogist K. B agch ee
S~fn 6I5 c.·d...0 ' .

Da den Ægte Hussvamp således er kendt fra
Europa før ekspor ten begyndte, må spore rne
være spre dt på ande n vis fx med vinde n. E t
frug tlegeme kan producere adskillige milliarder
spore r, så det vil være sandsynligt med luftspred-

mes in nature at an altitude of 2500-3500 m above sea
level, in th e area fro m Shimla to th e Rhotan g Pass in
Hima laya . Since the n only two finds have been rap
ported both in 1972.

In 1992 the Tr ue D ry R ot Fungus was rediscovered
at an altitude of approximately 3000 m above sea le
vel in the fores ts around Narka nda . Soilsa mples fro m
the area have been ana lysed for min eral content, pH
and moisture co nte nt , likewise accesib ie NPK has
been measured. Info rma tio n abo ut temperature and
precip ita tio n of the area has also been procured.

Keywords: Serpu la /acrymans in na ture, Himalaya ,
calc ium, iron, oxa lic acid.
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Mykofilosofi (I)
Kasper Nefer Olsen
Århusgade 12, 5.th.
2100 København ø.

John Cage (1912-1992)
in memoriam

Ma n ka n ko mme til sva mpe ne fra ma nge fo r
skellige ret ninger: fra videnska ben, fra kogekun
sten, fra hånd arb ejdet, osv. Selv er jeg kommet til
svampe ne fra musikken , idet jeg var så heldig at
blive "smittet" af sva mpeentusiasme n hos den si
denhen afd øde ame rika nske ko mponist John
Cage, der vedholdende hævded e en nær forbin
de lse mellem netop disse to tin g (- og ikke kun
den der kommer til ud tryk i den enge lske ordbog,
hvor mushroom s og mu sic som oftest står side om
side!).

E r man imidlertid først fanget ind af svampe
verde nen, vil man snart - uan set baggrund - få del
i de særlige erfaringe r som er fælles fo r alle myko
file, og som gern e finde r udt ryk fx. i små muntre
essays i Sva mpe. At ville hæve disse erfaringe r op
på et "abstrakt" plan, med nye vanskelige begre
be r, ka n synes over flødi gt , og jeg ville da hell er
ikke have skrevet det følgend e, hvis jeg ikke hav
de fået det bestemte indtryk - ikke mindst net op
gennem læsnin g af Svam pe - at svampee lskere al
ler ed e har en " na tur lig" tr an g til at filosofer e ,
mens de går og roder i skovbunden. Lad mig blot,
som et enkelt exempel fra nærværende tidsskrift ,
nævn e Pe ter Joh an sen s udm ærk ed e essay om
" C .. .........._ ... l; ...J ~ _ ~I ~ ... l- " I y ... l... ... _ ...... _ 1 () O., \ ....J ... . . 1.-1 ...

John Cage (1912-1992)
in memoriam

Filosofiens tre niveauer
D et er naturli gvis muli gt a t filoso fe re om hvacl
som helst , og det ud en vide re; - skal vi imidl ertid
gå lidt mere metodisk til værks, kan vi sige at der
er tre forskellige niveauer, hvor på man filosofisk
ka n spø rge til en give n genstand: de t fæno meno
logiske , det epistemologiske og det onto logiske.
Fæno meno logien søger at ind kr ed se , hvad de t
overhoved et er for en slags fænom en , vi har med
at gøre : e r det noget indre eller ydre? noget rums
ligt e ller tidsligt? noget tænkt eller sanset? - kort
sagt: på hvilken måde bliver fænomen et overho 
vede t tilgænge ligt for os? E pistemo logien angå r
her efter mer e bestemt , hvordan vi kan e rke nde
fænom enet , - altså ikke blot opfatte det , men også
dann e os en teori om det og dermed forstå eller
for klare det. Ontologien endelig er det "højeste"
niveau , hvor vi prø ver at forstå fænomene ts plads
og betydning i ve rden i det hele taget.

Jeg vil i denn e om gan g begrænse mig til at se
nærmere på svampenes fænomeno logi, altså der es
måd e at "dukke op" på; måske vil der blive en se
ner e lejlighed til at ud vide perspek tivet. D e epi
ste molog iske over vejelser, kan vi antyde , kunne
f .ex, tage fat i den lidt uklare status, som artsbe-

1 •



Fænomenologi
Læsere af mykolo giske fagbøger vil ikke stå helt
uforb er edte ove r for den filos of iske fag term
"fænomenologi": det har en nær slægtning i ordet
fænologi, som be tegner den videnska belige besk
rive lse af en given gensta nds (makroskopiske)
udseende. Dette er et udmærk et ste d at sta rte :
fors ke llen mellem fænome no logi og fænologi
svarer ne mlig nøje til forskellen mellem filosofi
og videnskab . Begge de le har med ver de n og
virke ligheden at gøre nat urligvis; forskellen lig
ger alene i metoden , dvs. i mål og midl er. Viden
ska ben søge r at beskri ve virkeligheden på en så
enty dig (obje ktiv) måde som muli gt , og for at
opnå dett e fast lægger den en bestemt måde at be 
tragte sine gensta nde . Filosofien derimod betrag
ter vide nskabens metodi ske tilgang til verden
som blot en blandt mange og søger at fors tå den
som sådan. Fænologien handl er da om, hvord an
genstandene "ser ud" bet ragtet på den omhygge
ligt bestemte måde, som er videnskabens; fæno
men ologien handler om, hvorledes de også i alle
andre henseender ser ud , fre mtræ der, bliver syn
lige. Fænomenologien må derfor også blive mere
omfa ttende : der find es ligefrem fænomener som
har en fæno me nologi men ingen fænologi (der
gives således ingen vide nskabelig beskrivelse af,
hvord an Solen "i virke ligheden ser ud ' ) .

Denn e fors kel er nu enhver svampeinteresse
ret allere de alde les fortrolig med : den svare r til
forskellen mellem på den ene side den nydeligste,
i alle nuancer og detaljer nøjagtige akvarel - og
så på den ande n side svampe n selv, i det øjeblik
jeg får øje på den. Enhver ved , at der er et spr ing
her, som kun erfa ringen kan ove rskr ide . Virkelig
hed en "ligner" aldrig den vide nskabe lige beskri
velse, fordi denne netop altid sker (og skal ske)
und er "normale" bet ingelser - exemplare t (som i
sig selv ska l være "exemplarisk") hold es tæt op
for øje , lup eller kamera i fuldt dagslys, osv.; - be
tingelser som naturligvis aldri g er opfyldt i felte n.
Som man ser, er dette langt fra et "abstrakt" pro
blem: det handl er f.ex . også om princippern e for
den idee lle illu strerede sva mpeflora . Ska l de t
være akvareller eller fotos? Ska l det være studie
fotos eller feltfotos? Og hvilken slags farvefi lm?
Det afhænger alt sammen netop af fænomenolo
gien; - og det er i øvrigt ikk e givet , at fænome 
nol ogien vil pege på den samme løsning i alle
tilfælde. Exempel: til den nye udgave af Morten
La!!JL~~.~Y'm!Q~fl.or~ Llan~Et .l9.9.9)JJ.'<!~ ~Q~ljl LeD
ret allere de alde les fortrolig med: den svare r til
forskellen mellem på den ene side den nydeligste,
i alle nuancer og detaljer nøjagtige akvarel - og
så på den ande n side svampe n selv, i det øjeblik
jeg får øje på den. Enhver ved , at der er et spr ing
,. .

ge valgt at illustrere Ma rasmi us oreades med no
get, der nærm est ligner et luft fot o af en velvokse n
hekserin g. Min fø rste reaktion var , at dette var
forrykt: det er naturligvis helt um uligt at se selv
de n groveste detalje, ja selv farven på dette bille
de, - og så er det endda en spisesva mp! Men ved
nærmere eftertanke er der jo også noget rigtigt i
dette valg: det er faktisk en art, som den blot lidt
øvede altid identi ficerer på flere meters afsta nd ,
netop på grund af ringens karakteristiske frem 
træden (som også ligger til gru nd for dens danske
navn: El ledans-Brusk hat) . - Det for hindrer na
turligvis ikke, at det ville være rime ligt også med
et nærbilled e; men det viser, at det mest iøjnefal
dende særkende ved en given art meget vel kan
ligge helt uden for den "normale" fæno logiske 
pr inc ipielt nærsy ne de - betragtn ingsmåde . De
fleste vil af egen erfa ring kend e ut allige lignend e
tilfælde af arter, som man uden vide re ke nder "på
gangen": på en eller anden særlig måde at stå net
op den slags steder i netop den slags vejr osv.; 
samtidig med at det vil være umuli gt at præcisere
nærmere (for ikke at tale om at afbilde!) de "gan
ske bestemte" tr æk, som her gør udslaget. Som
den mod ern e filosof Witt gen stein bemærk er, så
er "ganske bestem t" et udtryk , som vi net op
bruger, når vi er ude af sta nd til at bes te mme
nærmere, hvad det er vi taler om !

"Myretue-effekten"
Oven ståend e exe mpe l har at gøre med det for
hold - ke ndt også fra alle muli ge andre sammen 
hænge - at vi altid betragter ver clen i en bestemt
"skala" - ud af mange mulige, som vi mere eller
mindre bevid st vælger elle r sna re re "springe r"
imellem . Enten ser vi ikk e skoven for bar træer ;
eller vi ser ikke træerne for bar skov : vi ka n ikk e
betragte verden på mere en d et niveau ad gangen
(og vi kan aldrig se "det hele"). Dette fænomen
opleves måske mest slåe nde , når man får øje på
en myretue i skove n: på afsta nd kan det ikke
umiddelbart ses, om der er liv i den eller ej; jeg
går derfor nærm ere - og nærm ere - og nærm ere 
og ser stadig ikke en eneste myre - ind til pludse
lig synsoplevelse n "s pr inge r", og der er myrer
overalt ! - For svampejægeren er det naturligvis
"svampeskalaen" som er det for etrukne perspek
tiv; men det er ikke desto mindre ikke muligt en
gang for alle - så at sige "hjemmefra" - at indstil
le blikket på netop denne forstørrelse : jeg må
pænt vente til der duk ker noget op i mit synsfelt,

"Myretue-effekten"
Oven ståend e exe mpe l har at gøre med det for
hold - ke ndt også fra alle muli ge andre sammen
hænge - at vi altid betragter ver clen i en bestemt
"skala" - ud af mange mulige, som vi mere eller. .. .. .. ~" ...



med hvad der viser sig for ende n af min ind re kik 
ke rt : for er det ikke i sidste ende se lve spændin
gen mellem det første fænomenologiske glimt og
den ende lige fænologiske vishe d, som det ko m
mer an på? Hvorfor bliver jeg ellers ved med at
bøje mig eft er Luccaria laccata - den som englæn
dern e med rette ka lder Th e Deceiver ? H vorfor
bliver jeg ellers kun så langsomt klogere?

"Hele den indre computer arbejdede energisk i feltet omkring Kora/svamp, Gu/dgaf fel og Grenet Stød
svamp, - til jeg pludselig var langt tættere på et ådsel end jeg brød mig 0 111... " Fotocollage Jens H.Petersen.

som gør det muligt at fastsætte den rigtige ska la.
E r dette mon et mor kelsted ? spø rger jeg mig selv,
idet jeg raver rundt mellem nøgne træer og regn
våde skræ ppe r og kaster blikk e på må og få i alle
mulige retninger, - indtil øje t fanges af den første
mor kel, finder den re tte blænd e, og med et er der
morkl er overalt!

Hvis der ikk e fandtes andre argume nte r mod
at smide affa ld i skove ne, så kunne man fremføre,
hvor fo rstyrre nde det e r for svampejæge re ns føl- Synæstesi og "disæstesi"
somme optik, når der plud selig optræder "skala- Fra mange forske llige fænom en om råder kender
fremmede" objekter i synsfe ltet: dybt koneentre - man den effekt som kaldes synæstesi: at e t fæno-
ret og int enst stirrende nærm er jeg mig et uiden- men aktiverer fler e sanse r på en ga ng ("skr igen-
tifice ret flyde nde ob je kt, i spændt forv en tning de" fa rver, osv.). Dette kendes naturligvis også
om "myre tue-effektens" snar lige indtræden , - til fra svampe iagttage lse n; ja , de t der ske lne r den
det viser sig blo t at være en våd papirser viet , en erfarn e fra den mind re erfarne kunne netop siges
tom cigaret pakke eller noget andet unævneligt. - at være en synæste tisk opfatte lse af hele svampe n
Det skal dog indrømm es, at naturen også selv kan i et "blik" (jeg ser, at overfladen er fedtet , osv.).
være god for den slags svinestreger; således har Den analytiske beskr ivelse af svampe n ef te r
jeg ved lejlighed fundet en død mul dvarp på den for m, farve, konsistens, smag og lugt , befind er sig
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mellem de t første glimt og den ende lige bestem
melse (en slags "dialog" mellem naturen der stil
ler en gåde , og mig der for søger at løse den) en
del af selv den mest erfarnes møde med svampe 
ne på disses egne pr æmisser. D et jeg retter min
opmærksomhed imod , er en slags " hvid plet" i
synsfelte t; et fænomen hvis sanse mæss ige egen
skabe r endnu ikke danner en enhe d (d en enhe d
som er foru dsætninge n for at jeg kan give fæno 
m en et et navn) . Vi stø de r derfor oft e , i "rnyko
fænomenolog ien" , på det modsatte fænome n af
synæs tes ien, som vi da passende kunne kald e"di
sæstesi ": jeg sanse r no k fors ke llige egenska ber;
men de hænger ikke samme n , de danner in gen
ge nke nde lig helh ed. Stærkes t opl eved e jeg se lv
dette, da jeg for første gang (i Geels Skov) fandt
Gy rom itra esculen ta: jeg så nok "noget" - som til
med forekom mig eje ndomme ligt bekendt (vage
erindringer fra den illustrered e flor a) - men jeg
vids te ikke hvad det var, før jeg strakte hånden
ud og rørte ve d fænomen et. D a indtrådte til
ge ngæ ld også "myretue-effekten" med voldsom
sty rke: alle brikker fa ldt på plads, skæl fa ldt fra
øjne ne , og jeg blev ganske svimme l, da jeg opda
gede at jeg stod midt i en hel skare af disse fasci
ner ende stø rrelser. - D e svampe inte resserede af
"ny type" (Printz 1983) som deler medicinalindu
striens do gme om , at kun det som går ind genne m
munden kan løfte ånde n, kender åbenba r t ikke
de bevidsthedsud vidende potentialer i den re ne ,
skære erkende lse !

Singularitet
Hvad jeg søger, når jeg begiver mig på svampe 
ja gt , er således ikke no get ganske bestemt, men
tværtimod noget ganske ub estemt (- går jeg ud
ef te r noget ganske bestemt, har jeg alle chancer
for ikk e at finde det!) . D et er den pludselige op
du kk en af no get , som jeg ikk e ved hvad er, men
som lokker med sin mykologiske hemmelighed
og stille r en strå lende for klaring i udsigt. Fo rkla
rin gen ang år imidlertid ikk e kun den "hvide plet"
som før st fange de min opmærksomhed : det er
hel e "scenen" der kommer til at stå i forklarel
sens skær. Således ho s morkelsøger en oven for ; 
men så ledes også for den videnskabe lige svampe 
jæger: er dette mon en enest ående lokalitet ?
spø rge r jeg mig selv, - indtil jeg evt. gør et ene
stående fund. Fundet af en sjælden art vil øje blik
keligt sætte hele lokaliteten i et nyt lys; de senes te
års und ersøgelser af " indika tor arte r" for sær ligt
lUUUU'-U l\. au l YJll'- aUU~ Il , l\.~lIU~l aU~lluall ll\.l\.~

de bevidsthedsud vidende potentialer i den re ne ,
skære erkende lse !

Singularitet

værdifulde områder (RaId 1985, Veste rholt 1991)
bygger netop på dette forhold: a t kun svampe ne
se lv "ved", hvilk e områd er der er " mykologisk
vær difulde " .

Det filosofiske begreb for en så da n stø rrelse
som i sig rummer en umiddelbart uo ver skueli g
mæn gd e infor ma tion om hele sin "kontext", er
begreb er singular ite t (Nefer Ol sen 1992): svam
pen e er - hvad enten de så er sjældne eller ej - sin
gula riteter i bio sfæren . Nå r sva mpe ne ud sætter
Jordens over flade for et verita be lt tæppe bombar
dem ent med sporer, sky ldes det , at så m an ge
særlige betingelser ska l være opfy ld t for at et
mycelium kan dannes, at det er umuligt at ramme
den rigtige lok alit et på anden vis end ved simpe lt
hen at være ove ra lt. Me n det samme vilkå r gæl
der for mykologen: selv ik ke den gru ndigste ana 
lyse af et givet om råde tillader (i det mindste på
vor erke nde lses nu vær ende sta de) at forud sige
med sikke rhe d, om en bestemt art vil kunne tri
ves her. D et er stadig svampe ne som kortlægger
svampeverde ne n for os; vide nskabe n følger blot
med sporerne.

Herme d er vi imidlertid allere de på vej over i
episte mologien , og dermed ud over nærværende
essays int entioner. D en modsætning mellem filo
sofi og vide ns kab som vi formul ered e indled 
ningsvis for at afkla re begreb erne , er imidlertid
hermed også selv blevet afklare t ; for når alt kom
mer til alt , er det grundlæggende det salrune som
interesser er såvel den naturligt filo so ferende
am atør som den metodebevidste fors ke r: nemli g
det ubek endte, singulære , det som pludselig du k
ker op med et ubeskrevet na vneskilt om halsen
og såled es symbolise re r såvel sin egen som hele
ste de ts hemmelighed. Og måske dermed også, på
en eller anden måd e, min ege n?
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inter esser er såvel den naturligt filo so ferende
am atør som den metodebevidste fors ke r: nemli g
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Anmeldelser

Nordic Macromycetes Vol. 2.
Hansen, L. & Knuds en, H. (eds): Nordie
Macromycetes Vol. 2.
Nordsvamp, København. 474 sider. Kr. 375.
E nde lig kom den længe ve ntede No rdie Macro rnyce
tes! E t projekt, der sta r tede alle re de i 1976 , hvor det
blev beslutt et a t lave e n nordisk svampe bes te mme lses
nøgle . N u, 16 år ef te r, ligger den først e del, der god t
nok er bind 2, altså k la r. Denne del dæk ker Polypora
les, Bo let aIes, A ga r ica les og Russu laies, men s bind 1
ska l dæk ke de rest e ren de gruppe r af ba sidie sva mpe
plu s sækspo resvampe ne .

Fø rs t gives e n oversigt over, hvordan nøglern e er
opbygget og ska l bru ges, med fort egnelser over, hvilke
forko rte lser, der er anve ndt. D et fø lges af e t afsn it om
vegeta tionszo ne r. e n ord liste med fo rklare nde figure r
og endelig e n kort in troduktion til de b eh andl ede
gruppe r. H erefte r følger nøglern e, der gen ne m hoved
nøgler fører ud i slægtsbeskr ivelser og -nøgler. U nder
slægtsbeskr ive lsen er de nordisk e navne for den pågæl
dende slægt nævnt - e n god ide . B eskri ve lserne er fu lgt
af h envisninger ti l illustrat io ne r efte r sa mme prin cip
som i D an ske storsva mpe - desværre er der ik ke hel t
overen sst e mm else m ell e m de to bøgers br ug af
fo rko rte lser. U midde lba rt se r de t ud til, a t forko rtel
se rne her er mere vide nskab eligt korrekte end i D an 
ske storsvampe. Sidst i hver artsbeskrivelse findes e n
a ngivelse af ar te ns hyppighed i de nord iske lande ved
hjælp af nogle bo gstavkod er. Det er fa ktisk e t ga nske
in form ati vt syste m, selvo m koderne nogle gange bliver
noget kom plicer ed e . H vad med denne her , de r e r Tri
cho loma [uca tum 's ud br ed el se i No rge : 1-3 n- >NTr
ew--+ VAr. D er m å ko nsult er es i fo rk la ringen! B ag i bo
ge n find es udover lit ter a turliste og diverse ind ex en se 
r ie pla ncher over fors ke llige mikroskopisk e ka rakter er
sås om spo re r cyst ider og hyfer fra for ske llige arte r.
Bogen er pænt trykt på bl ankt papir, e r indb unde t i
b lødt plasticbind men virker ga nsk e so lid, også i lim
ningen . D en ser bestemt ud til a t kunn e ho lde til a t bl i
ve brugt. D er er kun e t par typo gr afiske småfe jl: I ind 
ledningsafsnitten e hen vises der e t par gange til side 00
- det ville e t simpelt check med tekstbeh andlin gsan 
lægget have luget ud - og så refereres der flere gange
til bin d 1, hvilke t er uh eldigt, da det ikke er udkommet
e ndnu!

Side n det blev planl agt at lave bogen er der ud kom
met e t ande t best emmelses værk , nemlig "D anske
stors vampe " i 1990 - bet yder det så, at Nordie Macro 
mycet es er blevet overhalet indenom ? Båd e ja og nej .

Nøg lern e i No rdie Macro rn yce tes (NM) er lave t ud
fra et helt a nde t kon cept end D an sk e St orsvampe
(D S), ide t NM for det før ste er p å enge lsk og fo r de t
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hjælp af nogle bo gstavkod er. Det er faktisk e t ga nske
in form ati vt sys te m, selvo m koderne nogle ga nge bliver
noget kom plicer ed e . H vad med denn e her der e r Tri
cho loma [uc atum 's ud br ed el se i N orge : 1-3 n- >NTr
ew--+ VAr. D er m å ko nsult er es i fo rk la ringen! B ag i bo-

men bruger de ka rakte re r, forfa tte rne find er mest sik
re , ligegyldi gt om det er makro- elle r mikrok endet egn.
D erfor er e t rim eli gt kendsk ab til e nge lsk e t krav 
hvilk et de flest e dan sker e eft erhå nden opfylder - og
også e t mikrosk op er nød vendigt for at få fu ld t udbytt e
af bo ge n. NM er mere vide nska be ligt anlag t end DS og
bo ge ns målgruppe er den seriøse ama tø r og de pr ofes
sio ne lle mykologer. Fint nok - men hvor for laver m an
så en bog hvor alle (ke nd te) fo rekomm ende arter ikke
er medtaget ? H vis man vil lave en bog for de se riøse
myk ologer , skal man ikk e lave en nøgle, hvor de mest
ualmindelige ar ter ikke er medtaget - de t er jo ofte dis
se sjældne arter m an er spe cielt in ter essere t i a t få op 
lysninger om . Di sse udelad elser er klar t den væse n tlig
ste anke mo d bo gen og bevirker, a t nøglerne bliver af
mege t svinge nde karak ter , idet nogle af nøglernes fo r
fattere har nøgle t a lle kendt e arte r ud , men a ndre har
ud elad t alt for mange . I Trævlhat er det ca. S4 % af de
angivne ar te r, der ikk e er nøglet ud ! (I indledningen til
hver slægt står der hvilk e ar ter, der ikke er medtaget i
nøglen), Det er en ærlig sag at und lad e arter , der ikke
er kendt fra området, men decid er et a t ud el ad e ar te r i
en bog af dette omfa ng vir ke r som e n no get bizar pr io
ri te rin g. H er er D S mere klar : A lle ke ndt e ar te r er
forsøgt udn øgle t - den linie skulle være fulgt i NM
også! D er be høver ikke nødven digvis at være udførli ge
beskrivelser af alle arte rne; se r man f.eks R ussula-nøg
len kan man se , hvordan det kan gø res : Ikke alle
ar te rn e er nøglet ud selvstæ ndigt, men nogle er nævn t
und er den art , hvor de vil komme ud , med de kar akte
rer , der ads kille r den fra den ne art - flo t! Såda n k an
det gø res uden at blive for oms tændigt.

Me n de fles te af slægtsnø glerne er heldigvis helt e l
ler næsten hel t dækkende , særl igt de mindre slæg te r
selvfølgelig, og flere af disse nøgler er bestem t meget
velfunger ende. Særligt virke r e t pa r af de sle mme slæg
ter , bl.a. Hj elmhat og Kegleh at , pludseli g noge t m er e
fo rs tåe lige ! O gså Champigno n og P ar asolh atten e g
lern e, som jeg har anvendt en del , er bestemt mere ve l
fu nger ende end DS . D er ska l do g lige lyde e t høj t
hj ertesuk: M an kan altså ikke bruge sca n ning-e le k
tron-mikroskop-karakter er , som brugt i M uslings 
va mp -nøglen, i en bestemmelsesn øgle ! Så videnskabe
ligt skal det heller ikk e være.

Så se lvom ud elad elserne skuffe r mig er der allige
vel så meget nyt og interessa nt i NM at de n trygt kan
anb efales a t in vest e re i. Min Moser tilbringer efte r
hånde n en meget støv samlende til vær else på hylde n.
Før va r det nemli g her i, ma n kunne find e supp lere nde
op lysninger bl. a. om mikrokarak terern e . H er har NM
ud over te kste n også nogle pla ncher b agest ove r ud
valgte kar akter er , dog i no get svinge nde kvalit et: Nog
le er flotte og informative, andr e fla de og ud en særlig
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un der den art , hvor de vil komme ud , med de kar akte
re r, der ads kille r den fra den ne art - flot! Såda n k an
det gø re s ud e n at blive for om stændigt.

Me n de flest e af slægtsnø glerne er heldigvis helt e l
ler næsten helt dækkende , særligt de min dr e slæg te r



H vis jeg ska l prøve a t samle e t helh ed sindtryk sa m
men må jeg sige , at jeg synes det er en flo t, solid bog,
lavet til at bru ge , der give r sva mpe inte ressere de e t
godt rygstød til yde rlige re studier, selvom no gle af nøg
lerne er skæ mme t af e t a lt for flyd ende koncept om
krin g mål et med nøglerne. D et er som om no gle af
nøglerne er lavet i 1976 og andre i 1991 og på de 15 år
er der sk e t e n masse ind en for mykol ogien i form af
mo nog rafier og artikl er. og le fo rfa ttere har inklude
ret denne vide n. andre ikke - der ma ngler en fælles li
nie . Me n hvis en fælles linie ville have resul ter e t i, at vi
skulle have ve ntet fem år mer e på denne bog, tro r jeg
red aktør erne valgte rigti gt i a t udsende den nu . Sørg
nu blot fo r at bind 1 tager ved lær e og kommer med
dæk kende nøgler snar t!

Christian Lange

H. Dissing, L. Hansen, L. Olson &
U. Søchting: Introduktion til svam pe,
3. udgave 1992.
Nucleus, Århus.
Introduktion til sva mpe skreve t som læreb og til førs te 
del s-undervisningen i sva m pe på biol ogistudiet ve d
Køb enhavn s U nive rsite t. Bogen s før ste udgave udkom
i 1981 og bl ev anme ndt i Sva mpe 4, side 95. Tre d ie
ud gave e r "re vide re t og ud vide t i forho ld til de tidli ge
re ud gaver" , og for tje ner således en fornyet anme lde l
se.

Det umiddelbare indtryk af bo gen er, a t den - ud
fra e t bo gæsteti sk synspunkt - er blevet strammet ge 
valdigt op. Hvor den forri ge ud gave var trykt ud fr a en
primitivt udskrevet ori gin al- med skr ivemaskine type r
af værste skuffe - , er 3. ud gave blevet lavet på et mer e
ava ncere t tek stb eh andlings anlæg. D et ses på et meget
sm ukkere ge ne re lt skr iftb illede , på de mere harm oni 
ske og overskue lige ove rskrifte r, sa mt på at man nu har
ers ta ttet de gr imme un derst regninger med fe de typer.
Nå r sna kke n kommer til bogen s indhold , er det imid
lertid va nske lige re at find e de store ændringe r.

Introduktion til sva mpe e r en ge ne re l bo g om
svampe , ikk e en bo g man kan bestemme sine ind sam
led e spises va mpe efte r. D en er illu strer et med talrige
stregteg ninge r af især mikroskopiske kar akter er. I fo r
o rde t gives fø lge nde kar akteri stik af bogen ' Det har
væ re t hen sigt en , a t b ogen skulle give e n e le me ntæ r
indføring i a lle aspek te r af sva mpe nes sys te ma tik og
bi ologi , sa m t de res roll e i naturen og be tydning fo r
mennesk et... Bortset fra de to indled ende og det ge ne 
rell e afslutt ende afsnit e r bo gen bygget op over e n
sys te m atisk ramme. Mange biologisk e afsnit er do g
indskudt på relevante ste de r i tek sten og kan i vid uds
tr ækning læses uden sys te ma tisk forkundskab. "

M ed hen syn til den fø rs te hen sigt serklæring, m å
m an sige at bogen klarer sig fint. D en ind eholder tal ri-

[r'a 'et bogæ~ te ti sk synspunkt - er' ble; e't s'tra~m~t ge 
valdigt op . Hvor den forri ge ud gave var trykt ud fr a en
primitivt udskrevet ori gin al - med skr ivemaskine type r
af værs te skuffe - , er 3. ud gave blevet lavet på et mer e
ava ncere t tek stb eh andlings anlæg. D et ses på et meget
sm ukkere ge ne re lt skr iftb illede , på de mere harm oni -

man ge ga nge - og med lup ! D et er ko ncen trer e t stof.
Væ rr e er det med bogen s opbygning. D et va r mit håb
at om skrivningen af bogen også ville have fø rt til e n
om strukturering af stof fe t - men nej. Lan gt de flest e
kapitl er e r båd e i tek st og str uk tur fakti sk identiske
med de tidligere version er. O g bogen har alt id haft
str uk ture lle problem er. D er er to hoved an ker : bogen s
sys te m (dvs. det bot ani ske sys te m bogen er opbygget
over) , sa mt bogen s man ge " inds kud .

Bogen s bot ani ske system atik er forælde t. D et ved
forfa tte rn e naturligvis godt, og de har da ogs å i tredi e
ud gave ind sat en te kst med titl en : " Fylogenetiske be
tr agtnin ger - e t resume" , hvor nogle moderne sys te 
mati ske teorier diskuter es. D esværre er afsnitte t ind sat
til sids t, og ud en at det iøvrigt har haft nogen som helst
ind flyd else på bo gen s tek st og opbyg ning. D ette ske r
muli gvis for at kun ne videreføre tidli ger e tid er s studie
plan er ved Købe nhav ns U niversitet uændre t, men de t
er fr ustre re nde, når man so m un d e rviser ved a ndre
læreanst al ter føler sig nødt til at uddele ove rs igte r og
sta m træe r, for a t klargøre tin gen es formode de sa m
menhæng. H vad der så ledes i bogen ge m me r sig und er
termen "svam pe" er en samme ns ur iu m af små dy r
(slimsvampe) , algeagti ge organism er (ægsporesvam
pe) sa m t "ægte sva m pe " (k o blings- , sæk spore- og
stilksp or e- (bas idie- ) sva mpe). D enne br ed e opfa tte lse
af "svampe" gø r bl. a. a t man på side 1. i bo gen har sto 
re vanske lighe der ved at bringe e n defini tion af gr up
pen. H vorfor dog ikk e tage skrid tet, og kald e gr up
perne hvad de bør hedde? Gjorde man det , kunne man
så fo r min skyld go dt medtage dem alle i sam me bog.

Bo gen s man ge ind skud " er fo rs ke llige tek st afsnit
ho ved sagelig omhandlende Økolog iske emne r, fx gø d
ningssv ampe , nem atodefangende svam pe, vedned
br ydning og plantep atologi. D e er indsat der i sys te 
met , hvor e mne t skø nnes at være mest relevant - og
det give r problem er . M an finde r fx a fsnitte t om plante
patologi indsa t på side 28-32 und er ægsporesvampe ne.
I dette afsnit pr æsenter es man fo r skadevolde nde arte r
ind en for alle bo gen s hoved grupper, men der es sys te 
matiske tilh ør sforhold er ikke nævn t. Ma n sk al så lede s
aller ed e ve d sta r te n af bogen vide, a t fx Meldrøjer og
H eks ekosts vamp er sæksporesvampe (de r beskrives på
siderne 59 og 78) sa mt at T Øndersvamp og N øgen
Bygbrand er basidi esvampe (finde s først på side rne
105 og142) ! D ette er ikk e god pæd agogik , og de stude 
rende kl ager da også o fte over, a t de finde r bogen uo
ve rskue lig. Om ind skudden e bør op løses helt elle r om
de kan virke i et ge ne re lt afsnit ved jeg ikke , men noget
bør der gø res . Kr yd sr eferencer sa m t en typ ografisk
fremhævnin g fra den ge ne re lle tek st ville også hjælp e.

Bo gen er bagest udst yret med e n udmærket ordli
ste, e n litteraturfortegn else, samt e t regist er. Littera
turfortegnelsen er en liste over tilgæn gelig e bøger , men
bo gen ind eholder desværre intet egen tlig t kildecire
rin gs-system. Vil man lidt vide re med und er søgelsen af
no gle af bogen s talrige oplysninge r, k ommer bogen så -

ho veds agelig omhandlende Økolog iske emne r, fx gØd
ningssvampe, nem atodefangende sva m pe , vedn ed
br ydning og plantep atologi. D e er indsat der i sys te 
met , hvor e mne t skø nnes at være mest relevant - og
det give r problem er . M an finde r fx afs nitte t om plante
patologi ind sat på side 28-32 und er ægs poresvampe ne .



Introdu ktion til svampe er den eneste bog af sin art
på dansk, og alene derfor har den sin berett igelse. Som
amatør skal man være klar over, at det ikke er speciel
let læsning, og man må i starten forsøge at abstrahere
fra visse fors t åelsespro blemer. Der er sto f til mange
gennemgange, og et vist forhåndsoverblik skader ikke
forståelsen .

Jens H. Petersen

N. E. Nannenga-Bremekamp: A guide to
Temperate Myxomycetes .
Oversat fra hollandsk af A. Feest og Y.
Burggraaf. Biopress Ldt, 1991. 409 s. Pris
60 f.
Bogen er en engelsk oversættelse a f annenga-Bre me
kamps monografi over " De Nede rlandse Myxornyce
ten", 1974 med tilføjelser og revisioner i 1979 og 1983.

Det te værk har, til trod s for at det var skrevet på
hollandsk, været slimsvampe-jægernes bibel i E uropa ,
og mange har af samme grund lært sig tilst række ligt
meget hollandsk til at kunne læse værket. Det enestå
ende ved Nannenga-Bremekamps monografi er origi
nalit eten i beskr ivelsern e og hendes fine stregtegnin
ger af slimsvarn pe, som viser læseren, at her er han/hu n
i se lskab med en meget erfare n rnyxom ycet -Iorsker.
Men sproge t har for mange, især angelsaksere, være t
e n barri er e. Med de nne oversætte lse får værket for
håben tlig den udbr edelse uden for Ho lland, som det
fortjener.

Oversættelsen indeholder nøgler og beskrivelser af
alle slimsvampe. de r er fundet i Holland indtil 1983,
hvilket vil sige 256 arter ford elt på 43 slægter. Dett e er
betydeligt færre arter end i den tempererede zone som
helhed, så titlen er lidt misvisende, hvad forfatt eren da
også beklager i forord et. For os da nskere gør det ikke
så meget, da Holland er et lavland med meget nær den
samme slimsvampeflora som Danmark. Der kendes så
ledes næppe mere end en god håndfuld arter fra Dan
mark, som ikke er beskrevet og afbildet i monografien .

Bogen indledes med afsnit om slimsvampenes plads
i systematikken og om deres livscyklus. Dernæst følger
afsni t om frugt legemernes opbygning, og der gives an
visninger på hvo rdan man indsamler, præparerer og
bestemm e r slimsvampene. Til hjælp for det sidste er
der illustrerede nøgler til familier og slægter af slims
vampe. Desværre er disse nøgler uden sidehenvisru n-
....."".- t-; l rl o .. '1 /1 /1 ...:,rl "".· ! ...... "...... ,., {:... ... : .. ......"'r1 n .· ...... .. rl.rol ..... . · "...,., l...,...

N. E. Nannenga-Bremekamp: A guide to
Temperate Myxomycetes.
Oversat fra hollandsk af A. Feest og Y.
Burggraaf. Biopress Ldt, 1991. 409 s. Pris
60 f.
Bogen er en engelsk oversætte lse af annenga-Brern e
kamps monografi ove r "De Nederlandse Myxornyce
ten", 1974 med tilføjelser og revisioner i 1979 og 1983.

ler. Ek sempelvis kan 3 arte r af Støvkølle, bl.a. den al
mindeligste, Stenianites [usca, ikke udnøgles, da der
ikke er nogen henvisning til nøglepunkt 3. Der er også
fejl i L icea- og Physal'lll1l -nøglern e.

Boge ns stø rste skavank e r do g kva lite ten af
trykningen. Værst er det gåe t ud over tegningern e, som
er blevet meget hårde uden grå tone r og det aljer. Fine
skraveringer i den hollandske udgave er blevet til sorte
klatt er , og mange tegningers lyse par tier eller tynde
strege r er helt forsvundet. Rent galt er det gåe t med 13
helsides spore tavler bag i bogen . De er med deres for
ske llige gråtoner meget nyttige i den hollandske udga
ve , men værdiløse i den enge lske - de lyse sporer er
næsten usynlige og de mørke er kulsort e uden det aljer.
Også tek sten stå r mange stede r meget tyndt med
flossede bogstave r i skære nde ko nt ras t til den ud
mærkede, halvglittede papirkvalitet. Bogen er desuden
lidt upraktisk at arbejde med , da dens stive ryg gør, at
den ikke kan ligge åben.

Bogens største for trin er nok foruden sproge t, at re
visioner og tilføjelser op til 1983 er indarbejdet i teks
ten og nøglerne, så man ikke som i de n hollandske
udgave skal lede to supplementshæfter igennem.

Prisen 60 f er høj for en uindbun det bog med limet
ryg, men man må vel bære over med for laget. for den
bliver næppe en kassesucces med delte specielle emne.

Henrik Gøtzsche & Jørgen Alber tsen

klatt er, og mange tegni ngers lyse par tier eller tynde
strege r er helt forsvundet. Rent galt er det gåe t med 13
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Bogens største fortri n er nok foruden sproge t, at re
visione r Og tilføjelser op til 1983 er indarbe jdet i teks-



Landsdelrapporter

Nordjylland
Trods tørk e og spe cie lle forhold udviklede 1992
sig alligeve l til et acceptabelt år på alle fro n ter.
De let te nordj yske jord er led stærkt und er som
mertørken ; til ge ngæ ld er vandet straks ned e i
myce lierne , når det endelig reg ner.

Ja nuar, fe bruar og mar ts var norm ale for os
bl. a. med judasøre und er fortsa t spre dning på
hyld i alle kystn ære egne . Fløjlsfod udviser øge t
tilpasningsevne og tager de forhå nde nvæ re nde
su bs tra ter i brug , aho rn , bævreasp og lignende.
April ko m med stenmo rkler - vor t ellers morkel
fatt ige område minder om svenske tilstande . med
både A lm. Ste nmorkel og Kæmpe Ste nrnorkel i
pæne eksemplarer. Ma j pr æster ed e gra n-svov l
hatt e og Vårmusseron, samt Cha mpignon i gode
kva ntite ter. Derimod var juni og juli helt svampe 
fa tt ige undtagen ved vandå re r og vandløb, bl.a.
var der fine cha mpigno ns på ska nse bakke n i
Nø rres und by, hvor van de t presses ud mellem kal
klagene. August br agte op timisme n fre m men de
få byger tørrede væk ind en jord en blev mættet ;
ekskurs ionen 22 . aug ust gav kun 48 arte r. 30.
august gik der hul på bylden , og alle arterne væl
ted e op over hele landsdelen. September gav et
mylder af art er. Brunstokket R ørhat gik amok i
mængder , der forbavse de selv garve de mykolo
ge r. Sva mpe ture ef te r mad svampe blev til de
kræsnes udflugt, og kun prima eksemplare r kom i
kurve n.

Morsomt nok kom alle arter ove n i hinanden
der var ikke tale om tidli ge og sene arter; på sam
me tur hen ted es Græsgr øn Sk ørh at og T åge
Tragtha t og Tra gt-K antarel. Sommerrørhatte
fa ndtes i stor t tal i typiske og let kendelige ek
semplare r, f.e ks. 12.9. Medi em æssigt blev vi fint
dækk et TV2 Nord sendte et indslag, og et arr an
geme nt med kommunen og Na turf re dningsfore
nin gen den 27.9. gaven tilstr ømning på 450 men
nesker . G ul Spa te lsva mp, Rustrød E ge-RØrhat
og Tuep oresvamp samt po sesvampe var blandt
de almindeli ge arter , og Klidh at og st ålbl å
rødblade var pænt fremme. Sjældenh ederne hav
de gode dage indtil sidst i september, hvor vand 
holdighed en i substra terne slap op. Oktober gav
Kor alpigsvamp og alle slags foldha tte, men rid
derh atte var sjældne. Vi d'e~istrerer!e Tra~t-Frvnteae op over ne e ranes eien . :seplemDer gav et
mylder af art er. Brunstokket R ørhat gik amok i
mængder , der forbavse de selv garve de mykol o
ge r. Sva mpe ture ef te r mad svampe blev til de
kræsnes udflugt, og kun prima eksemplare r kom i
k urven

red. Jens H. Petersen

sesva mp og Mørk violet Slørh at. Voksha tte ne var
få tallige , lidt spre dt kom de ind i november. Den
4.11. fandtes kun 12 arter, så den sene sæson var
pauver. Decemb er gav pa nikforekomster hos de
arter, der ikke havde nået fruktificer ing, men det
var kun de mest almindelige og livskr aftige arter.
Frost fra ca . 19.12 umuliggjorde de sene over
raskende fund, som Nordjylland ellers er berømt
for.

Ole Faaborg

Østjylland
I Østjysk lokalafdeling afho ldt vi i 1992 31 ture,
hvor af 4 var specialekskurs ioner, og en de n of
fe ntlige tur til Ørnerede n. Vi afho ldt desud en to
begynd erkurser, en weeke nd-tur, en studiekreds i
ascom yceter og en i huesvamp e samt forå rsmø de
og et jul ernøde.

De mange eksk urs ione r er - uanset hvad vi el
lers finde r på af akt ivite ter - foreninge ns rygrad.
Begynd erkurset har vel også ef te rhå nde n slået
sig fast som en klassiker, ledet som det er af fire af
vore bedste pædagoger, der herm ed takkes. Den
mærk elige hybrid "begy nde rkurs us 2 - for de lidt
erfarne" har i begge de år den har kørt været lidt
problem ati sk - alene navn et er som at sætte sig
mellem to stole - og fra næste år vil begge kurser
bli ve vide re fø rt und er en hat. Tilge ngæ ld har
studiekredse ne været en stor succes, især prin cip
pet med at tage på ekskurs ion ef te r en specie l
gruppe, for så side n at bearb ejd e ind samlingerne
samle t på Unive rsite te t. Studiekred sen es for
håndstilmelding give r den store ford el at man
kan fremskynde, flytt e eller aflyse ekskurs ioner i
forhold til vejre t - et princip vi i fre mtide n vil
for søge at udb ygge med en telefonkæde (nær me 
re herom i programm et ). Tilslutningen til 1992's
arrange me nte r var som norm alt , dvs. lid t lavt i
forho ld til vor t medl emstal. Der er åbe nbart kun
en 20-30% af for enin gens medl emmer der er in
ter esser ed e i at mød es. Det er naturli gvis helt
OK, men man sidde r altid tilb age med en frygt
for at gru nde n til at de ikke mød er op er util
fredshe d med arr angem entern e. Vi vil meget ger
ne høre om en evt. utilfredshed med aktivite ten !
Mø r! 0Rnå forå rsmø det eller til iulem ødet - ellefmæll<e ige nybnc begynd erKursus L - ror ae Ila
erfarne" har i begge de år den har kørt være t lidt
problem atisk - alene navn et er som at sætte sig
mellem to stole - og fra næste år vil begge kurser
bli ve vide reført und er en hat. Tilge ngæ ld har
srudie k rr-dsen e været f'n s t o r , 1lC'C'P, is ær n rin r.in-



Poul E rik Brandt demonstr er er sva mpe på Øs tjysk lokalafdeli ngs årlige offentlige ekskurs ion til Ø rnerede n
ved Å rhus. Fot o Jens M årbje rg.

ring til en lokal ko ntaktperson (se pro grammet).
Vi er en forening med en sto r inte ressern æssig

spredning: nogle er int eresser ede i at lære de al
mind eligste spisesv ampe , andre int er esser er sig
mest fo r spec ielle svampeg ruppe r, nogle vil tage
et turle de r-d iplo m mede ns andre ikke har den
mindste inter esse heri. I det daglige arbejde med
a t arra ngere og led e svampeaktivite te r, op dele r
jeg oft e ak tiviteterne i tre målgrupper :

1. Begynder gru ppen, dvs. både de poten tielle
for eningsmed lemmer vi kan sk af fe ved ud a
drette t virksomhed samt de medl emmer der kun
har forsøgt sig med sva mpebestemmelse i en kort
period e. For denn e gruppe arra ngeres bl. a. be
gynde rkurse rne og de alminde lige ekskursione r.
Skal man kar ak ter isere åre t der gik ud fra begyn
dergrupp ens synsvinke l, må man sige at der var
pokkers få kantareller, med at starte n af septern-
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med D anske sto rsva m pe og ved ikke rigtig
hvordan man kan kom me igang med den, og man
har måske over vejet, om man engang kunne tage
foreningens diplomprøve. Desværre e r mell em
gruppe n nok bleve t svigtet lid t i de se nes te å r,
men vi har i perioder afho ldt relevante sva mpe
bestemm elseskurser. Specia le ksk ursion erne ,
studie kredse ne samt for å rsmøde ts foredrag er
sikkert også af inter esse. Mellem gruppen s sva m
peopleve lser fra 1992 kunne være at have se t G if
tig R ødbl ad og Sat a ns R ørha t pr æsen te ret på
tur e og kur ser, e lle r måske va r man så heldig at få
nys om den hasti gt improvisered e studie kreds,
hvor der blev fremlagt over SO arte r af skørha tte.

3. De vide rek omne . D et er denne gru ppe der
afho lde r tu ren e i de " lave re" gru ppe r. Mange i
gruppe n har dipl om. Det er nok den vanskeligste
gruppe at "opdyrke", ide t det kræver et højt fag-

. .



dyrkning blev und er søgt for svampe på univer si
tet et ; at se visse biologer stå med ende n i vejr et i
tim er for at find e mm- store "kulm unde" (Hyste
rium spp.) på barken af birk e træer eller en ma
ra tho n-sea nce med Stee n Elbo rne , hvor vi - den
1. no vember - plukkede og bestemte huesvampe
fra 10 morgen til 7 afte n .

Wee ke nd-turen til Sve ndborg den 25-27 sep
tember for tje ne r lidt ekstra kommentarer. Turen
va r arrange re t til a t kunn e rumme medlemmer
på alle niveau er. N u er det naturligvis såda n, at
man i landets mykologisk se t tyndt befolked e
område r kan have svært ved at komme vide re fr a
et sted i "mellemgru ppen '. Ma n møder ikk e de
rigt ige inspiration skilder (for de sidde r sikkert i
Å rhus eller Kø be nhav n), man ser ikk e de rigtige
bøger e tc. Derfor va r der sørget for , at der på
Sve nd borg-turen også va r tu rled ere . der kunne
hjælp e disse mere avance re de delt ager e, idet vi
håb ed e, at man så ledes kunne byde på lidt inspi
ration . Om det var ideen i sig se lv, der var død 
fø dt, eller om det blot sky ldes dårli g annonce ring
i programmet , er svæ rt at vid e , men ih vertfald
dukked e kun ga nske få "ikke østjyde r" op . Tak til
de der kom , men jeg nægter at tro at int er essen
fo r at mød e nogle af vore dygtigste svampefolk i
felten, skulle være så lille . Jeg kunne frygte, at det
e r den ge ne re lle mod vilj e for a t være sa mme n
med mennesker man ikk e kender, der afho lder
fo lk fra andre landsd ele fr a at deltage i øs tjy
de rnes wee kend-tur . H vor er det do g pokkers at
vi ska l splitte os op på disse måder - når vi nu er
så få ! H vis vi i alm inde lighe d kunne sa mordne
aktivite te rne så godt so m vi gjo rde det under
, sva mpe nes dag" , er jeg sikker på vi kunne nå
endnu længer e.

Jens H . Peters en

Vest- og Sønderj ylland
Vor tidligere aktivit et i Ves t- og Sønd erj ylland
skyldtes enke ltpe rsone rs ind sat s, og med disses
fravær, er aktivite teren lang somt sygne t hen. D et
er det sædvanlige "biden sig selv i hal en " prob
lem: hvis vi arrange re r en tur kommer der ingen
deltagere fordi vi ingen medl emmer har, så det
gider vi ikk e - alt så får vi ingen medlemmer! Den
onde cirk el kan kun br ydes ved at få folk ind ude
fra , fx ved offentligt anno ncere de ture, og der er
fa ktisk plan er om en offen siv i Esbjer g-området i
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fo lk fra andre landsd ele fr a at deltage i øs tjy
dernes wee kend-tur . H vor er det dog pokker s at
vi ska l splitte os op på disse måder - når vi nu er
så få ! H vis vi i alm inde lighe d kunne samordne
aktivite te rne så godt so m vi gjorde det under
' svamne nes dag" . er ie z sikke r nå vi kunn e nå

rapport fra den sønde rjyske gru ppe "D e sønde r
jysk e paddehatte ' , hvoraf no gle medlemmer
også er med i svampeforeningen:

Vores første tur gik til Aabe nraa (Jør gen sgård
Skov) , i det mindelige håb om at finde bar e 1/2
morkel. Men vi fandt hurtigt ud af - som smukt
stå r skrevet over helved es port - " her lad es alt
håb ud e". Ligeled es gik det på de næste ture til
Sønder sko v (A abenraa) , Enderup Skov v. Gram
samt Skovby Hy tte kobbe l. E nde lig lysn ed e det
lidt i Å rup skov den 30/8. Det meste var bekl age
ligvis R ød sprukk en Rørhat , men do g nok til at
give medlemmerne blod på tanden og fornyet
håb .

Omsider havde regntiden m eldt sig, og de
næste ture til Hj elm Sko v og Pølsesøen - begge
A abe nraa - gav virke lig gevinst i for m af Ka rl Jo
han , R ødmende Fluesvamp, Vio let A me tys tha t,
honningsvampe , Blodrød , Filte t, Dugget og
Brunstokket R ørh at , Almindelig Pigsvamp samt
lidt Fold trøffel. Mest int er essan t var nok et par
ekse mpla re r af Bleg R ørhat , sa mt ikke at forg
lemme Almindelig Kantarel. Sen er e på sæsone n
leved e også Sønder sko ven op til sit normalt glim
re nde rygte. H er fandtes omtre nt det samme som
ove ns tåe nde . D esud en en del Ne tstokke t Indigo
R ørhat , Grøn og Sneh vid Flu esvamp, Cinnobe r
og Cinnobe rblade t Slørha t , m asser af G ald e
rørhat , og en del skø rha tte.

Å re ts næstsidste tur i Stursbøl Plantage (Vo
jen s) , gav mest R ødmende Fluesvamp , G ran
Mælke hat og R ød Fluesvamp. D esud en fle re in
teressante tr ævlhatte , bl.a . R ødmende Trævlhat.
Sidste tur gik bogstav elig talt i vasken.

Af åre ts mere int er essante fund kan nævnes:
Rosabladet Par asolhat (Leucoagaricus leucoth i
tes) , Sortskællet Parasolhat (L epiota [elina),
Fjerkølle (Pterula m ultijida), Puppe-Sn yltek ølle
(Cordyceps militaris) samt et enke lt ekse mplar af
Grå Snyltek ølle (e. entom orrhiza) . All e på loka
litet en Broderup Mark (Tin glev).

Anneli Gerdsen

Fyn
På Fyn opl eved e vi i 1992 at måtte aflyse 3 som
mer ekskursioner, på grund af tørke. Ellers havd e
vi en god om end no get kort sæson .

Vi lagd e ud med en ekskurs io n til Lundsgård
Klint syd for Kerteminde , hvor der blev funde t
... ,.., .......~~c.. , ...... b ..... ...... ~ ..... ... ...... ......,.., .................. -... ..... . ~ ~

Å re ts næstsidste tur i Stursbøl Plantage (Vo
jen s) , gav mest R ødmende Fluesvamp , G ra n
Mælke hat og R ød Fluesvamp. D esud en fle re in
teressante tr ævlhatte , bl.a . R ødmende Trævlhat.
Sidste tur gik bogsta velig talt i vas ken .

Af årets mere int er essan te fu nd kan nævnes:



Så kom tørk en og derm ed aflysningerne.
Den 5. september starte de vi på en frisk med

en ekskurs ion til Lundeborg Fredskov, en spænd
ende lok alit et , hvor der også skulle være muli g
hed for at finde knold-slørh att e. Vi fandt dog in
gen, men til gengæld var der nogle sjældne rør- og
skørha tte , bl. a. Gla tstokke t Indigo-Rørhat og
Knippe -Skørhat. Senere i september tog vi - ef
terhånd en tra ditionen tro - på en week-endtur til
Sverige øst for Vaxjo. Sidste år havde vi fun det
store mængder af kan tarellen Can tharellus lu te
scens og Hvidlig Fåreporesvamp (Scutiger ovina).
Fø rstnævnte ud ebl ev helt , mens få re poresvam
pen kun fa ndtes i begrænsed e mængder. Til
ge ngæ ld var der en del spænde nde skø r- og
slør hatte , så de n medb ragte litt eratur blev taget
flittigt i brug. Også Bispehue (Gyromitra infu/ a)
skal nævnes blandt de for en dansker sjove fund.

Sva mpenes dag de n 4. ok to be r, blev afho ldt
med en ekskurs ion til He lnæs på Sydves tfyn med
Henrik Tranbje rg som leder. Vi var ind e i en tør
periode, og på H eln æss for blæste overdrev var
vege tationen sparsom. A lligeve l blev der funde t
mindst 8 fors kellige ar ter af voksha tte deriblandt
den sjældne Daddelb run Voksha t (Hygrocybe
spadicea) .

Vi ser tilbage på 1992 som en gans ke givt ig
sæson, klart bedre end 1991.

Klau s SØrense n
Sjælland
Intet svampeår synes at lign e no get tidli ger e.
1992 endnu mindre end noget ande t år. D et blev
en højst ejendommelig opleve lse . Åre t begyndt e
ganske vist flot med masser af sæksporesvampe.
Op til 45 mm regn i marts res ulte re de i ta lrige
morkler i slutninge n af apri l. Kæmp e-Stenmorkel
(Discina gigas) viste sig på fler e nye lokalitet er i
både den østlige og vestlige del af Tisvilde H egn,
og der blev fund et mang e Spi selig Stenmorkel
(Gyrom itra esculen ta}. All erede 26. februar blev
der registr er et flotte ekse mplare r af Skarlagen
Pragtbæger (Sarcoscypha coccinea) i askemoseen
ved Furesøen ud for Kollekolle og der blev fun
det knoldskiver (Ci boria) på hanrakl er af R ød
El , Grå-Pil og Hassel. Den 10. marts registr er e
des Poppel-Læder skive (Encoelia [ascicularis) i
Nybro Skov, og i løb et af april blev der fundet
Sortbæger (Pseudoplectania nigrella), Stor Fold
bæger (Discina perlata) og Kæmpe-Stenmorkel i
Geelsko v, Klor-B ægermorkel (Disciotis venosa) i
Lyngby Åmose samt Bi rk e-Korkhat (Lenrites
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Sjælland
Intet svampeår synes at lign e no get tidli ger e.
1992 endnu mindre end noget ande t år. D et blev
en højst ejendo mmelig opleve lse . Åre t begyndt e
ganske vist flot med masser af sæksporesvampe.

betul ina) i Tisvilde Hegn. I begyndelsen af maj
dukked e der en gru ppe på ca. 50 hætt e-mor kler
(Marc hella semi libera} op ved den nodli ge ind
kørsel til Sorgenfr i Kirkegård, hvor der desud en
bl ev funde t 2 ekse mplarer af D værg-Morkel
(Mo rchella spongio/a). Samrt idig viste Sommer
Slørhat (Co rtina rius er) thrinus) sig i Hornbæk
Plantage, og på en stille villavej i Sorgenfr i kunne
konstateres masseforekomst af Sorthvid Fo ldhat
(He/ve/la leucom elaena).

Men ak , så begynd te en langvarig og drøj
tørke. I hele apr il fik vi kun 26 mm reg n, og for 
jætt end e fund tidligere på året af Rynket Klokke
morkel (Verpa bohemica] og man ge andre rarite
ter blev alene eve nty rbe retninger for øret. Me 
dens der på tur ene i mart s blev fun det ca . 35 arter
hver gang, og i april ca. 45 art er, faldt art santa llet
nu til nogle og tyve, ja helt ned ti l en halv snes
arter. Me n den varme- og tørkee lske nde Skællet
Sejhat (Le ntinus /epideus) blev registreret både
på Kage rup Sta tion og i Rude Skov. Ejendo mme
ligt var det den 26. juli i Br øndbyøster Skov at
finde kæmp eforek omster af af Kø lle-Stø dsva mp
(Xylaria polym otphu) . Fa kt isk var næsten hver
eneste af stø ddene fra de ud tynd ed e træer 'be
fængt ' med op til et halvt hun drede eksemplarer
af den svamp. Der må have være t titusindevis af
dem!

Fra omkr ing midten af juli begyndte reg ne n
endel ig at komme, og ind en mån ed en s udgan g
var der faldet næsten 60 mm . Men det tog sin tid
før svampene ende lig reagerede , og det gav an
ledning til følgende iagttagelser: I uge 34 dukke
de Punktstok ket Ind igo-R ør hat (Bo letus luridi
[otmis) op i store mængder bogstaveligt talt ove
ralt , og de blev ved at komme i lang tid derefter.
De blev hurtigt efte rfulgt af mange Sortblåne nde
R ørh at (Boletus pulverulentus), og i slutningen af
samme uge kom før st R ød spukken R ørh at (B.
p ascuus) og stra ks der eft er Dugget R ørhat (B.
pruinatus ) . I ugen efter skød Brunstokket R ørh at
(B. badius) op i store mængder. D en ægte Ka rl
Joh an (B. edulis) var sene re på den og i begynd 
elsen fåta llig, men fik dog revanche i slutningen
af august, hvor hele svampeflore t var på sit høje
ste . Galderørh at (Tylop ilus fe lleus) brillier ed e
mærk eligt nok ved sit næsten absolutte fravær,
men til gengæld br ød Lærk e-R ørhat (Suillus gre
villei) fre m i et overdådi gt flor, som anta gelig
ikk e er set de sidste 50 år eller mere. De myldr e
de fre m overa lt, hvor der stod Lærk.
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endel ig at komme, og ind en mån ed en s udgan g
var der faldet næsten 60 mm. Men det tog sin tid
fø r svampene ende lig reagerede , og det gav an
ledning til følgende iagttagelser: I uge 34 dukke
de Punktstok ket Ind igo-R ør hat (Bo letus lur idi-



A ndre talri ge svampe i denne sæson blev de
store træboende art er som Kæmpe-Knippe pore
sva mp (Me rilipus giganteus) , Tueporesvamp
(Grifo la [rondosa) og Svov lporesvamp (Laeti 
porus su lphu reus), med en s man ge jordboende
sva mpe simpe lthen sle t ikk e kom fre m i år. D et
blev små t med både Skør- og Mælke ha tte - ikke
mindst da tørken igen satte ind. Der kom ingen
regn i fø rste halvdel af augus t, og da der fø rs t
kom 20 mm og sene re noget mere regn i slutnin
gen af måneden , var det for sent til at få det store
result at.

I slutninge n af august og i begynd elsen af sep
tember blev der funde t godt 100 arter på hver tur ,
og små sjælde nhe de r som Safran-Skælhat (Phol
iota astragalina) og Bl omkålssvamp (Sparassis
crispa) blev registrer et i GI. Grønholt vang .
Bævre tunge (Trem iscus helvelloicles) (se Svamp e
25 s. 4) dukke de atter op på lokalit et en i Sorgen
fri og blev fre mvist på sva mpe uds tillinge n hos
Peter Liep. Midt i september toppede funda ntal
le t med 137 arter på en enke lt tur. I Vemme tof te
fandtes 27. oktobe r Gul Sejporesvamp (A ntrodia
xan tha). 4. oktober registr er edes den sjældne La
cta rius rom agnesit ved Ko ngsø re. 21. oktober
blev der fundet Agern -Knoldskive (Cibor ia
batschi ana ) og Korkagti g 0 ster shat (Pleuro tus
dryinus) i R avnholm Sko v. Åre t sluttede med et
art sant al på 110-130 i slutninge n af oktober, men
H ekseringen stoppene først efte r et par ekskur
sione r 6. og 13. december genne mfør te derved
ialt 47 tur e.

Betty Klug-Andersen og Børg e Rønn e

Bornholm
E fter en mild og fugtig vinte r fik vi ret brat varmt
somme rvejr allere de i begynd elsen af maj. På fo
rår sturen 24/5 var sko ven alle re de knastør og
svampe tom. Allig evel lykk edes det at finde 1 stk.
Punktstokket Indigo-Rørh at (Boletus luri di
Jormis) og 1 stk. flot , helt frisk og ung Brunpore
svamp (Phaeo lus schweinitzii) . D er kom også
båd e vårmusseroner (Calocybe gam bosa} og for
ske llige Champignon-arter i maj /juni - trods
tørk en. Vi gennemfø rte alle planlagte ekskursio
ner fra 20/7 - trods de håbl øse udsigter for svam 
pefund. På en af turene - med 15 deltagere - var
der ialt 3 svampe at studer e! Selv Øens snedige
kantarel-find ere rev sig i håret og talte om at der
va r funde t ialt 2 kantareller med flere kilomete rs
artsarnat pa llV-1.)V I siuuungen al OKLOoer, men
H ekseringen stoppene først efte r et par ekskur
sione r 6. og 13. december genne mfør te derved
ialt 47 tur e.

Betty Klug-Andersen og Børg e Rønn e

afsta nd i Paradisbakk ern e! I Almindinge n, Vest
re Indlæg, blev der 6/9. funde t en lille flok meget
fine eksemplare r af Kridtha t (Pleurocybella po t
rigens), en ny art for Bornh olm . Nu begyndte der
at komme gang i spisesva mpene , men ka ntarel
lerne mangled e sta digvæk. I wee k-enden 26. og
27. se pte mbe r havde vi i samarbejde med Na
turhistorisk Forenin g inviteret Jørn Gr y fra Lev
nedsmiddelstyrelsen til Bornholm . H an led ede 2
meget velbesøgte eks kurs ioner til Dueodde og
Paradisbakk erne. H an kry drede sin genne mga ng
af turenes fund med sin spec ialvide n om toksiko 
logi og kunne også komme med et par "for
giftningsgyse re" fra det virke lige liv. Begge dage
var der ma sser af sva mpe . Fra Dueodde kan
nævnes Okkergul Fluesvamp (A mo ni ta gemma
ta) , mange (onnefri) eksemplarer af Velsmagen
de Mælke ha t (Lacta rius de lic iosus) , Prægti g
Skø rhat (R ussula paludosa), Afb lege nde Skørhat
(R. decolorans) og R osenr ød Slimslør (Gomp hi
dius roseus) . På turen til Paradi sbak kerne fa nd t
vi bl. a. Fløjls-Mæ lke hat {Lac tarius ligny otus) ,
Nordisk Mæ lke ha t (L. trivialis) Gråspætt et
Ka m-Fluesvamp (Amanita submem branacea),
R ødbrun R ørhat (Bo letus pinophi lus} samt en
guds velsigne lse af blomkålssvampe (Sparassis
crispa). Svampen es dag den 4. oktober blev på
Bornholm markeret med en ekskursion til Bodil
ske r Plantage under led else af Karen Nisbe th.
Det blev et succesrigt arr angeme nt med 65 delta
gere, der blev guid et rundt i området og man fik
fortalt om og for evist for skellig e ek sempler på
ting, der havde relation til dagens emne. D er blev
også funde t og fremvist (fra andre lok alit et er ) en
rækk e rødlistearter..

Efter en sva mpe tur til Hasle Lystskov 18110
med mange deltagere og ditto svampe arrange re
de vi om efte rmiddage n åben svampe bes temmel
se. D esværr e kom der ikk e så mange mennesker,
som vi havde håbet , men de, der kom , var meget
ivrige og int er essered e, så dagen betragter vi sta 
dig som en succ es. Vi havde endnu et par ef te 
rår sture på programmet og fandt man ge gode
svampe, bl.a . en del Ridderhatte og Tra gt-k anta
rellerne fortsatte til midten af december og Alm.
Kantarel blev plukket i slutningen af november.
Årets sidste officielle tur var juleturen til Almin
din gen 29/11 med eft erfølgende (traditionel)
svampesuppespisning på Det gaml e Rådhus i Aa
kirkeby.

Karen Nisbeth og Lasse Andersen
SKer r ram.age unuer ieuei se al rvaren rvis ne tn.
Det blevet succesrigt arrangem ent med 65 delta
gere, der blev guid et rundt i området og man fik
fortalt om og for evist for skellig e ekse mpler på
ting, der havde relation til dagens emne. D er blev
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Interessante fund af knold-slørhatte (Cortinarius
underslægt Phlegmacium)

Jan Vesterholt, Kærvænget 32B, Gammelsole , 8722 Hedensted.

Side n over sigt en over knold-slørh atten es ud
bred else i Øs tjylla nd blev trykt her i bl ad et
(Vesterho lt 1991) er der gjort mange fund af
sjældne ar ter.

Sæsonen 1991 var, hvad angå r denn e gruppe
af svampe, den dårligste, jeg nogensinde har op
levet , men 1992 var diam etralt modsa t, i hvert
fa ld i Øst-Jylland , hvor der midt i septe mber var
en utrolig ar tsr igdom på egne de steder. Således
var det muli gt at præsentere hele 29 forskellige
knold-slørhatte i Århus på Na turhisto risk Mu
seums årlige svampe udstilling i wee kende n den
12.-13 . septe mbe r. Deribl andt var to meget ka 
ra kteristiske arte r (Cortina rius odoratus og e.
terpsichores) , der aldrig tidliger e var se t i lan 
det.

I det fø lgende gives nærmer e om tale af 8
arte r, i hvert fald 2 af disse er fø rsteg angsfund
for Danmark, de øv rige er nyfund af meget
sjældne arter. D anske navne foreslås til de 7, der
ikk e har et i forvejen.

Tenstokket Slørhat (C. argutus Fr.)
Ke nde tegn: Tenstokket Slør ha t er en hvidlig til
læd erbleg slørhat med ub eh ageli g, ro eagtig
lugt , næsten tør hat og tilspid set stokbasis. D en
er kn ytt et til Poppel- arter (Populus spp.) . E n
fre mrage nde afbilding find es i Cor tina rius, Flo
ra Photographica (Brandrud et al. 1989-1992) .

Den har en vis lighed med de bitre ar te r fra
under slægt Myxacium , f.eks. e. barbatus (tidli
gere e. crystallinusy, men afviger ved at have
tør stok og mild smag .

A rte n angives fr a D anmark af H an sen &
Knudsen (1992) men indgå r ikk e ho s Peter sen
& Vest erholt (1990) , da ned en stående fund er
det første, jeg har fået kendskab til. Jeg har ikke
kunnet finde opl ysnin ger om hvilk e fund , den
tidligere angivelse beror på. Eksempelvis ken 
der Poul Printz (p ers. medd .) ikke til dansk e
fund af arten.
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Tenstokket Slørhat (C. argutus Fr.)
Ke nde tegn: Tenstokket Slør hat er en hvidlig til
læd erbleg slørhat med ub eh ageli g, ro ea gti g
lugt , næsten tør hat og tilspidse t stokbasis. D en
er kn vt tet til Popoel- arter (Poo ulus suo .) . E n

Violetflaget Slørhat
(C. arcuatorum R. Hry.)
Kendetegn: Violetflaget Slørhat er middelstor
og har en veludviklet randknold . Den ka n over
fladisk minde om Bøge-Slør ha t (e. anserin us,
tidl. e. amoenolens) , men ke ndes på til stede
værelsen af violet fællessvøb. Dette ses meget
tydeligt på hatten af det un ge eksemplar på det
led sagende fo to . D esuden er de n lidt mindre
end Bøge-Slørhat og har mere dyb t vio lette
fa rve r på lameller og sto kto p.

A rten er tidli gere angivet fra D anmark (Ves
terho lt 1991) fra samme skov, men i år er den
funde t på to nye myce lier, der står et par hund
red e met er syd for de tidli gere fund, med ca. 30
met er s indbyrd es afs tand . På det ene nye ste d
står den i umiddelb ar nærh ed af bl. a. Kry dret
Slø rhat (se herunder ) , Sø lvsk inne nde R ørhat
(Boletus fec h tne ri) og Rosa Støv bold (Lyco
perdon mammiforme) . P å det ande t står den
med bl.a. Bulliard s Slør ha t (Co rtin arius bulli
ardi i) , Cortinarius so dagnitus , Satans R ørhat
(Boletus satanas) og Gråblad-arte n (Lyophyl
hun crassijolium).

Mat eriale: 0-JYLL.: Tre Ide Vesterskov, 11.9.1992, J .
Vester holt (JV92-438); 16.9.1992 (JV92-488) .

Tykstokket Slørhat (C. balteatus Fr.)
Kendet egn : Tykstokket Slørhat er en kra fti g
art , der fra begynd elsen har violette farver i hat
randen , men de violette fa rve r forsv inde r, når
sva mpe n vokse r ud. Stokke n er br edt køll e
forme t elle r næsten tø ndefor me t. Kø de t an
løb er brunt (især i stokke n) n år m an til sætter
ammoniak. Modsat de øvrige arter, der er om 
talt i denne artikel, vokser den over vejende i
nåleskove.

Arten an gives som sjæld en i Danmark af
H ansen & Knudsen (1992) men ind går ikk e ho s
Petersen & Vesterholt (1990) , da ned en stående
fund er det første , jeg har fået kendskab til. Jeg
.......... _ _ .a _ ..., _ .,., 4- _ \ ...

ardi i) , Cortinarius so dagnitus , Satans R ørhat
(Boletus satanas) og Gråblad-arte n (Lyophyl
hun crassijolium).

Mat eriale: 0-JYLL.: Tre Ide Vesterskov, 11.9.1992, J .
Vester holt (JV92-438); 16.9.1992 (JV92-488) .
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Yiolet flaget Slør hat (Cortinarius arcuatorum} har violet fællessvø b. der her ses efte rladt som flager på hatt en
af det unge e ksemplar. TreIde Yesterskov ved Fredericia, 9.9.1992 (JY 92-438). Foto Jan Yesterholt.



Firefarvet Slørhat (Con inarius rufo olivaceus) ken des let på sine grø nlige lameller, lysviolett e kød og vinrødt an
løbende hat. Mar selisborg Sko v, Skåde Sko v, Jen s Bæks Vedkast, 13.9.1992 (JV92-455). Foto Jen s H . Petersen.



cr omycetes er ba ser et på. Poul Printz kender
således ikke denn e art fra Danmark

Navn et e. balteatus har tidli ger e (f.eks. i Flo
ra Agaricina Danica, J. E . La nge 1938) være t
ben yttet på danske ind samlinger , men de til
hører en anden art , der overvejende vok ser i
parker under Lind (Ti lia) og Eg (Q uercus) .
D enne ande n art, som er sjælden i Danmar k ,
skal hedd e e. bal teatocurnatilis , og den kendes
fra Tykstokket Slørha t på vokses tede t og på at
have violet fællessvøb. der typisk ses nederst på
stokken. H os Tykstokket Slørhat er fællessvø
bet hvidt.

Det her cite rede, muligvis første danske fund
af Tykstokke t Slør ha t stammer fra Bornholm,
hvor Bent Nørskov fandt den langs en skovvej i
nålesko v med enkelte birket ræer.

Ma teriale: BORNH.: Almindingen ved Svinemosen,
16.10.1992, B. Nørskov (JY 92-841).

Violetknoldet Slørhat
(C. riekenianus R. Maire)
Kendetegn : Viole tknolde t Slørha t er middel
sto r til stor med blege farver i alle dele. Stokken
har en veludviklet randknold . Det violette fæl
lesvøb adskill er arten fra de mest op lagt e for 
vekslingsmuligheder. Det kan ente n ses på hat
ten eller på stokkens randknold (se foto).

Violetknoldet Slørhat er tid ligere angivet fra
Bj er geskoven ved Buderupholm (Ves te rholt
1991), hvor David Boer tmann fandt den i 1990,
og den er nu også fundet i Å rhusskovene . Her
stod den i bøgesko v sammen med et stort anta l
andre , sjældne knold-slørh atte på en kyst
skræ nt, der blev 'nyopdaget' i 1992. Ind en for få
meters afstand stod også Citrongul S. (e. citri
nus) , Fir efarvet S. (e. rufo olivaceus ) , Langes S.
(e. langei) og Prægtig S. (e. cedretorum) .

Materiale: 0-JY LL. : Marselisborg Skov, Skåde Skov,
Jen s Bæks Yedkas t, 12.9.1992, J . Yesterholt, J . H.
Pet ersen & M. Christensen (JV92-454 ).

Firefarvet Slørhat
(C. rufoolivaceus (Pers. : Fr.) Fr.)
Kendetegn: Fir efarvet Slørhat er en middelstor
til stor slø rha t med ve ludviklet randknold .
Hatten er fra begynd elsen grå lig men anl øber
efte rhånde n vinr ød t. Lame llerne er fra begyn-
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Violetknoldet Slørhat er tid ligere angivet fra
Bjergeskoven ved Buderupholm (Ves te rholt
1991), hvor David Boertmann fandt den i 1990,
og den er nu også fundet i Å rhusskovene . Her
stod den i bøgesko v sammen med et stort anta l
andre. siældne knold-sl ø rh atte nå en kvst-

stokk en har violette fa rve r, og yder side n af
rand knolden anløbe r vinrø dt lige som hatten .

A rte n er tidliger e angive t fra en lille hånd
fuld danske lokalit et er, og i 1992 er den ogs å
fundet som ny for Århus-skovene , og på et nyt
mycelium i Treide Østerskov. I Århusskov en e
stod arten på to mycelier med ca. 30 meter s ind
byrd es afsta nd - det ene sted ganske få met er
fra Violetknolde t Slørhat (se herover) .

Arte n er nu kendt fra 6 mycelier i Østjylland
og alle steder er det i bøgeskov mind re end 25
meter fra kyste n, på formodet kalkholdig bund.

Mater iale: 0-JYLL.:Marselisbor g Sko v, Skåde Sko v,
Jens Bæk Yedkast , 8.9.1992, F. V. Larsen; 12.9.1992
J . Yesterholt , J . H . Pet ersen & M. Chr istensen
(JY 92-455); 22.9.1992, J . Yester ho lt (JY92-559);
Staksro de Skov, 10.9.1992, J . Yesterholt (JY92-424);
Treide 0sterskov, 14.9.1992, J. Yesterholt (JV9 2
485) .

Indigo-Slørhat (C. terpsichores Melot)
Kendetegn: Indi go-Slørh at er midd elstor og har
dybt blå hat og tydelige, omend lidt mindre in
tensivt blå farve r på lam ellerne, på stokken og i
kød et . Sto kk en har en veludvikle t randknold.
Nærmes te for vek slingsmulighed her i landet
syne s at være Blåk ød et Slørhat (Cortinarius
coeru lescens ) , som do g har mindre int en sive
farve r. Mikr oskopisk adskilles de to arter på
sporeformen, der hos Indigo-Slørhat er ellipsoi
disk og ho s Blåk ød et Slørha t mandelform et .
A ndre blåfa rved e arter, der endnu ikke er
påvist i Danm ark , afviger også ved at have man
delformede spore r.

I natu ren havde frug tlemge rne i de her om
talt e danske fund en udpræget blå fa rve . In 
derdørs i lyset fra et lysstofrør var farven den
sa mme , men i lyset fra en alm inde lig elpære
skiftede farven mark ant til violet. På min e dias
fik svampene den samme violette farv e. Ved re 
produktionen af bill ed et her i bl ad et er den 
udfra noter om farve n hos den friske svamp 
søgt oprettet , så svampe n få r no genlunde den
samme farve som i naturen .

I Cor tinarius , Flora Photogr aphica (Brand
rud et al. 1989-1992) er afbilde t en variete t (var.
calosporus Melot) , som først og fremmest afvi
ger ved at have lidt stø rre sporer (9,5-12 x 6-7
um). Hos det danske fund svare r sporerne til
de, der er beskr evet for ho vedvari et et en (8-10,5
............~ '" .); .. ..&. ~~...:T .r ..:. Lll. ~~ ~ _ -- - ~ - -- r -

sporeformen, der hos Indigo-Slørhat er ellipsoi
disk og ho s Blåk ød et Slørha t mandelfo rm et .
A ndre blåfar ved e arter, der endnu ikk e er
påvist i Danm ark , afviger også ved at have man
delformede spore r.

Tnaturen havde frua tlemøerne i de her om-



Arten er ikk e tidli gere fundet i Danmark og
må fortjene status som akut tru et , da den s ene 
ste kendte voksested er under nogle bøgetræer
få met er fra en udh ængend e kystskr ænt med et
fald på 20-30 met er ned til stranden ved Lille
bælt. Her stå r den ganske tæt på en dybt gul ko
ral svamp (Ramari a) , som det endnu ikke har
være t muligt at bestemme til art.

Vokses tede t ligger i lige i udkanten af et af de
bed st und ersøgte områder i Tre ide Vesterskov,
men netop dette sted på kystskr ænten har ikke
tidli gere være t afsøgt.

Ma teria le : 0 -JYLL.: TreIde Vesterskov, 11.9.1992, J .
Veste rholt (JY92-445) ; 16.9.1992 (JV92-491).

Krydret Slørhat
(C. odoratus (J oguet ex Mos. ) Mos.)
Kende teg n: Krydre t Slørhat er en lille til mid
delstor art med ret veludviklet randknold.
Hatten og stokken har grø nligt gule farver og
kødet er hvidligt. Lugten er den mest markante
karakter , og kan ve l nærmest karakteriseres
som stærkt kr ydret-sødlig. Den sødlige kompo
nent svar er til den , man finder hos de sødtduf
tende arter af Tåreblad (Heb eloma) , mens den
krydrede komponent svarer til den man find er
ho s Sortskællet Ridderhat (Tricholom a atro 
squam osum) . Moser (1960) angiver lugten som
"eigenartig, et was mehl artig (bi sweilen auch
mit parftimenartiger, fruchtartiger Beikompo
nente) ".

Den mest oplagte for veksling smulighed for
arten må på grund af hattens og stokkens far ve
være Citrongul Slørhat (Co rtinarius citrin us ) ,
som dog afviger ved at kødet er lige så int ensivt
farv et som hatoverfladen . Da jeg havde de to
art er til sammenligning i frisk tilstand i 1992, be
mærk ed e jeg , at Citrongul Slørhat har næsten
den samme lugt, men dog langt svagere.

Den kan ogs å for vek sles med Me l-Slørhat ,
men afviger ved at have stærkt kr ydr ede lugt 
komponent er og ved at have lidt mindre frugt
legemer.

Krydret Slørhat er ikk e tidligere angivet fra
Danmark, og på sit voks ested stod den tæt ved
Violetflaget Slørhat og andre sjældne svampe
(se herover) . Den fortjener status som truet i
fremtidige revisioner af rødlisten.

squam osum) . Moser (1960) angiver lugten som
"eigenartig, et was mehl artig (bi sweilen auch
mit parftimenartiger, fruchtartiger Beikompo
nente) ".

Den mest oplagte for veksling smulighed for

Ma teriale : 0 -JYLL.: Tre Ide Veste rskov, 11.9.1992, J .
Vesterhe lt (JY 92-439) .

Mel-Slørhat (C. fla vovirens R.Hry.)
Ke nde teg n: Me l-Slørhat er en middelstor til
stor art med veludviklet randknold . Unge ek
semplare r er grønli gt crem egule på båd e hat ,
lam eller og stok. E fte rhånde n anl øb er hatten
brunt, og stokken bliver nærmest messing gul.
Meget kakt eri stisk for arte n er dens lugt , der er
mela gti g med honningkomponenter. Denne
lugttype er meget sjælde n for knold-slørhatte og
derfor en nytti g artskarakter. Smage n af den er
også melagtig.

A rten er tidli gere angivet fra Danmark (Ves
terhalt 1991). Lokalitet en er denne gang den
samme , men det vides ikk e om også myceli et
også er det samme , som Ja cob Heilmann-Clau
sen fandt den på i 1990. 1992-fundet blev gjor t i
bøgesko v nær en stejl skrænt ned mod Lillebælt.
På stede t stod også et par af de mer e alminde li
ge knold-slørhatte.

Ma teriale : 0 -JyLL.: Tre Ide 0ste rsk ov, 14.9.1992, J .
Vesterholt (JY92-478); 18.9.1992 (JY92-551).

Summary
Co rtinon us odoratus (Jo guet ex Moser) Mose r & C.
terpsichores are reported as new to D enmark and
data are given on recent col1ecti on s of C. arcuatorum ,
C. argutus , C. balteatus, C.flavovirens , C. riekenianus
and C. rufo olivaceus.
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data are given on recent col1ecti on s of C. arcuatorum ,
C. argutus , C. balteatus, C.flavovirens , C. riekenianus
and C. rufo olivaceus.



Krydret Slørh at (Cortinarius odoratus} lugter på en gang sødligt og krydret. Treide Yesterskov ved Fredericia,
9.9.1992 (JY92-439). Foto Jan Yesterh olt.



Svampeoplevelser i en tør sommer
1992 kom med en varm og tør somme r, den
tørr este vi har haft i mange år. Det blev selvføl
gelig ingen god somme r for sva mpe , og min e
sva mpeopleve lser har der for være t få.

Men den rødsprukne rørh at kom til at give
os lidt svampe oplevelser alligeve l. R ødspruk
ken Rørhat har ellers ikk e været en svamp, jeg
sa tte ret højt på ranglisten , men i somme r fik
jeg lært at skø nne på den. For man ge år siden,
i begynd elsen af min ivrige jagt på svampen e,
havde je g "sået" den i et stykke græs i vore s
dejlige have. Jeg forta lte dette til en ung bio lo
gistuderende en da g, hvor han var på bes øg.
Han sag de omgående: "D et kan du ikke" . 
Leende sagde jeg : "Jamen jeg har gjort det , og
du kan komme og se dem , når de vælte r frem."
- Han kigged e ud i ha ven og sagde så : "Ja så
må det være de hasselbuske der , den kn ytt er
forbinde lse med " . Jeg havde også stort held
med at "så" A ger-Ch ampignon i græsset .

I denne sommer var det svært af finde svam
pe. Me n så fik vi nog et regn i juli , og et stykke
tid derefter opdaged e jeg, at der ude i græsset
var myldr et en flok rødsprukne frem. Jeg var
ikke sen til at få dem plukket , de var nog enlun
de fejlfrie, så der blev et pænt lille måltid ud af
dem. Jeg hakkede lidt løg, svitsede løg og
ituskårne svampe i lidt margarine, de fik lidt
salt og hakket persille, og dertil lidt syrnet flø
de 9 - vi nød at få lidt svampe. Nogle dage eft er
var der en pæn portion igen , vi var virkelig gla
de for den rødsprukne rørhat.

Jeg tog en cykeltur i skove n, hvad jeg tit gør,
men denn e dag fandt jeg ved siden af skovv e
jen en stor flok Rødsprukken R ørh at og fik en
pæn høst med mig hjem . Hurra for den. Deref
ter fik vi igen tørke , og der blev ikke mer e
sva mpe mad tilos. Det vil sige først i august gik
vi en tur ind til Frue Bjerg i Gribsko v, og selv
om jeg ikk e troede, at der kunne være svampe,
havde jeg pose og kni v med , for hvis der nu al
ligevel.. .

På vejen hjemad fandt jeg pludselig to store
indigo-rørhatte, helt fejlfri , samt en Brun
Kam-Fluesvamp, svampene var så tørre , at de
m åtte hav e en ekstra gang under vandhanen
derhjemme, så de kunne blive frisket lidt op ,
og vi fik igen en god svamperet . Egentlig var
jeg fuld af forundring over , at der ikke var
larver i svampene, men de var fine og fejlfri e.
itusk årne svampe i lidt margarine, de fik lidt
salt og hakket persille, og dertil lidt syrnet flø
de 9 - vi nød at få lidt svampe. Nogle dage eft er
var der en pæn portion igen , vi var virkelig gla
de for den rødsprukne rørhat.

T ~

Midt i maj måned havde jeg på en gammel
Eg funde t en stor Svovlporesvamp med den
dejlige syrlige duft og smag .

Desværre burde den være funde t en uges tid
før . D en var faktisk fo r tør. Det bliver denne
svamp hurtigt . Det er en pr agtfuld spisesvamp,
men den skal helst være blød i konsist en sen ,
når man find er den , så kan man med held få en
lækk er ret ud af den .

Selve svampe n, som den sidde r på ege n , er
så smuk, at man ikk e rigtigt nænner at skære i
den , men når man førs t ved, hvor godt den
sma ger, så kan man hell er ikke så godt lad e
være med at skære et stykke af denne lækre og
gode svamp . Den må ikk e spises rå. Hjemkom
met med et godt stykke af svampe n, fandt jeg
ud af, at den var for tør til at anvende på almin
delig vis. Den var ikke til at ko ge elle r stege
mør. Men jeg vidste rå d for dette, for det har
jeg prøvet før.

Svampe n blev skyllet godt og lagt til afdry p
ning, der eft er blev den skå ret i små tynd e ski
ver og lagt på bagep apir på bagepl ad er og sat i
ovnen , der blev sat varm luft på og ovnen blev
sat på 50° - ovnd øren stod på klem , så dampen
kunne komme ud . Der stod det til svampestyk
kerne var sprøde og kunne knuses. Så blev de
malet på blenderen ved at jeg skiftevis star te de
og slukkede. Inden man ved af det, er det hele
bl evet til svampemel, der har en pragtfuld
syrlig duft. Svampemelet kommer jeg på glas
og lukker dem til, de opbevares et køligt sted.

Enkelte småstykk er i melet gør ikke no get .
Melet kan bruges til f.eks . sovs til fisk - det
passer godt samme n, eller man kan rør e nog et
i en fa rsre t, eller sætt e smag på en spaghettiret
- alt efte r smag og fantasi. H ar man dampet el
ler ko gt fisk, hældes væden fra i en kasserolle ,
tilsæt lidt margarine og svampe mel, husk på at
sva mpe me l fylder 10 gange mere, når det er
tørt. Lad det ko ge godt igennem - sovsen kan
jævn es med sovsejævne r. Jeg fik flere glas
svampe mel og skal nok vide at få det brugt , en
kelt e glas for æres væk, som kærkommen gave.
Gl assene opbevar es køligt.

Erna Holm-Larsen

PS . I august fandt jeg under løvet i bøgeskov
en flot og stor Karl Johan, men den var hvid ,
som en kalket væg - det var en albino, men den
smag te godt.
og slukkede. Inden man ved af det, er det hel e
bl evet til svampemel , der har en pragtfuld
syrlig duft. Svampemelet kommer jeg på glas
og lukker dem til, de opbevares et køligt sted .

Enkelte småstykk er i melet gør ikke no get.



"Uddøde" svampe er ikke altid uddøde
Jan Vesterholt, Kærvæ nget 32B, Gammelsole, 8722 Hedensted

I sva mpe rø dliste n (Knudse n & Vesterho lt 1990)
blev 56 arte r bet egnet som "udryddede" , for di de
ikk e havde være t set i Danmark siden 1970. Når en
ar t ka ldes "udryddet" kan det umiddelb art lyde
re t ultima tivt , men erfaringe n har vist , at det hel
digvis ikke alt id ska l for stås så bogst aveligt. Nu
har hele 12 af disse ar ter - ome nd af forskellige
årsager - gjort sig for tjent til at miste denne sta tus.
D isse ska l kor t omtales.

Klæbrig Jordtunge (Geoglossum diffo rme) var
i rødli sten angivet som udd ød med det senes te af
sine to dan ske fund fr a 1954. Ra ld (1991a) var i
1988 med til at gø re et nyt fund af arten på et
overd rev ve d Bje rgskoven ve d Å benrå . Arte ns
status fores lås ændre t til " truet" .

Myre-Snyltekølle (Cordyeeps myrmecoph ila)
er kun kendt fra et fund (1943) , men da den er me
get lill e og let at overse , bør den betegn es som
"sjælden", akkurat som det er ske t med tr øfler og
" anonyme" barksvampe, uanset hvilket år det se
neste fund stamme r fra .

Tyndkødet Navlesvamp (Coty lidia undulata}
var kun kendt fra et fund fra 1963, men se nt i 1992
fandt jeg den selv i H østem ark Skov (Ves terholt
1993). D en stiller næpp e kr av om sjældne og tru e
de biotoper og bør nu betegnes som "sjælden".

Hat-Tandsvamp (Irpex lacteus) va r tidligere
kendt fra 5 fund, det senes te fra 1965. D en blev
fundet i Glostrup i 1992 (Jørgense n 1992) , og bør
skifte kategori til "sjælden".

Orange Åresvamp (L indtneria trachyspo ra).
D enne livligt fa rvede barksvamp med labyrint-ag
tigt porela g var tidligere kendt fra to fund, det se
neste fra 1968. Den blev i 1992 genfunde t af Jens
Må rbjerg i D øndalen på Bornholm. Den stiller an
tagelig bet ydelige kr av til sine omgivelser. D ønda
len er måske land et s mest vær difulde lok alit et for
denne type af svampe, og en sta tus som "tru et" vil
le nok være rim elig.

Mønster-Lædersvamp (Xylobo lus [rustulatus}
best år af små, mo saik agti gt tætsidd ende, læder 
hård e frug tlege me r, og var kun kendt fra et fund i
1965. Jacob H eilm an -Clausen genfandt den i 1991
i Suse ru p Sk ov på Sjælland. D en trives kun på
ga mme lt egeved og fortje ner nok status som
"truet" .

fandt jeg den selv i H østem ark Skov (Ves terholt
1993). D en stiller næpp e kr av om sjældne og tru e
de biotoper og bør nu betegnes som "sjælden".

Hat-Tandsvamp (Irpex lacteus) va r tidligere
kendt fra 5 fund, det senes te fra 1965. D en blev

Blåfodet Kødpigsvamp (Sarcodon glaucopus)
var tidli ger e kun kendt fra et fund fra 1958, men
blev i 1992 funde t af Erik R ald ved Dueodde på
Bo rn ho lm. Den bør nu bet egnes som "tru et", da
den uden tvivl stiller store krav til sit vokseste d.

Lillabrun Parasolhat (Lepiota lilacea) var op
fa ttet som uddød , da det seneste af de to kendte
fun d var fra 1928. Erik Rald fa ndt den på As
siste nts Kirkegård i Kø be nhav n i 1991 (Heilma nn
Clause n, La nge & Ra id 1992). En sta tus som
"sjælden" må være oplagt , da den trives på kul 
turpåvirked e om råd er.

Gråsort Parasolhat (Leucocoprin us brebisso
ni i) var tidliger e fundet i 1949. Den blev genfu nde t
af Vibeke Stinksen i 1992 på Sydfy n. Lokalit et en
var på ingen måder unik , og en status som "sjæl
den" foreslås.

Slimstokket Nøgenhat (Psilocybe luteonitens).
I rø dlisten angives det seneste fund af denne ar t at
være fra 1957. E rik Raid (1991b ) har dog funde t
den flere steder i de senere år. D en s placerin g må
bet egn es som en fejltagelse , og en fje rnelse fr a
rødli sten må være rim elig.

Filtet Flammehat (Gymnopilus sap ine us) op
fatt es nu som en kr afti g, filtet form af den almin
delige ar t Plettet F. (G. penetrans) og bør derfor
streges af rø dliste n. Nav ne t G. sapineus er nu det
gyldige navn for arten.

Bulliards Slørhat (Cortinarius bulli ardii) var
tidligere kendt fra 2 danske fund , det senes te fra
1942. D en blev funde t i Treldeskoven e i 1990
(Ves te rholt & H eilrnann-Clausen 1991). Efte r et
års pause var den fre mme igen i 1992. Da den ud en
tvivl er meget sjælden og stiller store krav til vok
ses te de t, må den opfattes som "tru et" .

Kommentarer
3-4 af de ovennævnt e arte r skulle ald rig have fi
gurere t som udd ød e - ja, strengt taget skulle ingen
af dem have gjor t det , men såda n som kategorien
va r definer et , va r det en logisk nød vendigh ed .
Som i fler e andre svampe rø dliste r blev kat egorien
'uddød ' brugt på arter, der ikk e var se t side n 1970.
I den danske liste var det dog valgt at undtage ano
nymt udseende arter, der var lette at over se.

Me d denne definition er det ingen overras
Filtet Flammehat (Gymnopilus sap ine us) op

fatt es nu som en kraftig, filte t form af den almin
delige ar t Plettet F. (G. penetrans) og bør derfor
streges af rø dliste n. Nav ne t G. sapineus er nu det
gyldige navn for arten.



& Yesterholt 1990). It is sugges ted th at 12 ol' th ese
cha nge their sta tus. 9 ol' th em a re rar e fungi which
have been found aga in recently, viz. Geo glossum di]
f orme, Lindtnerie trachyspo ra, Xylobolus [ nistulatus.
Sarcoda n glaucopus, Cortm arius bulliardii , Cotylidia
un du lata, Irpex lacteus , L epiota lilacea, and Leuco
caprinus brebissonii. Th e first five species are co nsi
der ed 'e ndange red' , the last tour ' rare '. Co rdyeeps
myrmecophila has not been found since 1942, but d ue
to its size it is eas iJy ove rloo ked and should there for e
be con sidered 'r ar e ' as it is the case with other in
conspicuous fungi in the Dan ish red list. D ue to seve
ra l recen t reco rd s Psiloeybe lutconit ens sho uld be
removed from the list. T his is also the case with Gym 
nop ilus sapineus for which the synonymy with C. pe
nelram is accepted.

Bulliard s Slørt hat (Cortinarius bulliardii} er et eksempel på en art, der i rødl isten belv anset for udd ød. Efter
fravæ r side n 1942, blev den genfunde t i Treide Yesterskov i 1990 og 1992. JY92-442. Fo to Jan Yeste rholt.

ke lse , at ads killige forsvund ne arte r er bleve t ge n
funde t , så a n ta lle t nu e r ned e på 44 . D et må
fo rve ntes, at der i de kommende år vil kunne ske
e t yde rl ige re fald i an ta lle t. D e fleste af disse a rte r
har he le tid en været mege t sjæld ne og e r kun se t
med årt ie rs me llemrum. Som kat egori erne e r defi 
ne re t , risike rer d isse arter period evis a t figur e re
so m uddøde , selv om de ikke er b levet sjæld ne re.

E lfenben s- R ørhat (Sui ll us pla cidus ) an gives
so m uddød med de t sen este fund fra 1914. Et fund
fr a T isv ild e H egn i 1965 har væ re t overset, me n
det påvirker ikk e sva mpe ns status. E n nyer e , men
usikker an givelse fra sa mme ste d bør ef te rprø ves,
og her e r der så le des e n ar t, der skulle være god
mu lighed fo r at ge nfinde . H elt a nde rledes e r det
m ed Priksvamp (Poronia punctata) og Krusbl ad Litteratur
(Plicaturopsis crispa}, der t id ligere va r ke nd t fra Hei lmann -Clausen, J., C. Lange & E. Rald 1992. 1n-
ta lr ige fund , men so m ikke har vær et se t side n troduktion til parasolhatte. - Svampe 26: 25-31.
midten a f 60"- e rne. G enfund af disse er usandsyn- Jørgensen , A. 1992. Hat-Tandsvamp (Ir pex lacteus)
lige . T ilsvar ende for Indigoskorpe (Term na coeru- genfundet. - Svampe 26: 24.
lea) med 4 fund fra 1800-t allet. D en e r nu for svun- Knudsen, H & J. Yester holt 1990. Truede storsvampe i
det so m i områd et omkring os. D er skal sål ed es Danmark - en rødliste. Søborg, 64 s.
. . Raid, E. 1991a. Nyt fund af Klæbrig Jordtunge (Geo -
lk_ke vær e tVIvl om , at fle re arter e r for svu nd""e..t.;..i _o..r-~~__ ' ._ C'.



Svampeillustrationerne i Flora Danica
Hans Toftlund Nielsen, Hunderupvej 80, 5230 Odense M.

D et nation ale pragtværk 'F lora D anica" er et
pro dukt af naturviden skab ern es fre mdrift und er
opl ysnin gstiden . E t af for målene med udgivelsen
var at ska be et grundlag for en omfa tte nde pr ak
tisk udn ytt else af planteverd en en .

D en tyske læge og bot ani ker Ge org Chr istian
O ed er blev i 1752 hentet til D anmark for at fo
rest å ud givelsen . Efter 10 års for be rede nde ar 
bejd e med ind samling af mat eri ale udkom tavle
værke t i 54 hæfter cl 60 tavler i per iod en 1761 til
1883. De planlagte tek stbind blev aldrig til noget.

Der blev ikk e skye t noget middel for at opnå
den høj est e vide nskabe lige og æste tiske sta n
dard. D e fø rs te kunstner e , der blev til kn ytte t
proje kte t, måt te igenn em en omfa tte nde udvæl
gelsesprocedure , og igen måtte de hentes i Tysk 
land. Valge t faldt på Michael Rossler og denn es
søn Martin Rossler som henholdsvis kobberstik
ke r og tegn er. Værket blev ud givet i en so rt
(ukolorere t) og en " illumineret" (hå ndk olore
re t) ud gave. Værke t blev en omgående succes.
D er har i starte n være t ca. 185 subscribe nter. På
trods af en bet ydelig pri sfor skel var der stø rs t ef
ter spørgsel ef ter ko lor er ed e sæt, så O ed er mått e
sø rge for at find e kvalific er et per sonale til at få
farve lag t de mange tav ler. D et lykkedes at
hverv e den erfarne madam J. A . Seizberg til at
led e denne del af arbejd et. E n rutineret illumi
nist kunne kolorere ca. 1200 tavler på et år. Det
giver et indtryk af arbejde ts omfa ng, at e t kom
plet sæt på 3240 tavler altså kræver to og et hal vt
års arbe jde alene til kol oreringen . Nå r man der
ud over tager hen syn til alder og sjælde nhe d er
Flor a Danica stik sta dig for bavsende billige: 200
500 kr.lstk. afhængigt af moti v og tilsta nd.

Der er meget få svampe i de førs te 10 hæfter,
som Oed er stod for ud givelsen af 1761-1771 hvil
ket måsk e skyldes en man glende ekspe rt ise på
dette områ de . Figur en på dette blads fors ide vi
se r tavle 599 fra hæft e 10. O ed er kald er den
"Amanita glut inosus-flavus" (Ha ll.) . Dette navn
retted e J . W. Hornemann til Agaricus conicus
(Scop.) svarende til Hygrocybe conica (en forn y
et vurdering tyder på at det nærm er e dr ejer sig
om Hygracybe persistens).

Der var i det hele taget et problem med navn
givning af sva mpe og laver e pl anter , da en del
sørge ror ar nnce kvannc eret per sonale Hl ar ra
farve lag t de mange tav ler. D et lykkedes at
hverv e den erfarne madam J. A . Seizb er g til at
led e denne del af arbe jde t. E n rutiner et illumi
nist kunne kolorer e ca. 1200 tavler på et år. Det
~; ,,~ •• ~ ~ ; ~rlh." l r ~+ ~_h ~ ; rl ~~~ ~~+~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l r ~~

ar ter endnu ikke var beskr evet i litt eraturen . Vi
må hu ske, at vil befind er os i en period e hvor E .
M. Fr ies ikke enga ng var født.

Efter no gle års stilstand for tsa ttes ud givelsen
med zoologe n O . F. Muller so m ud giver, 1775.
Han int eresser ed e sig i særlig gra d for svampene ,
så fra hans periode mød er vi man ge svampe illu
stra tione r i Flora D anica . Se lv om Muller er
bed st kendt for sine zoo logiske studier, skrev han
faktisk en lan g rækk e mykolo giske afhandlinger,
der ef ter hans død (1784) udk om i Naturhistorie
Se lska be ts Skr ifter. Han ben ytted e i ud st rakt
gra d mikroskop , og flere af de nye arter han
fan dt, bl ev afbilde t i Flora D anica, fø r end de
blev beskr evet i litteraturen .

Nog le af disse tegn inger er måsk e ud før t af
den tyske blomstermaler Joh ann Cristoph Bayer,
der senere fik til opgave at dekor ere det Flora
Dani ca stel, som D en ko ngelige Porcelænsfab rik
fre mstillede . Bayer udførte også de 75 meget ele
ga nt tegn ed e ori gin alfigurer til sva mpeværke t
"Beta ruris oti a fungis dani cis impen sa" (Lyk ke 
lige ferier på land et anve ndt på studiet af dan ske
sva mpe) udgi vet af dir ektøren for den kongelige
porcelæn sfabrik Theodor Holmskiold , K øb en
havn 1790-99 .

O gså den næste redaktør Martin Vahl, der
funge re de 1787-99, havde et bet ydeligt kendskab
til svampe og lod tr ykk e adskilli ge svampe tav ler.

Vahls elev J . W. H ornem ann udgav ikk e min
dr e end 18 hæfter i period en 1806-40. Se lv om
svampefors kninge n i denne periode blomstrer i
Sve rige for tsæ tter H ornem ann des værre ikk e
den trad ition , der var påb egyndt af hans forgæn
gere . l 1840 blev det endog vedtaget, at sva mpe
ik ke længer e skulle afbildes i Flora D ani ca.
Hornema nn lad er dog en række akva re ller af
svampe , han har ove rtaget fra lægen og botanike
ren C. F. Schumacher, afb ilde i Flora D anic a.

Ialt findes der ca. 300 svampe afb ildninge r i de
første 143 bind af Flora Danica . D e er som regel
samle t sidst i hvert hæfte, men der er ellers intet
forsø g på en system ati sk ordning. Faktisk fore
slog Oeder, at køb erne hver især kunn e sa mle
tavlerne i "herbarier" alt ef ter der es spe cielle in
teresser. De fleste bevar ed e sæt af Flora Danic a
er imidlertid indbundet som de udkom med 3
porcei ænsraorrk l neooor rroimsxioio , rs.øu en-
havn 1790-99 .

O gså den næste red aktør Martin Vahl, der
funge re de 1787-99, ha vde et bet ydeligt kendskab
til svampe og lod trykk e adskill ige svampe tav ler.
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hæfter i hvert bind. D er eksiste rer enkelte sam
linger, hvor løse tavl er er samle t i en rækk e syste
matisk e klasser. Denne artikels forfa tte r eje r en
så dan næsten komplet samling af de ori gin ale

Forgiftning med Rosa Huesvamp

I medlemsbladet for en af vore søs terforeninge r i
Fra nkrig er der beskrevet et alvorligt forg iftnings
tilfælde med Ro sa H uesvamp. De fles te kender
sikkert svampen som en re t almindelig lyserød va
riete t af Skær Huesvamp (Mycena pura). O m
dette artskompleks ka n man læse i Svampe 18,
hvor det er behandl et und er rub rikken Sæsone ns
art. Her omtaler Jens H. Petersen også Ro sa Hue
svamp som giftig, og dette kan de fra nske erfa rin
ger bekræfte. Historien er følgende :

Hr. og fru L.A. tog d. 20/10-1991 ud i der es lo
kale skov for at plukke svampe. H er fandt de be
tydelige mængder af en lille ro sa svamp, som så
appe titlig ud. Da de ikke kendte svampen, tog de
nogle få eksemplarer med for at få dem godkendt
hos en svampekyndig. På vejen hjem mødt e de en
per son , som de formodede var svampekender, og
denne bestemte sva mpe n til at være R ød A rne
thysthat (Laccaria laccata), og derm ed spiselig.

En uge senere tog ægteparre t L.A. igen i sko
ven for at plukke de lyser øde svamp e, og høstede
ca. 1/2 kg af dem . Dagen efter blev de tilberedt og
spist, idet hver fik ca. halvdelen , mand en måske
lidt mere end halvdelen . Omkrin g halvand en time
senere begyndt e hr. L.A . at fø le sig dårlig med ko
lik efterful gt af diarrhoe ryste lser og stærke sve
deture. Da han var overb evist om , at det skyldtes
svampe ne, bad han sin kone om at ringe efte r
lægen , og få sekunder efte r mistede han bevidst
hed en . Fru L.A . følte sig endnu ikke syg bortset
fra lett e mavesmerter og diarrhoe. Ved lægens an
komst var mand ens blodtryk meget lavt, men ef
ter en indspr øjtning (adrena lin?) kom han til be
vidsthed igen , hvor efter begge blev hospit alsind
lagt. Ma nde n måtte på intensiv-afdelingen og
have indsprøjtninger af atropin i store doser hver
2. time . Æ gte parret kunne ud skrives eft er to
døgns behandling. Begge havde br yst-og maves
merter i de efte rfø lgende dage , men sene re fortog
alle symptomer sig, og de er nu uden men af for 
ziftninzen . Ægteparret har sene re udp eget svam
t'uYMUa'l (LAI,(; till LU u/ (; (;UlU) , ug U CIUH::;U ~j3i~CUg.

En uge senere tog ægteparre t L.A. igen i sko
ven for at plukke de lyser øde svamp e, og høstede
ca. 1/2 kg af dem . Dagen efter blev de tilberedt og
spist, idet hver fik ca. halvdelen , mand en måske
lidt mere end halvdelen . Omkrin g halvand en time

kolor erede svampeillustra tioner indl agt i en sam
lem app e fra begynd elsen af det 19. århundre de .
Enkelt e dubletter i denne samling tilbydes Svam
pe I s læser e til en favorabe l pris af 120-180 kr /stk.

penes voksted, og det er blevet fas tslåe t med sik
kerhed , at det var R osa Huesva mp.

Symptome rne: kva lme , opkas tn inger, stærk
svedafsondring, spyt- og tåreflod , kolik , diarrhoe,
lav hjert efrekvens (færre end 30 slag pr. minut) og
bevidstløshed (corna) kald es muscarinsyndrom et ,
efter giftstoffet muscarin. Muscar in er det akt ive
giftstof i adskillige trævlha tte samt i den små , hvi
de tragthat E ng-Tragtha t (C litocybe dea/bata) ,
som vi advarer meget imod.

Hva d skr iver de alminde ligste svampe bøger i
Danmark om spiselighede n? I de ældre svampe
bøger ske lnes der ikk e mellem Skær og Rosa
Hu esvamp. De lugter da også begge af ræddiker
og har omtrent samme større lse og statur. Det er
på farve n, de er lett est af kend e: Ro sa Huesvamp
har lyserød hat og lyser e sto k i modsætning til
Skær Huesv amp som har violet til blågrå hat og
stok med samme farve . I Ferdinandsen & Winge:
"Mykologisk Ek skursion sflor a", J. E. & M. Lan
ge: "Ill ustreret svampeflora" og Roger Phillips:
"Mushrooms and oth er fun gi of Gr eat Britain and
Eu rop e" angives Skær Huesvamp i bred fors tand
som spiselig. I Ryman & H olm åsen: "Svampar"
og i E dmund Garn weidner: ' G yld endals Na 
turguid es: Svampe " er Ro sa Hu esvamp beh and
let og afbilde t som selvstændig art og angivet som
giftig med muscarin syndrom. I Henning Knudsen:
"Politikens svampe bog" omtales Skær Huesvamp
i bred for stand som lettere giftig, og billedet i bo 
gen viser Ro sa Hu esvamp .

Forvirrin gen omkring disse huesvampes spise
lighed går igen i den udenl and ske svampelitte ra 
tur, så med mind re man har stuntma n-tilbøje lig
heder, bør man und gå at spise Ro sa Huesvamp og
de andre huesvamp e i Skær Huesvamp-komplek
set. For øvrigt smage r den ikke særligt godt ifølge
det franske ægtepar!

Kilde: BuH. Trim . de la Fed er ation Mycologique
Dauphine-Savoie, nr. 127, 1992.

Jør gen Albertsen.
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ge: "Ill ustreret svampeflora" og Ro ger Phillips:
"Mushrooms and oth er fun gi of Great Britain and
Euro pe" angives Skær Huesvamp i bred fors tand
som spiselig. I Ryman & H olm åsen : "Svampar"
Og i E dmund Garn weidner: "G videndals Na -



I Sæsonens art

Sæsonen s art denne gang er Flamme t Rødblad.
Det er en af de alminde ligste storsva mpe i det
se ne for år, hvor man især finde r den i haver ,
park er og kra tsko ve i maj måned.

Slægten Rødblad (En tolo mo] kan no k være
lidt vanske lig at få styr på, når man begynder at
sa mle svampe. Slægte ns arte r da nner fr ugtlege
mer med vid t for ske lligt udseende, og det , der
binder slægtens art er samme n, er først og frem
mest deres sporer, der bar et kara kteristisk ka n
tet udsende og en gr umset lyse rød (" lakse 
farve t") far ve (fig. 2c).

Slægte n rødb lad deles op i en rækk e undergr
upper , der er ad sk ilt , dels på fru gtlegemern es
form , dels på mikroskopiske karakterer. Så le
des ind eh older un der slægt Klok keh at (No /a
nea) mest arter med huesvamp - eller flad hatag
tige frugt lege me r, under slægt Bl åhat (Lepto 
nia) har re t små frugtlegemer med ±skællet hat
(se Yeste rholt & Bran dt-Petersen 1990) , under 
slægt Paura rella har små huesvamp agtige frugt
legemer med hår et hat og stok, og underslægt
Claudopus har navlehat- e ller mu slingesvarnp-

-
park er og kratskov e i maj måned.

Slægten Rødbl ad (E ntoloma] kan nok være
lidt vanske lig at få styr på, når man begynder at
sa mle svampe. Slægte ns arte r dann er frugt lege
mer med vidt forske lligt udseende, og det, der
binder slægte ns arter sammen, er først og frem
mest deres spore r, der har et kara kter istisk kan
te t udsende og en grumset lyse rød (" la kse
fa rve t") farve (fig. 2c) .

Slægten rødb lad deles op i en ræk ke undergr
up per, der e r ads kilt, dels på frugt legemern es
fo rm . dels nå mikroskoniske kar akterer. Såle-

af Jens H . Petersen

agtige frug tlege mer. E nde lig er der und erslæg
ten hvori man finde r Flammet Rødb lad. nemlig
underslægt Ento loma, med kraf tige ridderhat
agtige frugtlege mer.

To andre slægter har også laksefarved e, kan
tet /orn am entered e spo re r, nemlig slægte rne
Tro ldhat (Rhodocybe) og Me lha t (C li topilus) .
D isse er, sa mme n med Rødbl ad . placeret i
RødbJadfamilien (E ntolomataceae).

Af slægte n Tro ldh at er der kun kendt 8 ar te r
i Danm ark . Disse arte r har alle tilvoksed e eller
nedløb ende lamell er , men se r iøvrigt ret for
skellige ud. A lle er de imidlertid kendetegnet
ved at have vor tede spore r (fig. 2a .). Den art af
Tro ldhat man oftes t stø de r på e r Kødfa rvet
Troldha t (R. gemi na) , der er en kr aftig, ro sa
brun svamp med nedl øbend e lameller.

Slægten Me lha t er ga nske lille , med kun 3
danske arter, der alle har længdefur ede spore r
(fig. 2b). Slægten kan repræsen ter es ved den al
mindelige spisesvamp Gråhvid Me lhat (Clitopi 
lus prunulus ) , med lyst grålig til hvidlig hat ,
ned løbende lameller og en stærk mellugt.

agtige frug tlegemer.
To andre slægter har også laksefarved e, kan

tet /ornam entered e spo re r, nem lig slægte rne
Troldha t (Rhodocybe) og Me lhat (C luop i lus} .
D isse er, sa mmen med R ødb lad , placeret i
Rødb ladfamilien (Entolomat aceae).

Af slægte n Troldha t er der kun kendt 8 arte r
i Danm ark . Di sse ar ter har alle tilvokse de eller
nedl øbend e lameller, men se r iøvr igt ret fo r
ske llige ud . Alle er de imidlertid kendetegnet
ved at have vorte de spore r (fig. 2a .). Den art af
Troldhar man oftes t stø der nå e r KOldfa rvet
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Fig. 2. Sporer af a: Kødfarvet Troldhat, b: Gråhvid Melha og c: Flammet Rødblad. Frugtlegemer af d: Flammet
Rødblad og e: Maj-Røclblacl. Efter Flora agaricina Neerlandica.

Flam met Rødblad (Entoloma clypeatum (L.)
Kumm .) har en 2-12 cm bred hat , der so m fugtig
er grå bru n til læderbrun. H atten bliver lyser e ved
udtørring (de n er hygrofan ), og udtørrer fra hat 
mid ten i e t ka ra kte ristisk "flammet" mø ns te r.
Stokke n er hvid eller lyst fibre t læderbrun , og 4
13 cm lan g og 0,5-2 cm tyk. La me llerne er nær
mest udran ded e. D e er fø rst hvid lige , men bliver
- so m hos alle ar te r af R ødblad - med alde re n
fa rve t ±Iaksefarve de af spore rne. Flamme t R ød 
blad er sp iselig efte r tilb eredning, men man skal
være opmærksom på, at den kan for vek sles med
adskillige sjældnere arte r, hvoraf nogle muli gvis
er gift ige (se ned enfor ).

Fla mmet R ødblad tilhør er en gruppe af rød 
blad e, der for modes at da nne en e ller ande n form
for myk orrhiza (svampe ro d) med fo rske llige
bu ske og tr æer. H vad der imidlertid er specie lt
for Fl ammet Rødblad er , at de n lever sa mmen
med med lemmer af R osen orden en (Rosa les),
især Tj ørn (Crataegus) , men også bl. a . D værg
mispel (Cotoneaster} , Slåe n (Prunus) , Æ ble (Ma
lus) og Pære (Pyrus), Det er ikke art er, der ellers
e r kendt so m mykorrhizad anner e , og det er vist
heller ikke fastslået , hvilket samspil der ege ntlig
er mellem plantern e og sva mpe n.

'-..--J

sammen med med lemmer af R osenorden en , men
derimod med E lm (U /m us). Arte ns angives sp ise
mæssigt so m "mistænkelig" . Et bill ed e af Ma j
R ød blad findes i Illu str er et svam peflora , side 181
(La nge 1975). E t par lign ende men sjæ ldne re
rødblad e er også på færde om fo råre t. D et dr ejer
sig om Slåe n-Rødblad (E. saepium) og Hv id Maj
R ødblad (E. nip hoides). D e ads kille r sig fr a
F lamme t R ødblad ve d ikk e at være hygrofan e .
D esu den er Slåe n-Rød blad rø d me nde i snegle
og ormegnav , med en s H vid Ma j-Rødb lad har
hvid hat. Der es spise lighed er uafklaret.

Slægten Rødblad er op igennem firserne ble
ve t grundigt bearb ejd et af hollænderen Machie l
E . Noorde loos. Til bestemmelse af arterne kan
e nte n anbefa les nøglen i D an sk e Sto rsva mpe
(P eter sen & Veste rhe lt 1990) elle r - til en mere
mikroskopisk ba ser et bestemmelse - en af Noor
delc os egne nøgler, i F lora A gari cin a Neerla nd i
ca (Bas et al. 1988) e ller den farveillu stre red e i
Fungi E uro paei vol. 5 (Noorde loos 1992).

Litterat ur
Bas, c.,r.w Kuyper, M.E. Noorcle loos &

E.C. Vellinga 1988. Flora agaricina Neerlandica.
- Rotterdam.

Lange M. 1975. Illustreret svampeflora.
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Fig. 2. Sporer af a: Kødfarvet Troldhat, b: Gråhvid Melha og c: Flammet Rødblad. Frugtlegemer af d: Flammet
Rødblad og e: Maj-Rødblad. Efter Flora agaricina Neerlandica.



I Debat

Svampe i Jægersborg Dyrehave
Karen Westerbye-Juhl, Skov- og Naturstyreisen

I Svampe 26 - 1992 har Jan Vesterholt skreve t
et deb atindlæg om svampe i Jægersborg D yre
have. Indlægget munder ud i en meget kritisk
vurdering af forvaltningen af Dyrehavens gam
le træer og af Dyreh aven som helhed.

Ar tiklen bygger på et referat af D yreh ave
ud valget s ordinære mød e i septe mber 1991
samt på en korrespondance mellem Danm arks
Na turf redningsforening, Foreninge n til Svam
pekundskabens Fremme og Skov- og Na turs ty
re lse n . Artiklen refere re r de krit iske sider af
denn e korrespondance og bibringer derved ef
ter min mening læseren et noget ensidigt ind
tryk.

Sage n er i mine øjne vejegnet til offentli g de
bat, især når den sættes ind i den rigtige helhed.
Jeg vil derfor efterfølgende søge at give et bre
dere billede af mål og midler i drift en af Dyre
ha ven og på denne baggrund søge at redegøre
for de konkrete spørgsmål, som artiklen rejser.

Driftsmålet
Ene af alle statsskovdistrikter har Jægersborg
D yreh ave et politisk fast sat mål. Målet er fast
lagt efter et ud valgsarb ejd e udført i 1918-20 og
senest samlet i Landbrugsmini steri et s "bestem-
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melser angående driften af Jægersborg D yre
have og Jægersbor g Hegn" af 15. marts 1947.
Heri er anfør t, at området drives "alene som ly
stskov og dyreh ave".

For det områd e i D yrehaven , der rummer
hovedparten af de gamle træer, hedder det vi
der e, at heri " ...må intet tr æ, levende eller
udgået , fældes uden samty kke fra nedennævnte
ud valg (Dy rehav udva lget) , med mindre træet
af skovridere n for Jægersborg distri kt skø nnes
far ligt for publikum eller skø nnes at fre mbyde
en fare for den omgivende bevok snin g."

Disse bestemmelser har dannet grundlaget
for forvaltninge n af Dyreh aven side n 1920 og
er vel re t beset årsagen til, at Dyreh aven i dag
er en i svampe henseende så enes tåe nde lok ali
tet som tilfældet er, og som artiklen fre mhæve r.

Hovedproblem et med bevaring af de til
gamle træer knytt ede svampe er i min e øjne da
heller ikk e, at der ikk e er gamle træer nok , men
at biotopen "gamle tr æer " og især "gamle
bøgetræer" ikke er sikret for fremtid en . Ud
valgsbet ænkningen i 1920 var opmærksom på
dette forhold og anbefalede en begynd ende til
plantning for at sikre fremtidens Dyrehave. Be
tænkningen gav således anl edning til , at der
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Driftsmålet
Ene af alle statsskovdistrikter har Jægersborg
Dyreha ve et politisk fastsat mål. Målet er fast
lagt efter et udvalgsarb ejd e udf ørt i 1918-20 og

Aldersfor delingen for BØg, ialt 154,2 ha. og aldersford elingen for Eg , ialt 71,4 ha. Al der i 1992 (fra frø) .
at biotopen "g aml e tr æer " og Især "g amle
bøgetræer" ikk e er sikret for fremtiden . Ud
valgsbet ænkningen i 1920 var opmærksom på
dette forhold og anb efalede en begynd ende til
plantning for at sikre fremtidens Dyreh ave. Be-
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påb egyndt es en tilplantning i Dyrehaven med
fortrinsvis BØg og E g.

Forholdet illustreres bed st gra fisk som i
hosstående to figure r, der viser alde rsforde lin
gen af hen holdsvis Bøg og Eg . Figur ern e viser
me d stor tydelighed , at det væsentligste prob
lem i bevare lsen af bio topen "gamle tr æer "
ikke er nutid en , der er ganske rigeligt for synet
med gamle træer, men fre mtide n, når de sidste
rester fra før 1790 er borte af naturlige årsage r.
På grund af en modepræget tilb ageh oldenh ed
med plantning i peri od en fra 1790 ti l omkring
1920 man gler afløs ninge n fo r de gamle træer
næsten helt. På denn e baggrund er det fortsa t
skov d istr iktets dri ftsm ål at bevar e de ga mle
træer længst muli gt og i stø rst mu ligt omfa ng,
ikke a lene af biologiske grunde, men også af
hen syn til D yrehaven s æste tiske værdi som ud
flugtsmål for stor bye ns befolknin g, som et vig
tigt eleme nt i at drive Dyrehaven , som lystskov
og dyreh ave. For at und gå lignende problem er
for vore efte rkomme re er det - sa mtidig med
sikr ing af de gamle træer - et nødven digt mål at
sikre en jævn tilplantn ing inden for Dyrehavens
område af hensyn til Dyreh avens og også svam
pen es langsigtede bevarin g.

Driftsm ålet afviger således ikke fra de Øn
sker, der fremsætt es i artiklen i Svampe.

Den hidtidige drift
Den det aljer ed e to lkn ing af driftsmålet har va
rieret gennem åre ne side n 1920, ikke alene på
grund af skifte nde person er i skov ride rstillin
gen og i D yreh aveud valget men også på grund
af en vis mod ebetonet holdn ingsændring i åre
nes løb.

Også holdningen til de gamle træer er skif
tet. Indti l 1982 var det opfatte lsen "på bjerget " ,
a t de gamle bøges liv kunne forl ænges ved at
fjerne sa mtlige træer med frugt/e gemer af Tø n
dersvamp (Fom es [o me ntarius] . Ind til 1982
b lev så ledes alle tr æer med synlige fru gtlege
mer fældet og det angrebne ved fjern et fra sko
ve n ud fra en formo dning om, at man hen ved
l r •• ~~ ... .c.... _lm~~ ~ 1: . . ... . .1:... _ ..J ... . . : l l-~~o t... l ..... .. ~ ... 1--........ ......_

ikk e er nutiden, der er ganske r igel igt forsynet
med gamle træe r, men fremtide n, når de sidste
rester fra før 1790 er borte af naturlige årsage r.
På gr und af en mod epræget tilbageh old enhed
med plantning i peri od en fra 1790 ti l omkr ing
1920 mangler afløs ningen fo r de ga mle tr æer
næsten helt. På denn e baggrund er det fortsat
skov distrikte ts driftsm ål at bevare de ga mle
træe r længst muligt og i stø rst muli gt omfa ng,
ikke ale ne af bio logiske gru nde , men også af
hen syn til D yreha ven s æste tiske værdi som ud-
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ler om brug af hugst af landskabelige hensyn.
Det fortabe r sig lidt , hvad der mentes, men det
omta les i bet ænkningen , at " affældige og ved
gre nbr ud svækkede bøge" kun bør " ..være til
stede i ringe anta l mellem ellers tilsyneladend e
sunde tr æer for ikk e at gøre et for tri st indtryk."
D enne holdning har før t til , a t man ge nne m
årene stor t set har fjern et alle udgåed e træer af
æste tiske grunde . Også her er holdningen ænd
re t. I åre ne efte r 1982 er denne praksis ændre t,
så ledes at der ste dse bevar es fle re også helt
udgåede træer.

Dyrehaveudvalgets behandling i 1991
Det møde i D yrehaveudvalget, fra hvilket refe 
ra te t har udløst den omtalte kritik , havde to ho
vedpunkter til beh andling inde nfor emne t.

For det førs te præsen ter edes udvalget for de
sids te års forøgelse r af svækkede tr æer lan gs
D yreh avens veje og på de mere besøgt e ste der
med ønske om en vurdering af den ændre de po
liti k med hen syn til at lad e træer stå længere
end hidtil. Vurderinge n tog udgangspunkt i af
vejninge n af de biologiske for de le mod den
utvivlsomt øgede sikke rhe dsr isiko ved det fo 
røgede anta l meget dårlige træer.

Et næsten enigt ud val g fas ts log , at der var
grænser for, hvor lan gt man burde gå i retning
af at påtage sig et moralsk ansvar for ned falds
ri siko , medens et enkelt medlem mente , at
færdsel til enhver tid foregik 'på eget ansvar".
Det var i denne forbindelse, at erstatningssage n
fra St . D yrehave blev nævnt. Hverken D yre
haveudvalget elle r skovdistr ikte t till agde er
sta tningsspø rgsmå let no gen afgørende bet yd
ning, idet vurderingen alene var af moralsk ka 
ra kter, nemli g selve risikoen for sådanne tab af
mennesk eli v, der ve d omtanke kunne have
være t und gået.

F or det ande t præsenter ed es ud valget for
eksempler på enke ltvise og gruppe r af udgåede
træer, der var opstået , side n den gradvist større
tilbageholdenhed med oprydning indførtes

af at påt age sig et moralsk ansvar for nedfalds
risiko , medens et enkelt medlem mente , at
færdsel til enhver tid for egik "på eget ansvar".
Det var i denne forbindelse, at erstatningssage n
fra St . D yrehave blev nævnt. Hv erken D yre-
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midt i 1980-erne. U dva lge t bl ev bed t om en
vur de ring af , om resultatet af denne ændr ing
var æste tisk tilfredsstillende. U dva lget rå dede ,
at enkeltstående udgåed e træe r var for det me
ste acce pta ble, men at der fra en æstetisk syns
vinke l var grænser for , hvor sto re grupper døde
træer, der burde være. Der var i udvalget enig
hed om, at æste tiske synspunkte r skulle afvejes
mod andre hensyn, men udv alget nåede på bag
gru nd af de viste ekse mpler ikk e til en endegy 
ldig enighe d om , hvor grænse n lå.

Skovdistrikte t fik såle des det råd af udval
get, at den genne mførte ændring af politikken
med hensyn til svampeangre bne og døde træer
var hensigtsmæssig, men at der i begge tilfælde
var æste tiske og sikkerhe dsmæss ige hensyn at
medtage i den daglige , ko nkre te afvejning.

D isse over vejelser blev beskrevet meget
kortfattet i referatet af udvalgets møde. Når vi
ser tilb age på processen , no k i for ko rtfattet
form, når referatet, som det faktisk ske te , blev
læst af ud en for stående med meget fors ke llige
briller. Referaterne, der normalt kun er tænkt
som huskeliste for udvalgsmedl emmerne, blev i
dette tilf æld e altså til grundla ge t for en om
fa tte nde korrespondance og en artike l i Svam
pe.

Det er således korrekt, når Svampe skr iver,
at en ændret politik har været til drøftelse i ud
valget , men den retning, politikken er ændre t i,
er overset eller fejlfortolket. Med andre ord er
artiklen efter min opfatte lse et ekse mpe l på, at
administrat ione n og kritiker e oft e tal er helt
for bi hinanden .

Det var derfor med glæde , at vi modtog for 
fa tteren, Jan Vesterholts tilbud om en samta le
med Jæger sborg skov distrik t om hen synet til
svampe ne i den daglige administra tio n og jeg
ser derfor med for trøstning fre m til gode resul
ta ter af den direk te ko mmunika tion.

Kar en Weste rbye-Juhl er dire ktør
for Skov og Na turs tyre Isen.

at en ændret politik har været til drøftelse i ud
valget , men den retning, politikken er ændre t i,
er overset eller fejlfortolket. Med andre ord er
artiklen efter min opfatte lse et eksempe l på, at
administrat ione n og kritikere oft e tal er helt



Forfattervejledning

Manskripter

Artikle r til Svampe kan afleveres på en datadiskette såvel fra IBM-PC kompatible som
fra Macintosh computere . Vi kan læse alle disketteformater, men foretrækker 3,5"
disketter. Kommer teksterne fra IBM-PC skal de være lagret som ASCII-dokumenter
(også kaldet DOS-tekst). Kontakt redaktionen hvis du er i tvivl.

Indlæg til bladet kan naturl igvis også afleveres maskinskrevet.

IIIustrat ioner

Fotografier, der ønskes bragt i farve , afleveres som farvedias. Fotografier til sort/hvid
illustration afleveres som dias eller som papirkopi i formater op til A4. Stregtegn inger
afleveres i dobbelt størrelse, dog maksimalt i A4 format.

Udbredelseskort, diagrammer, tabeller og lignende afleveres som skitser, der overføres
til og rentegnes på computer.

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

Navnebrug

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

Aflever ingsfrister

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

Stof til efterarsnummeret at Svampe skal være redaktionen i hænde senest den 1. maj;
stof til forårsnummeret senest 15. november.
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