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Nordjylland
For første gang havde vi rigtig held med betegnel-
sen for vor forårsekskursion. „Morkeltur“ har vi
forsøgt nogle gange uden held, men i 1997 var der
gevinst, turen den 25. maj til skanserne i Nørre-
sundby gav fine fund af de almindelige morkelar-
ter, især esculenta. Oven i købet var det store ek-
semplarer, og der blev fra kommunens naturvejle-
der Esben Buch også meldt morkelår fra området
Bratbjerg ved AaBs baner. Ude ved den militære
lufthavn var der også gode fund, så er der noget
om forbindelsen militær/morkler? Tjøwenhavner-
ne går jo og finder morkler på Vestvolden. Eller
er der en anden morbid forbindelse? Vort andet

sikre område er kirkegårdene. Hvorom alting er,
så er det velsmagende sager uanset findested, og
vi kan anbefale kombinationen kæmperejer,
morkler og creme fraiche.

Inden da var foråret som det plejer med lidt
Gran-Svovlhat på fugtige stubbe og ellers ikke så
meget andet. Bægersvampene, f. eks. Sortbæger,
var ikke i humør til det store i 1997.

Højsommeren var tør, varm og dejlig til ferie-
brug, men ikke til mykologiske eskapader. Nor-
malt har vi i Nordjylland en del gode skørhatte i
sommerperioden, men der var ikke det store i in-
deværende år. Vor tur til Tolne den 24. august var
tynd – men naturen er jo dejlig alligevel.

Landsdelsrapporter

En af sæsonens usædvanligt almindelige arter: Ege-Spejlporesvamp (Inonotus dryadeus).
Foto Jens H. Petersen.
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Derimod kom efterårssæsonen med et brag.
Den 5. september kom en dame forbi undertegne-
des hus med 50 stk. Spiselig Rørhat – hun ville lige
være sikker, for der stod 2500 af samme slags i en
lille skov, hun kendte . . .

Det særlige ved året her oppe var, at den nor-
male rækkefølge: Rødmende Fluesvamp-Stink-
svamp-Karl Johan blev brudt. Sommer-Rørhat og
Spiselig Rørhat og alt mulig andet oven i hinan-
den uden hensyn til normal rang og anstand. På
Store Svampedag i Hammer Bakker den 21. sep-
tember var der fine eksemplarer af Tåge-Tragt-
hat, Høstmusseron og ridderhatte. 

En tur til Vilsted og Løgstørskovene sammen
med Naturfredningsforeningen gav mange gode
fund, bl.a. fandtes Bankera violascens og masser
af Hulstokket Rørhat. Tak til Vilsted Friskole, der
er et godt fristed for svampefolket.

Nordisk Bredblad var på toppen mod slutnin-
gen af september, og den blev fundet overalt. Det
samme gælder for Prægtig Skørhat, der som den
eneste Russula-art magtede at præge året.

Midt i oktober fik vi en ordentlig gang frost, og
sæsonen syntes slut. Men diverse Kantarel-arter
syntes noget andet, og de sydlige dele af Rold
Skov var rene overflødighedshorn så der blev an-
vendt store kurve og tørret i ét væk. 

I skrivende stund, den 23.11., kunne der hentes
friske tragtkantareller, og minsandten om ikke
Bilka havde dem til salg også. Prøv dem med et
hurtigt afkog, vend dem derefter i smør med hele
spinatblade, krydret med en anelse muskatnød.
Nyd eventuelt en FSF Nord bitter dertil: En Stjer-
neakvavit krydret med 6 tørrede tragtkantareller
og 20 gram tormentilrod.

Opskrift fra det mørke nord:
(Kantareller á la FSF Nord)

500 g kantareller
200 g creme fraiche – den fedeste, du kan få
1 spsk olie
saften af 1/2 citron
1 kop hakket persille
1 løg
1/2 porre
60 g smør
salt, peber

Rens kantarellerne, skær løg og svampe i små ski-

ver. Steg dem i olie og smør, til løget er gennem-
sigtigt. Tilsæt porren i fine, tynde ringe.

Tilsæt persille og creme fraiche og lad retten
snurre over svag varme. 

Tilsæt citronsaft – hvis retten skiller, kan lidt
Maizena samle (brug kun ganske lidt).

Kog igennem ca. 10 minutter.
Serveres med god toast eller flutes. Også god

som tilbehør til kalvebov. En Chardonnay passer
perfekt.

Ole Faaborg

Østjylland
1997 blev endnu et af de år, hvor sommertørken
truede med at lægge alt øde. Snævert betragtet en
delvist ødelagt svampesæson (august/september)
– men tager man de lidt videre briller på, alligevel
ikke så ringe endda!

Året startede med en rimeligt god vinter/for-
årssæson. Masser af småsvampe det meste af ve-
jen til kulminationen med ganske udmærkede
morkel-forekomster. Og fugten fortsatte, så vi var
nogle, der begyndte at håbe på et af disse sjældne
sommer-boom af spændende, sydlige arter. Juni
og juli bød da også på mængder af kantareller i de
østjyske kystskove, samt pæne mængder af
rørhatte. Men så kom tørken – tre uger af august
med brændende sol og ikke en dråbe vand. Dette
tog pippet fra de fleste arter, kun på visse meget
lerede lokaliteter holdt vandet – og frugtlegemer-
ne – stand.

Først i september kom vandet tilbage, og til-
med meget spredt. Det resulterede i kolossale fo-
rekomster af Karl Johan visse steder, men i det
store hele var svampene længe om at komme i
sving efter chokket. Oktober blev til gengæld
usædvanlig, for svampene var i den grad oppe,
også arter, der ellers forlængst skulle have været
forbi. For eksempel buldrede det i slutningen af
måneden med slørhatte af underslægt Phlegmaci-
um, arter, der ellers plejer at være fremme i sep-
tember. Året løb herefter ud i en lang og mild for-
vinter, og i skrivende stund (nytårsaftens dag) er
der stadig masser af hatsvampe omkring.

I Østjysk Lokalafdeling holdt vi som vanligt
mange ekskursioner (18 ialt), mandagsaftener, be-
gynderkursus, en weekendtur (ovenikøbet denne
gang en med svampe), workshops, forårsmøde og
julemøde.
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Det var også året, hvor svampeforeningen gik
på nettet med Foreningen til Svampekundska-
bens Fremmes officielle website (eller på dansk:
netsted) på www.mycosoc.dk. Netstedet er op-
bygget af Christian Lange, der indgik som kasse-
rer i lokalafdelingens bestyrelse efter årets gene-
ralforsamling (tillykke Christian) da vor tidligere
kasserer Ulla Nørskov besluttede sig til at lægge
energien andre steder (god vind Ulla). På hoved-
foreningens website kan man læse om foreningen,
om bladet Svampe, om Fungi of Northern Europe
(serien med vokshattebogen), man kan finde den
aktuelle svampe-rødliste, og endelig kan man – i
sæsonen – finde sammentællinger og prognoser
over nedbør på udvalgte stationer fordelt over
hele landet. Fra websiten er der desuden links til
andre steder, bl.a. til vores lokalafdelings halvoffi-
cielle website, opbygget og vedligeholdt af Flem-
ming V. Larsen (http://www.pip.dknet.dk/~fvl
/svampe.html). Her findes oplysninger om lokal-
afdelingen samt ikke mindst et system, der samler
de mange hundrede svampebilleder, som spredt
over hele verden er tilgængelige via internettet.
Alle svampeinteresserede burde prøve dette me-
die – det er faktisk forbløffende, hvad man kan
finde. Bibliotekerne har offentlige computere
med internetadgang, og som noget nyt får vi til fo-
råret opstillet en computer med internetadgang
på vores mandagsaftener!

Ingen årsrapport uden særlige svampefund. Én
vinkel på svampeåret er den subjektive: Hvad
gjorde umiddelbart mest indtryk? Personligt faldt
et af hittene på en tur til Marielund ved Kolding
den 18. september. Her fandtes rørhattene Som-
mer-Rørhat (Boletus aestivalis), Tenstokket Rør-
hat (B. appendiculatus), Rod-Rørhat (B. radi-
cans), Punktstokket Indigo-Rørhat (B. erytropus),
Netstokket Indigo-Rørhat (B. luridus), Glatstok-
ket Indigo-Rørhat (B. queletii), Satans Rørhat (B.
satanas), Djævle-Rørhat (B. legaliae) og Sølvskin-
nende Rørhat (B. fechtneri). Alle var de godtnok
kendt herfra i forvejen, men Djævle-Rørhat var fx
ikke set siden 1981, og med sin lyserøde hat og
gule stok med rødt net er den altid en oplevelse.

En anden vinkel på året får man ved at checke
1997s indrapporterede fund i Jan Vesterholts
rødliste-database. Fra Østjylland (Århus og Vejle
amter) giver dette 16 fund i kategorien „truet“ og
65 i „sårbar“.

En af de truede arter, der har haft et fremra-
gende år er Askegrå Sneglehat (Hygrophorus me-

sotephrus), der blev fundet på hele fire lokaliteter
i Århus-området og ved Kolding. Fra Århus-om-
rådet var der ligeledes nyfund af Duft-Slørhat
(Cortinarius osmophorus) og genfund af Bulli-
ards Slørhat (C. bullardii) (ikke set i området si-
den 1927, se side 26). I Staksrode Skov blev Pigget
Fluesvamp (Amanita solitaria) fundet for fjerde
gang, mens den meget sjældne Bævrekølle (Tre-
mellodendropsis tuberosa) blev taget på et over-
drev ved Refsgårde nær Egtved.

Blandt de sårbare arter er den sydlige art Bræn-
dende Mælkehat (Lactarius acerrimus) blandt
dem, der nød godt af sommervarmen. Den fandtes
i hobetal ved Kammerherrens Ege ved Moesgård
– en af de lokaliteter hvor svampene klarede sig
hele vejen gennem sommertørken. En anden syd-
lig (eller kontinental?) art, der havde et fantastisk
år i landets sydlige egne, er Ege-Spejlporesvamp
(Inonotus dryadeus), der har nogle af sine nordlig-
ste, danske voksesteder omkring Århus. Den blev
for første gang fundet i Forstbotanisk Have i
Århus, og var i landets sydlige egne så almindelig,
at den kandiderer til betegnelsen „årets art“.
Blandt de mere specielle fund er koralsvampen
Ramaria fennica, der med et nyt fund fra Moes-
gård Skov nu er kendt fra to danske voksesteder.

Mange fund gøres jo på almindelige svampetu-
re, men et anderledes udbytte får man ofte, hvis
man leder systematisk efter svampe på særlige lo-
kaliteter eller specielle habitater. Morten Chri-
stensen og Jacob Heilmann-Clausen praktiserede
i år denne diciplin, idet de systematisk gennemgik
fungaen på udvalgte bøgestammer forskellige ste-
der i Danmark. Resultatet var bl.a. fund af en
overvældende mængde sjældne eller oversete ar-
ter, især arter af barksvampe og kernesvampe, der
ellers sjældent bliver indsamlet og bestemt. Fra
det østjyske resulterede dette bl.a. i fundet af Oli-
venskive (Catinella olivacea) med (for skivesvam-
pe) store frugtlegemer med olivengrønne og gule
farver. Et meget smukt syn, der bestemt må kun-
ne nydes af alle svampeinteresserede.

Alt i alt var 1997 endnu et usædvanligt og abso-
lut spændende år, og blot 1998 bliver ligeså godt,
bliver der nok at lave. I Østjysk lokalafdeling skal
vi fejre vort 10-års jubilæum. Et af jubilæums-
punkterne er et udvidet forårsmøde i marts; et an-
det er det sidste skud på vores aktivitetsstamme:
Åbent hus med bl.a. bibliotekets nyeste bøger og
tidsskrifter på hver måneds 1. mandag. Vel mødt!

Jens H. Petersen
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Fyn
Var det El Niño Atrevido („Den Uartige
Dreng“), det forløbne års særligt udprægede om-
vendte havstrøm i Stillehavet, som påvirkede vej-
ret i det fynske ørige i 1997? Det blev i hvert fald
den ringeste svampesæson i mand m/k’s minde –
blandt de mere håndgribelige årsager hertil må
påpeges sommerens lange hedebølge, den knas-
tørre eftersommer og den usædvanligt kolde ok-
tober med tindrende frost allerede midt på måne-
den. Som feltmykolog må man efterhånden læn-
ges efter et normalt år, men vejret er åbenbart
ikke længere normalt?

Forårssæsonen gav dog en del nye fund af Spi-
selig Morkel (Morchella esculenta) – således fx i
Aborg Krat på Vestfyn, på Østerø-halvøen ved
Nyborg og ved Arreskov Sø. Flere steder på Fyn
fandtes arten i usædvanligt store mængder. Også
på Pahatis forårsekskursion til Valdemarsslot på
Tåsinge den 31. maj blev denne eftertragtede art
set, omend den her sang på sidste vers. I Kistrup
Skov nær Arreskov Sø blev der fundet en hundre-
detallig bestand af Skarlagen-Pragtbæger (Sar-

coscypha coccinea) i en fugtig aske- og elleskov –
ved siden af fx Anemone-Knoldskive (Dumonti-
nia tuberosa), der også blev set meget talrigt i den
gamle stævningsskov Sinebjerg Skov på Horne-
land. Vårmusseron (Calocybe gambosa) var frem-
me adskillige steder på de fynske overdrev, lige-
som den på Pahatis tur blev iagttaget i en skov ved
Tranekær på Langeland.

Erfaringerne fra de seneste år har vist, at Pahati
ofte måtte skride til aflysning af de tidlige somme-
rekskursioner pga. tørke, hvorfor vi valgte at ven-
te med hovedsæsonens første ekskursion til slut-
ningen af august. Man kan vel kalde det skæbnens
ironi, at der netop i 1997 fra juli til starten af au-
gust var en del svampe mange steder, men da den
24. august oprandt, måtte turen til Kulemose ved
Morud aflyses pga. – rigtigt gættet – tørke. 

I september var der store lokale forskelle på
svampefloret. Det højtliggende, indre Sydfyn gav
således en del svampe, mens især de sydligste
egne af Fyns Amt, hvoriblandt øhavet, gav eks-
tremt lidt. Også Kasmose Skov på Nordvestfyn
var en fiasko – på Pahatis tur den 20. september

Olivenskive (Catinella olivacea) er en af de få skivesvampe, der har fundet vej til rødlisten. Dens frugtlegemer
bliver op til 1 cm brede og er pyntede med tiltrykte, gule hår. Vilhelmsborg Skov, Århus, 15.8.1997 (JHP-97.168).
Foto Jens H. Petersen.
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blev noteret to (2) arter. Skoven står på plastisk
ler, der hurtigt tørrer ud. Efter dette nedslående
resultat flygtede ekskursionen til Gals Klint ved
Middelfart, der trods alt nåede op på 30 arter – fx
en del Karl Johan (Boletus edulis). Denne sympa-
tiske spisesvamp skal have forekommet i mængde
visse steder på Fyn – det er dog (endnu) ikke lyk-
kedes at få en melding fra Odense Universitets-
hospital om, hvorvidt der i virkeligheden var tale
om Alm. Netbladhat (Paxillus involutus).

Den 7. september gennemførte Pahati omsider
en af de længe planlagte ture i Jakob E. Langes
fodspor, idet der inden for den seneste uge var fal-
det en del regn i Odense. Resultatet blev bl.a. et
genfund i Hunderup Skov af Skæv Muslingesvamp
(Crepidotus autochtonus), vor eneste Muslinge-
svamp på jord. Arten, der sidst blev set her i 1938
af Lange, fandtes i stor mængde. Blandt øvrige
fund kan nævnes Alm. Kantarel (Cantharellus ci-
barius), Alm. Pigsvamp (Hydnum repandum),
Rod-Rørhat (Boletus radicans), Muse-Ridderhat
(Tricholoma myomyces), Blegpudret Parasolhat
(Cystolepiota seminuda), Purpurbroget Skørhat
(Russula undulata) samt Hvidfiltet og Vingesporet
Mælkehat (Lactarius vellereus og pterosporus).
Den nærliggende Hjallese Skov udmærkede sig
ved to frugtlegemer af Svovlporesvamp (Laetipo-
rus sulphureus) foruden store mængder affald, idet
mange odenseanere bruger de lokale, tidligere ofte
meget artsrige skove som private lossepladser.

Af træboende svampe må fra 1997 også nævnes
et nyt fund af Silkehåret Posesvamp (Volvariella
bombycina) på en bøgestub i Enemærket ved Mil-
linge på Sydfyn. Her blev endvidere set Oksetun-
ge (Fistulina hepatica), som også blev nyfundet på
egetræer i Løgismose Skov og i Nymark Skov ved
Snarup. Satans Rørhat (Boletus satanas) dukkede
op i Nørreskov på Tåsinge.

For flere Pahati-folk var årets mykologiske op-
levelse studiegruppens weekendtur til Læsø den
3.-5. oktober, idet der her var væsentligt flere
svampe end i hjemstavnen. Blandt mange gode
spisesvampe blev der fundet en del Ægte Ridder-
hat (Tricholoma auratum) i øens sandede fyrre-
plantager. Alm. Kantarel (Cantharellus cibarius)
var også godt repræsenteret, ligesom der af mere
spændende arter blev set Brun Aspe-Rørhat
(Leccinum duriusculum), Kobberbrun Champig-
non (Agaricus cupreobrunneus) og Spanskgrøn
Skørhat (Russula virescens). Tilbage på Fyn blev
to ekskursioner med Pahati i oktober aflyst.

Snarup Mose var dog som altid et besøg værd –
i år turen den 12. oktober med Naturhistorisk
Forening for Fyn under ledelse af Jan Vesterholt.
Fremhæves må det andet nyere fund i Danmark
af Slank Hekseringshat (Lepista ovispora) – jvf.
Svampe 35 (pp. 19-21). Blandt øvrige fund kan
nævnes Violduftende Hekseringshat (Lepista iri-
na), Agurkehat (Macrocystidia cucumis), Rønne-
rød Huesvamp (Mycena adonis), Safran-Skælhat
(Pholiota astragalina), Vinrød Trævlhat (Inocybe
inadaequata), Aspe-Slørhat (Cortinarius luco-
rum) samt Velsmagende og, som vanligt i relativ
mængde, Nordisk Mælkehat (Lactarius deliciosus
og trivialis). De foregående års Tørvemos-Voks-
hat (Hygrocybe coccineocrenata) viste sig i år at
være Kantarel-Vokshat (H. cantharellus)! Den
sløje sæson blev understreget af en af deltagernes
spørgsmål om, hvorvidt Orange Mosnavlehat
(Rickenella fibula) er spiselig. Den lader vi stå et
øjeblik!

Blandt de mere pudsige hændelser kan også
omtales en ekskursion til Jordløse Bakker den 27.
september. Heri deltog en ung mand ved navn
Karl Johan – hvilket gav anledning til megen
moro, når moderen kaldte sin søn frem fra de
dybe nåletræsplantager. Grå Slimslør (Gomphi-
dius glutinosus) og Gran-Mælkehat (Lactarius de-
terrimus) var fremme i anselig mængde, mens
Spidspuklet Vokshat (Hygrocybe persistens) og
Stor Parasolhat (Macrolepiota procera) var blandt
de få svampe på det næringsfattige overdrev, som
for nyligt blev erhvervet af Danmarks Naturfond.
Sidstnævnte art blev også set med ét frugtlegeme
på øen Iholm i Svendborgsund.

Ligesom de fynske skove udmærkede de fyn-
ske overdrev sig ved at være passable uden gum-
mistøvler stort set hele efterårssæsonen. Med
hensyn til vokshatte var det klart den ringeste
sæson i 1990’erne – ja måske endog i dette århun-
drede? Af rød- og gullistede vokshatte blev kun
set Gulfodet, Knaldrød, Trævlet (?) og Tørvemos-
Vokshat (Hygrocybe flavipes, splendidissima, in-
termedia (?) og coccineocrenata) henholdsvis Bit-
ter, Honning-, Kantarel- og Spidspuklet Vokshat
(Hygrocybe mucronella, reidii, cantharellus og
persistens). Rekorden med hensyn til arter blev
beskedne syv – fundet på to vokshattelokaliteter
af national betydning (Bo Bakker på Helnæs og
Rødme Svinehaver) samt i ådalen ved Mygind-
lund på Vestfyn – en „ny“ lokalitet, som bør
kunne give mere. Bågø i Lillebælt blev vandret
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rundt en hel dag i sludregn og isnende nordenvind
den 13. oktober med 11 frugtlegemer af Snehvid
Vokshat (Hygrocybe virginea) som resultat. Til
gengæld var der – som mange steder på hovedøen
– også her Rød Fluesvamp (Amanita muscaria) i
stor mængde.

Puppe-Snyltekølle blev set på Fyn for første
gang siden 1994 – på Sjobjerg ved Wedellsborg
med to frugtlegemer på én mumie. Blåhat (under-
slægten Leptonia af Rødblad (Entoloma)) og
jordtunger (div. slægter) slog stort set fejl, mens
der af køllesvampe (div. slægter) kun blev noteret
almindelige arter. Den sjældne Mel-Rødblad (En-
toloma prunuloides) blev imidlertid nyfundet i
Flægen ved Tybrind, ligesom almindelige arter
som Rosa Fagerhat (Calocybe carnea), Silkehvid
Rødblad (Entoloma sericellum) og Mark-Parasol-
hat (Macrolepiota excoriata) trods alt blev set på
mange overdrev. Skæve mykologer var i undertal:
Spids Nøgenhat (Psilocybe semilanceata) optråd-
te ganske sparsomt. Eng-Vokshat (Hygrocybe
pratensis), der sidste år var talrig, rakte i år til ét
stykke ristet brød. Naturens tidlige dybfrost be-
tød, at svampejagten måtte forlægges til viktualie-
forretningernes kølemontrer. 

November mildnede trods alt atter luften for
de klippede får, og Paryk-Blækhat (Coprinus co-
matus) skød frem igen i lighed med de små brune.
De fynske feltmykologer vil nu bruge vinteren til
at planlægge næste års svampeture alle andre ste-
der end på Fyn. Eller får vi – svampemæssigt – et
fynsk forår?

Klaus Sørensen & Henrik Tranberg

Sjælland
1997 startede med en bundrekord: 0 mm nedbør i
januar måned! Til gengæld lå både gennem-
snitstemperaturen og regnmængden over det nor-
male i februar, medens marts var solrig og temme-
lig tør. Takket være lunefuldt aprilsvejr så vi på en
tur i Frederiksdals Skov først Anemone-Knold-
skive stående mellem udsprungne hvide anemo-
ner på en sydvendt skrænt og senere Skarlagen-
Pragtbæger halvt dækket af sne i en skyggefuld
kløft. På Store Bededags-turen i Tisvilde Hegn
blev der kun observeret to fruktificerende Sort-
bæger-mycelier og slet ingen spiselige stenmork-
ler. Derimod fandt deltagerne i Geelskov-turen
den 4. maj ca. 30 veludviklede frugtlegmer af Ud-

bredt Stenmorkel på gamle, mosdækkede Rød-
gran-stubbe.

Fint solskinsvejr havde fire dage senere lokket
Ca. 75 svampejægere til Boserup, hvor skovbun-
dens tæpper af blomstrende anemoner, bingelur-
ter, kodrivere og lærkesporer blev grundigt gen-
nemsøgt ved hjælp af „morkelpinde“. Udbyttet
var så godt, at de fleste turdeltagere fik en pæn
portion morkler med hjem. Køligt, regnfuldt vejr
resten af maj måned gav helt ideelle vækstbetin-
gelser for de grubede og foldede svampe. På
Kalvebod Fælled blev der f.eks. fundet flere nye
Kegle-Morkel-lokaliteter, masser af pokal-fold-
hatte samt enkelte pile-foldhatte. Og på pinsetu-
ren i Gribskov observerede vi ualmindelig mange
mycelier af Sorthvid Foldhat i Tumlingevang.
Desuden blev der i månedens løb indsamlet kilo-
vis af Spiselig Morkel på såvel gamle kendte loka-
liteter som på nye steder som f. eks. Bernsdorffs-
parken og villaveje i Virum-Sorgenfri-området.

Juni startede med 14 varme, solrige dage, der
efterfulgtes af en kølig, regnfuld uge. Men til slut
gik vejret helt amok med ekstreme tordenvejr,
storm, hagl og regn i stride strømme, så nedbørs-
mængden nåede op på det dobbelte af gennem-
snitsmængden for juni måned. Fungaen udviklede
sig derfor overordentlig hurtigt i begyndelsen af
juli måned. Sommer-rørhattene myldrede nær-
mest frem og stod i små, fristende flokke – men
ak. De fleste frugtlegemer var som sædvanlig an-
grebet af svampemyggelarver. Derimod var kan-
tarellerne fejlfrie, veludviklede og talrige. Men
det blev de fleste steder en ret kort fornøjelse, for-
di det herlige varme, solrige sommervejr i resten
af juli måned og hele august kun blev afbrudt af
ganske få, meget lokale regnbyger. Og den re-
kordhøje gennemsnitstemperatur på 20,3° for au-
gust måned fik efterhånden tørret skovbunden så
meget ud, at det var svært at finde brugbare spi-
sesvampe. Til gengæld fandt vi på en tur i Rågårds
Mose nogle flotte flokke af Grøn Fluesvamp, ual-
mindelig mange frugtlegemer af Knoldet Stilkpo-
resvamp, adskillige festlige koglerørhatte og to
smukke cinnoberporesvampe. I slutningen af au-
gust, da der tilmed var langt imellem selv de mest
tørketålende skør-, pælerods- og væbnerhatte,
jublede vi over fund af Flosset Fluesvamp i Frede-
riksværk, Kastanje-Rørhat i Tokkekøb Hegn,
Sortblånende Rørhat i Folehaven ved Hørsholm
og Skællet Sejporesvamp på en træstub i Ege-
bæksvang.
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I første halvdel af september var skovene så
tørre og svampetomme, at de planlagte rør- og
skørhatte-workshops blev aflyst. Men manglen på
jordboende svampe skærpede interessen for de
træboende arter. Der blev bl. a. rapporteret fund
af Olivenskive i Farum Lillevang og Store Hare-
skov, Randribbet Savbladhat i Nørreskov ved Fu-
resøen, Skællet Barkhat både i Strødam Reserva-
tet, Store Hareskov og Lyngby Åmose samt
Børstepigsvamp i Egebæksvang. Men det mest in-
teressante var nok, at Postia guttulata, en kødpo-
resvamp, der hidtil kun har været registreret en
enkelt gang fra Store Dyrehave, i år blev fundet
både i Grønholt Hegn, Nyrup Hegn og to forskel-
lige steder i Gribskov.

September-temperaturen var ret normal, og på
enkelte priviligerede lokaliteter, der havde fået
nogle ordentlige sensommerbyger, kom der efter-
hånden atter gang i svampelivet. Arrangørerne af
svampe-festen i Gribskov havde dog sørget for et
tilskud af dyrkede champignoner til den yderst
velsmagende svampesuppe. Men de mange fest-
deltagere indsamlede også en del vilde svampe til
produktion af flere lækre svamperetter. Desværre
blev Hvidkilde-området netop denne dag velsig-
net med en overordentligt kraftig regnbyge. Vem-
metofte Strandskov og Nyrup Hegn hørte til de
priviligerede områder, hvor ekskursionsdeltager-
ne både kunne samle gode spisesvampe og regi-
strere sjældne arter. I Vemmetofte Strandskov
blev der bl.a. fundet adskillige flotte frugtlegemer
af Satans Rørhat, og i Nyrup Hegn både Ildelug-
tende Bruskhat, Kastanje-Rørhat og Cinnober-
skællet Slørhat, der jo er en af de 10 „overvåg-
ningsarter“ i Jan Vesterholts landsdækkende bio-
monitering – se Svampe 33: 13-25! Et par dage se-
nere blev Cinnoberbæltet Slørhat, en overvåg-
ningsart, der ikke blev observeret her omkring i
1996, registreret i Lyngby Åmose. Selvom skove-
ne lige omkring København var knastørre, havde
nogle af foreningens flittige medlemmer formået
at arrangere en – iøvrigt godt besøgt – smuk og in-
struktiv svampeudstilling hos Peter Liep i Jæ-
gersborg Dyrehave.

I begyndelsen af oktober afholdt Jacob Heil-
mann-Clausen ved hjælp af 22 mælkehattearter,
indsamlet på fem forskellige lokaliteter, et glim-
rende kursus, hvor fire elever lærte en masse om
såvel makro- som mikroskopisk bestemmelse af
mælkehatte. Rørhattesæsonen var desværre me-
get kort, men efterhånden satte mildt og fugtigt

vejr så meget skub i efterårsfungaen, at der på de
fleste ekskursioner blev registreret ca. 150 for-
skellige svampearter, hvoraf følgende sjældenhe-
der bør nævnes: Rosa Fedtporesvamp både ved
Lellinge og i Jægerspris Nordskov, Koralpig-
svamp og Violetstokket Parasolhat i Freerslev
Hegn, Tåre-Snekkehat og Tueporesvamp i Farum
Lillevang, Vellugtende Sneglehat og Kølle-Guld-
gaffel i Stenholts Indelukke, Klidhat og Brunrød
Slimslør i Tisvilde Hegn samt Rosa Skægtrøffel,
Frynset Stilkbovist og Skællet Kødpigsvamp i As-
serbo Plantage, hvor der iøvrigt blev indsamlet
masser af lækre ægte ridderhatte.

Ved sommertidens ophør sidst i oktober var
store dele af Nordøstsjælland dækket af et tyndt
snelag, og nattefrosten havde ødelagt svampenes
frugtlegemer på udsatte steder. Men heldigvis var
Roskilde-området snefrit, så de 20 deltagere i
Christian Langes trøffelworkshop uhindret kunne
kradse sig igennem adskillige m2 skovbund i Bo-
serup Skov. Der blev fundet masser af småsten og
vorterodsknolde, men kun 3 trøffelarter på
størrelse med små hasselnøddekerner. De blev se-
nere på dagen undersøgt mikroskopisk inde på
Københavns Universitet, hvor Christian Lange
sammen med seks „viderekomne“ elever fastslog,
at den blødeste var koblingssvampen Glomus
macrocarpum, medens de andre tilhørte basidie-
svampeslægten Knoldtrøffel (Hymenogaster).

Efter en klar, kølig start på november fulgte en
mild og fugtig periode, hvor der stadig blev regi-
streret 125-150 svampearter på hver af sæsonens
sidste ekskursioner. Den 2. november afholdt
Steen A. Elborne et glimrende huesvampekursus
for to elever (!!) samtidig med, at 20 personer del-
tog i en herlig svampetur i Hornbæk Plantage,
hvor der blev indsamlet masser af hekseringshat-
te, men desværre kun få tragt-kantareller. Desu-
den noteredes småsjældenheder som Ege-
Bruskhat, Koglepigsvamp og Korkagtig Østers-
hat foruden overvågningsarterne Grå Slimslør og
Frost-Sneglehat. Heldigvis kunne 18 turdeltagere
ugen efter på en tur ved Gribsø nyde godt af
Steen A. Elbornes grundige kendskab til både
hue- og hussvampe og få sat navn på mange af de
arter, som ellers ofte overses.

Forhåbentlig vil vi i 1998 dels kunne overtale
flere eksperter til at være turledere og dels få ko-
ordineret foreningens mange glimrende, nord-
sjællandske arrangementer bedre.

Betty Klug-Andersen
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I 1992 skrev Børge Rønne en lille notits i Svampe
25, hvori han introducerede begrebet „bonsai-
kantareller“. Efter at have iagttaget adskillige
kantarelvoksesteder gennem årene (Børge Røn-
ne fylder 87 i år), undrede han sig over, at mange
kantareller aldrig når mere end blot at titte frem
af skovbunden. „Der er gået uge efter uge, uden
at disse kantareller er vokset mere end et par mil-
limeter eller så, uden hensyn til regn og anden
luftfugtighed“, observerede han. Han foreslog
spøgefuldt, at fænomenet kunne skyldes aktive
svampeplukkeres konstante „knibning“ af frugt-
legemerne, ligesom man i den japanske plante-
kunst bonsai fremdriver minitræer ved konstant
„knibning“ af grenene (Rønne 1992).

Akkurat samme iagttagelse gjorde jeg i 1990,
da jeg under et ét-årigt projekt i Tisvilde Hegn re-
gistrerede mykorrhizasvampe hver uge sæsonen
igennem sammen med Erik Rald og Morten
Strandberg. Det viste sig, at der fandtes kanta-
relmycelier i over 90% af de parallelogramforme-
de felter, vi havde inddelt hele skoven i, men at
kantarellerne de fleste steder aldrig blev større
end 1/2-1 cm, uanset vejret. De stod typisk langs
kørespor i skoven, eller hvor laget af døde blade
eller nåle på skovbunden var tyndt. Et par år sene-
re forsøgte jeg i Gribskov at hjælpe fremspirede
kantareller til at vokse sig store ved at vande et
mycelium med flere hundrede liter vand gennem
to uger, men det havde absolut ingen effekt.

At give svampeplukkere skylden for fænome-
net kunne jeg dårligt, da jeg befandt mig i et om-
råde, hvor de sjældent kommer. Tilsyneladende
var kantarellerne hæmmet af helt andre påvirk-
ninger. Vender man blikket mod resten af Euro-
pa bemærker man en udtalt bekymring for kanta-

reller og andre mykorrhizasvampes tilbagegang,
og der er skrevet adskillige store og små sammen-
fatninger og diskussioner af emnet (f.eks.
Arnolds 1991, 1995, Kårén 1997, Rune 1997a).

Tilbagegangen i Europa
Den hollandske mykolog Eef Arnolds var blandt
de første, der for alvor gjorde opmærksom på æn-
dringer i skovenes svampeflora. I en opgørelse
over hvor mange arter storsvampe, der var fundet
på den hollandske svampeforenings ekskursioner
gennem årene, viste han, at der i 1912-1954 var
fundet kantareller på alle ekskursionerne, mens
der i 1973-1982 kun var fundet kantareller på hver
femte ekskursion. Det var påfaldende, at der
blandt de arter, der med årene tilsyneladende hyp-
pigere satte frugtlegemer, ikke var en eneste my-
korrhizadanner, mens der blandt de arter, der var
blevet sjældnere, var hele 55 (Arnolds 1988, 1991).

På de tyske grøntsagsmarkeder, hvor der gen-
nem årene har været solgt meget store mængder
vilde svampe, er tilbagegangen endnu mere mar-
kant. På markedet i Saarbrücken blev der således
frem til slutningen af 1950'erne solgt over 6 tons
lokale kantareller hvert år, men derefter gik det
ned ad bakke, og fra 1969 og frem er man ikke
nået over 200 kg årligt (Derbsch & Schmitt 1987).
Andre markeder i Tyskland har gennemgået en
lignende udvikling, og de 400 tons lokale kanta-
reller, der i sommeren 1902 blev bragt til marke-
det i München (Gramsberg 1905), er forlængst en
saga blot.

Nu kan denne nedgang i indhandling af vilde
svampe skyldes mange andre forhold end mangel
på kantareller i naturen. Med den stigende vel-
stand kan flere svampeplukkere tænkes at ville

Om kantarellernes tilbagegang i Europas skove
Flemming Rune

Flemming Rune, Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm Kongevej 11, 2970 Hørsholm, e-mail: flr@fsl.dk

On the decline of chantarelles in the forests of Europe
SUMMARY: A remarkable decline of Cantharellus cibarius has been reported by several authors. This is possibly
the combined effect of a number of different changes in the forest environment. Deposition of atmospheric pol-
lutants seems to be of significant importance to both the number of fruitbodies and the diversity of ectomycor-
rhizal fungi. It is doubtful whether harvesting of fruitbodies has any effect in reducing the productivity of the
mycelium.

Kantareller på sandet bund under Skov-Fyr. Hårup Sande, Silkeborg, 26.9.1988. Foto Flemming Rune
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beholde svampene selv frem for at sælge dem, og
med et stigende antal svampeplukkere, som i de
seneste årtier overalt i Europa, vil der naturligt
være færre svampe til hver. Ikke desto mindre sy-
nes kantarellerne også at være svundet i mængde
i private skove, hvor der sjældent samles svampe,
så ændringen i svampeplukkernes antal og ad-
færd kan kun forklare en del af nedgangen i kan-
tareller på markederne.

I flere europæiske lande synes kantarellens til-
bagegang så markant, at man har valgt at optage
den på den nationale „rødliste“ over truede og
sjældne arter. I Polen er kantarellen angivet som
„under opsyn“, i Østrig som „sjælden“ og poten-
tielt truet, i Tyskland og Holland som „sårbar“ og
i risiko for at blive truet i fremtiden. Andre lande
som Tjekkiet, Finland, Storbritannien, Norge,
Sverige og Danmark har (endnu?) ikke kantarel-
len optaget på rødlisten (Arnolds 1995).

Langtidsændringer i forekomsten af svampe-
frugtlegemer er meget vanskelige at dokumente-
re på grund af variationen i nedbør og tempera-
tur. I tørre år kan produktionen af frugtlegemer
næsten helt gå i stå, uden at svampenes mycelium
tilsyneladende tager skade. På Grønland har jeg
selv målt omtrent samme udbredelseshastighed i
hekseringe af Mark-Champignon (Agaricus cam-
pestris) i tørre år uden frugtlegemer som i fugtige
år med frugtlegemer.

Ændringer i skovmiljøet
Det er vanskeligt at henføre kantarellernes tilba-
gegang til ændrede driftsformer i skovbruget,
selv om dette er fremhævet som en sandsynlig år-
sag af nogle forskere (f.eks. Derbsch & Schmitt
1987). Der lader dog til at være en negativ sam-
menhæng mellem lagtykkelsen af nedfaldne bla-
de/nåle og mængden af kantareller, dvs. jo tynde-
re førnelag, desto flere kantareller (Vries et al.
1985).

Det er en velkendt sag, at kantareller ofte sti-
muleres, når der rodes op i humusrige skovjorder.
Jahn (1986) giver et eksempel på, hvordan mycel-
iet af mykorrhizasvampe på en skråning i en
bøgeskov i Niedersachsen satte særlig mange
frugtlegemer, netop hvor vinden havde blæst det
tykke førne- og humuslag væk. Det tyder på, at
ophobning af et tykt førnelag er hæmmende for
frugtlegemedannelsen.

I sluttede nåletræsbevoksninger bliver så stor
en del af nedbøren tilbageholdt af trækronerne,

at skovbunden ofte bliver for tør til kantareller.
Under danske forhold tilbageholder trækronerne
i en sluttet bøgebevoksning op til 40% af årsned-
børen, mens en granbevoksning tilbageholder op
til 60% og en ædelgranbevoksning helt op til 80%
(Ulrich 1980).

I Danmark anslog Møller (1965), at 40% af
årsnedbøren i danske granskove blev tilbage-
holdt af trækronerne og fordampede, og i dette
århundrede har netop en øget nåletræsandel
medført en ændring i vandbalancen i vore hjemli-
ge skove (Rune 1997b). Samtidig lader en tilta-
gende forsuring af skovbunden efter flere på hin-
anden følgende nåletræsgenerationer til at hæm-
me kantarellers udbredelse, men dette er endnu
ikke påvist med sikkerhed (Rune 1997a).

Størstedelen af kantarellers mycelium skal
ifølge Danell (1994) ligge kun 5-10 cm under
jordoverfladen, og derfor vil enhver forstyrrelse
af jordbunden have betydning. Mens delvis fjer-
nelse af førnelaget tilsyneladende kan virke posi-
tivt på kantarellernes evne til at sætte frugtlege-
mer, vil en mere dybtgående harvning ned i mine-
raljorden kunne sønderrive mycelierne. Dette vil
muligvis være til skade for både dannelsen af
frugtlegemer og det fine samliv, der gavner træer-
nes vækst. Den reelle, langsigtede effekt af jord-
bearbejdning er dog endnu ikke dokumenteret
(Rune 1997a).

Renafdrifter forårsager lokalt og i hvert fald
midlertidigt fravær af frugtlegemedannelse (Jahn
1986), ikke mindst hos kantareller (Danell 1994).
I de tilfælde hvor mycelierne er dræbt, skal arter-
ne indfinde sig påny, og selv såfremt nogle mycel-
ier har været i stand til at overleve, kan det tage
årtier førend de igen kan producere frugtlegemer
efter tilplantning af arealet. Kantareller ses sjæl-
dent i bevoksninger yngre end 25 år, og det varer
som regel væsentlig længere, førend de bliver al-
mindelige (Danell 1994).

Mange andre mykorrhizaarter er sandsynlig-
vis endnu længere om at etablere og udvikle sig,
og arter med ringe sprednings- eller etablerings-
evne vil indlysende nok have svært ved at overle-
ve i områder, hvor man laver renafdrifter af sko-
ven (Kårén 1997). Denne diskussion om ændrin-
ger i artsmangfoldigheden af svampe løber paral-
lelt med diskussionen om færre frugtlegemer af
hver art, og de hensyn, der kan tages i skovdriften
til gavn for begge forhold, er opsummeret af
Grathe & Rune (1997).
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Luftforurening
Den tiltagende luftforurening i Europa med et
kraftigt forøget nedfald af især kvælstofholdig
nedbør har været genstand for mange under-
søgelser. De fleste er enige om, at luftforurenin-
gen har haft en væsentlig indflydelse på mykor-
rhizasvampenes tilbagegang, både i artsmangfol-
dighed og mængde af frugtlegemer (Gulden m.fl.
1992).

I Holland og Tyskland begyndte man allerede
i 1970'erne at sætte kantarellernes tilbagegang i
forbindelse med tilførslen af svovl og kvælstof fra
luften, og i en landsdækkende undersøgelse i
Holland lykkedes det Jansen & van Dobben
(1987) at påvise en nøje sammenhæng mellem
fraværet af kantareller og nedfaldet af SO2. Ikke
alle undersøgelser er dog entydige. Termorshui-
zen & Schaffers (1987) fandt, at forekomsten af
mykorrhizasvampe i fyrreskove på 50-80 år hang
præcist sammen med nedfaldet af svovl, kvælstof
og ozon, men at en tilsvarende sammenhæng ikke
kunne påvises i unge fyrreskove.

Mens den atmosfæriske kvælstoftilførsel til
jorden fra uforurenet luft ligger på 1-3 kg/ha om
året, ser vi f.eks. på Lindet Statsskovdistrikt i
Sønderjylland, at trækronerne binder så meget
luftbårent kvælstof, at der årligt drypper godt 30
kg/ha ned i granbevoksningerne og 14 kg/ha i
bøgebevoksningerne (Pedersen 1993). I Holland
når man op på omkring 100 kg/ha om året
(Arnolds 1991). Ved renafdrifter i skov opnås
yderligere en kvælstoffrigørelse til jorden.

Kårén (1997) har ved DNA-teknik undersøgt
mykorrhizasvampene i kvælstofgødskede fyrre-
skove og påvist, at kvælstofgødskning har en stor
indflydelse både på artssammensætningen og på
mængden af frugtlegemer. Nogle arter fremmes,
f.eks. Rødbrun Mælkehat (Lactarius rufus), mens
andre hæmmes, f.eks. rørhatte og slørhatte. På-
virkningen af kantareller lader ikke til at være så
markant, men både Menge & Grand (1978) og
Nohrstedt (1994) konstaterede dog en væsentlig
nedgang i antallet af kantarelfrugtlegemer i deres
gødskningsforsøg. Forøget kvælstofoptagelse i
mykorrhizasvampes mycelium forårsager øget
glutamindannelse, og derved reduceres myceliets
indhold af kulhydrater og samtidig dets evne til at
vokse og producere frugtlegemer (Wallander
1992).

For kantareller er den optimale surhedsgrad i
jorden pH=4,5-5,5, og en forsuring til blot pH=4

medfører en drastisk reduktion i udviklingen af
frugtlegemer (Jansen & van Dobben 1987). Svag
kalkning synes til gengæld at fremme væksten af
nogle mykorrhizasvampe og antallet af frugtlege-
mer (Agerer 1989), men generelt er ændringer i
skovbundens næringsstofniveau til skade for den
naturlige artssammensætning af mykorrhiza-
svampe, da nogle arter forsvinder, uden at andre
nødvendigvis kommer til (Erland 1990, Kårén
1997). 

Svampeplukning
Der er ingen tegn på, at svampeplukning kan for-
klare mere end en ganske lille del af kantareller-
nes tilbagegang i mange af Europas skove. En
kantarellokalitet i Sverige (Uppland), som var
blevet intensivt høstet i fyrre år, viste således ved
en undersøgelse ingen tegn på nedsat produktion
af frugtlegemer (Jahn & Jahn 1986). Det er tvivl-
somt, om den reducerede sporespredning som
følge af svampeplukning har nogen væsentlig be-
tydning for en art som kantarellen, der trods alt
forekommer regelmæssigt omend i små mængder.
Efter undersøgelser af ændringerne i den holland-
ske udbredelse af kantareller konkluderede Jan-
sen & van Dobben (1987), at svampeplukning kun
havde yderst ringe betydning for den registrerede
mængde af kantarelfrugtlegemer.

En afledt effekt af intensiv svampeplukning,
nemlig ekstrem sammentrædning af jorden, har
dog vist sig at have en markant effekt. Egli et al.
(1992) trampede jorden i et forsøgsområde grun-
digt hver anden dag i et år og observerede, at
kantarelproduktionen svandt til blot 5%. En til-
svarende eller måske langt kraftigere effekt kan
forventes ved brug af tunge maskiner ved tynding
og hugst i skoven.

I Nordamerika, hvor kantareller samles i umå-
delige mængder i de vidtstrakte skove, er der in-
gen tegn på tilbagegang. Dér har man endnu ikke
den kombination af uheldige faktorer, som åben-
bart har reduceret antallet af kantareller i Vest-
europa (men ikke overalt i Østeuropa). Aktive
svampeplukkere solgte i 1992 således 515.000 kg
kantareller til grønthandlere og fødevareprodu-
center i de skovrige stater Washington og Ore-
gon, og mange steder håndhæves ejendomsretten
til skovområder med våben i hånd på grund af
den profitable forekomst af spisesvampe. I 1992
udbetaltes mere end 20 millioner dollars til svam-
peplukkere i Idaho, Washington og Oregon, her-
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af 5,2 millioner dollars for morkler og 3,6 millio-
ner dollars for kantareller (Schlosser & Blatner
1995).

Set i lyset af denne overdådighed forekommer
den vesteuropæiske tilbagegang for kantareller-
ne endnu mere bekymrende. Præcis hvilke for-
hold, der er af størst betydning for kantarellernes
tilbagegang i Vesteuropa, vides ikke, men en stor
del af forklaringen vil antagelig kunne findes ved
et nærmere studium af de ovennævnte faktorer.
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Slørhattekongres i Sverige
I dagene 25. til 30. august 1997 deltog jeg sam-
men med min kone i den 15. europæiske slør-
hattekongres – Journées Européennes du Cort-
inaire – som for første gang blev afholdt i Skan-
dinavien, nemlig i Härnösand i Nordsverige.

Kongressen havde samlet godt 200 deltagere
fra 16 europæiske nationer.

Byen Härnösand havde sat alle sejl til for at
arrangementet skulle blive vellykket, og allere-
de ved indkørslen til byen blev man mødt af et
stort skilt som bød kongressens deltagere
velkommen. Og man følte sig virkelig velkom-
men, dels mærkede man venlighed og gæstfri-
hed, dels mærkede man at et enormt forarbejde
havde resulteret i et usædvanlig velorganiseret
arrangement hvor alt var forberedt og forudset.
Byens store „Folkets hus“ var den perfekte
ramme om kongressen med rigelig foredrags-
og udstillingsplads, gode arbejdspladser til alle
og en smuk og hyggelig restaurant hvor velsma-
gende frokost og middag blev serveret hver dag

Der var sørget for fortrinlig indkvartering i
byen og dens nærmeste omegn. Indkvarterings-
grupperne var fordelt efter sprogområder for at
lette kommunikation og kontakt. Selv boede vi
på en smukt beliggende lejrskole, fortrinsvis
sammen med andre skandinaver. At sende 200
mennesker på ekskursion i
samlet flok er naturligvis ikke nogen god idé,
derfor var deltagerne inddelt i ti ekskursions-
grupper som om formiddagen tog på ekskur-
sion til forskellige lokaliteter, så vidt muligt i
nærheden af det sted hvor de var indkvarteret. I
alt var der således udvalgt 38 forskellige lokali-
teter, til hver lokalitet var der udarbejdet kort,
beskrivelse af jordbundsforholdene og oversigt
over de slørhattearter der hidtil var fundet på
lokaliteten.

Om eftermiddagen blev indsamlingerne be-
arbejdet og derefter fremlagt på kongressens
udstilling, så vidt muligt sammen med det tilsva-
rende blad fra billedværket Cortinarius Flora
Photographica. For den der har tilbragt mange
timer med at kigge på disse billeder, var det nyt-
tigt og lærerigt af få mulighed for at sammenlig-
ne foto og virkelighed. I mange tilfælde var lig-
heden så slående at man havde en fornemmelse

af at nogle af de eksemplarer man stod med i
hånden, bestemt måtte være med på billedet.
Måske er det ikke uden betydning at mange af
de afbildede svampe er indsamlet netop på dis-
se breddegrader.

Mange havde desuden fulgt arrangørernes
opfordring til at medbringe slørhatte fra deres
hjemegn, så allerede på kongressens første dag
var der fremlagt ca. 90 arter af slørhatte. Et im-
ponerende syn! Foruden gennemgang af det
fremlagte var der eftermiddag og aften mange
glimrende foredrag og diskussioner.

Gennem sponsorering fra især kommunen
var deltagerprisen bragt ned til 900 SEK for en
uges kongres incl. frokost og middag (hertil
kom så overnatning som kunne klares for helt
ned til 80 SEK per nat), og sponsorerne stod
ved deres tilsagn, også da tilmeldingernes antal
steg fra de forventede ca. 100 til lidt over 200!
For mange – især fra Syd- og Mellemeuropa –
havde det tydeligvis været et ekstra plus at de
her for første gang fik lejlighed til at opleve den
nordsvenske natur. En del havde benyttet lejlig-
heden til at holde nogle dages ferie i Sverige før
eller efter kongressen, et tegn på at sponsorerne
fik noget for deres penge – og dermed et argu-
ment over for fremtidige sponsorer ved lignen-
de lejligheder.

Der var 44 deltagere fra Frankrig, 35 fra
Tyskland, 20 fra Schweiz og 11 så langt borte fra
som Italien. I lyset heraf virkede det lidt påfal-
dende at kun to personer fra Danmark havde
fundet vej til Härnösand, men jeg må jo erken-
de at det også for mit vedkommende er første
gang jeg deltager i begivenheder af denne art.
Udbyttet oversteg langt mine forventninger.
Svampefolk er venlige og glade mennesker, og
man kan næsten ikke undgå at få en mængde
gode kontakter som man glæder sig til at gense
ved senere lejligheder. Og så er det udbytterigt
at træffe en masse af de personer hvis navne
man kender så godt fra svampebøgerne.

Næste års slørhattekongres afholdes fra 28.
september til 3. oktober i Arbois i Jurabjergene,
et område som er kendetegnet ved kalkrige
bjerge og fremragende vin. Det er vist unødven-
digt at nævne at jeg anbefaler deltagelse.

Mogens Holm
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Siden 1990 har oplysninger om fund af rødliste-
de svampearter været samlet i en database som
tilhører svampeforeningens fredningsudvalg og
ajourføres af denne rubriks redaktør.

I dag rummer basen både oplysninger om
rødlistearter, gullistearter og overvågningsarter
(se forklaring af disse betegnelser i en særlig
boks). Databasen ajourføres løbende, og ved
årsskiftet 1997/98 bestod den af ialt 8.217 kort.

Hvert kort i basen repræsenterer fund af én
art fra én lokalitet. Fund fra samme lokalitet fra
forskellige år er anført på samme kort. Findes en
rødlisteart flere steder på samme lokalitet, ligger
oplysningerne normalt også på samme kort.

På kortene anføres en række oplysninger om
voksestedet og om kilderne til oplysningen.
Desuden anføres normalt også navne på den el-
ler de personer som har set arten på lokaliteten.
Det skyldes at denne person normalt vil kunne
give flere oplysninger, f.eks. om det præcise vok-
sested. Et eksempel på et datakort er vist på
denne side.

Rødlisten på internettet
Den nyeste trykte rødliste er efterhånden nogle

år gammel, men en ny og ajourført version er
udarbejdet af svampeforeningens fredningsud-
valg, og den ventes at blive inkluderet i en kom-
mende revision af den nationale rødliste. Selv
om publikationen med ministerens underskrift
endnu lader vente på sig, har man siden sidste
sommer kunnet finde svamperødlisten på svam-
peforeningens hjemmeside på www.mycosoc.
dk. Også gullisten indgår her.

Overvågningsarterne er ti sjældne til forholds-
vis almindelige arter som blev foreslået over-
våget i en artikel i Svampe 33. Denne artikel med
titlen „Hvordan går det med Frost-Sneglehat?“
kan også findes på svampeforeningens hjemme-
side i en let forkortet udgave.

I artiklen som udkom i februar 1996, blev alle
foreningens medlemmer opfordret til at indbe-
rette fund af både rødliste-, gulliste- og overvåg-
ningsarter, og det er der heldigvis mange som
har gjort.

Antallet af indberettede fund af overvåg-
ningsarter steg betydeligt i 1996, men der var til
gengæld ret få fund af rødlistearter, hvilket ses i
tabel 1. Forklaringen er antagelig at 1996 var en
ret dårlig svampesæson. 1997 var også en sæson

Fra databasen af Jan Vesterholt

Jan Vesterholt, Kærvænget 32B, 8722 Hedensted, e-post: vesterholt@vip.cybercity.dk

From the database
SUMMARY: The Danish red data book on fungi is now accessible on the homepage of the Danish Mycological So-
ciety, www.mycosoc.dk. All Danish records of fungi included in the red data book, as well as a number of species
suspected to be in decline, are collected in a data base. A news bulletin, Myco News, reporting recent records of
rare and interesting fungi is updated with regular intervals. It can be found on the homepage of the Danish
Mycological Society (but only in a Danish version).

Eksempel på et kort fra rødliste-databasen.
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under gennemsnittet, men her var antallet af
indrapporterede fund langt højere end i 1996.
Faktisk var der ved årsskiftet indrapporteret 356
fund af rødlistearter fra 1997, og det er det høje-
ste tal nogen sinde for et enkelt år.

„Myco news“
I sommeren 1997 startede en serie af nyhedsbre-
ve som blev udsendt via internettet. Disse blev
sendt ud som e-post, først til en mindre gruppe
af personer, men efterhånden er antallet af mod-
tagere nået op over 20.

Udsendelserne bærer betegnelsen „myco
news“, og ved udgangen af 1997 var der i alt ud-
sendt 21 nyhedsbreve. Postlisten er åben for alle,
men man er naturligvis moralsk forpligtiget til
selv at bidrage med oplysninger i den ud-
strækning man har noget at bidrage med. Hver
gang tilpas mange oplysninger er indrapporteret
(mundtligt, skriftligt eller som e-post), udsendes
nye udgaver.

Indrapporterede angivelser som vurderes at
være tvivlsomme, sorteres fra, eller i visse tilfæl-
de foreslås det at belæggene bliver kontrolleret
af andre. Dette giver naturligvis ingen garanti
for at alle angivelser som slipper igennem til
„myco news“ og databasen er korrekt bestemt,
men det fungerer i praksis som et filter.

„Myco news“ rummer ikke kun oplysninger
om fund af rødlistearter mv. De kan også rumme
opfordringer til at lede efter bestemte arter. I de
kommende måneder må det forventes at de vil
blive brugt til rapportering om de første fund af
forårsbebudende svampe.

Siden december 1997 har „myco news“ også
kunnet findes på svampeforeningens hjemmesi-
de. De som alligevel ønsker at få nyhederne til-
sendt direkte – og som har en e-post-adresse –
kan sende mig en meddelelse om det. Af prakti-
ske grunde vil jeg kun udsende „myco news“ via
internettet, så hvis man ikke har adgang til dette,
må man forsøge at alliere sig med én som har det.

Indrapporterede fund fra 1997
Selv om sæsonen var under middel, blev der
gjort adskillige interessante fund i 1997. Der
blev ikke genfundet uddøde arter, men i hele 19
tilfælde blev der fundet akut truede arter på lo-
kaliteter, hvor de ikke var set tidligere. Er man
nysgerrig efter at se hvilke, må man se efter på
svampeforeningens hjemmeside. Nogle af årets
mere interessante fund vil naturligvis også blive
omtalt her i bladet før eller siden.

For to år siden spurgte jeg her i bladet om
hvordan det gik med Frost-Sneglehat. Det er na-
turligvis meget nærliggende at forsøge at besva-

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Brunrød Slimslør (Chroogomphus rutilus) 3 7 4 3 3 6 10
Grå Slimslør (Gomphidius glutinosus) 7 3 6 2 5 11 17
Vellugtende Sneglehat (Hygrophorus agathosmus) 1 6 3 2 4 4 6
Frost-Sneglehat (H. hypothejus) 3 4 11 7 8 13 10
Grå Ridderhat (Tricholoma portentosum) 2 4 3 8 3 13 4
Cinnoberbæltet Slørhat (Cortinarius armillatus) 4 2 4 3 5 0 3
Cinnoberskællet Slørhat (C. bolaris) 2 1 6 6 2 3 10
Brunskællet Slørhat (C. pholideus) 0 2 5 1 1 0 1
Safran-Slørhat (C. traganus) 0 0 0 0 0 0 0
Klidhat (Rozites caperatus) 1 2 1 1 1 4 4

Tabel 2. Antal lokaliteter med fund af overvågningsarter i perioden 1991-1997.

Kategori Ex E V R X O
1991 - 25 106 101 92 23
1992 - 36 151 127 140 31
1993 - 41 120 93 185 43
1994 - 42 143 113 301 33
1995 - 26 100 79 114 32
1996 - 17 41 51 71 54
1997 - 53 156 147 191 65

Tabel 1. Antal fund i databasen i 1991-1997 fordelt
efter kategori. Kategori-betegnelsen refererer til den
opdaterede rødliste.
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Rødlistearter
Forsvundne arter (Ex). I alt 31 arter har status som forsvundne i den nyeste danske svamperødliste. Her pla-

ceres arter som med rimelig sikkerhed kan antages at være forsvundne fra Danmark. Langt overvejende er

der tale om arter der ikke er set efter 1970. Der ligger 101 datakort på disse arter, men mere end halvdelen af

disse vedrører Priksvamp (Poronia punctata).

Akut truede arter (E). I alt 157 arter anses som akut truede. Der er her tale om meget sjældne arter som

kun har meget få voksesteder i Danmark. De stiller alle store krav til deres voksesteder, og må antages at for-

svinde fra landet hvis deres levesteder ikke drives med det fornødne hensyn. Der findes ialt 546 datakort som

vedrører truede arter – på 278 af disse kort er der observationer fra efter 1980. Dvs. i „nyere tid“ findes de akut

truede arter kun på i gennemsnit 1,8 lokalitet!

Sårbare arter (V). I alt 248 arter anses som sårbare. Der er her tale om sjældne arter som kun har få

voksesteder i Danmark. De er alle arter som stiller store krav til deres voksested og som må antages at blive

akut truede, hvis der gøres indhug i levestederne. Der findes ialt 2.264 datakort som vedrører sårbare arter,

og på 1.122 af disse kort er der observationer fra efter 1980. Dvs. at der er altså i gennemsnit 4,5 lokalitet fra

„nyere tid“ af de sårbare arter.

Sjældne arter (R). I alt 442 arter har status som sjældne. Der er her tale om sjældne eller meget sjældne

arter som kun har få voksesteder i Danmark. Det er typisk arter som tilsyneladende ikke stiller særligt store

krav til deres voksested, og som i princippet kunne findes mange steder.

I denne gruppe placeres en del trøfler og barksvampe der normalt kun findes af specialister, uanset de evt.

ikke har været fundet i meget lang tid. Der kan endnu være en del usikkerhed om deres reelle udbredelse, og

denne usikkerhed betyder at der endnu ikke er tilstrækkeligt grundlag for at placere dem i nogen af de oven-

stående katagorier. Der findes ialt 2.105 datakort for sjældne arter, og på 948 af disse kort er der observatio-

ner fra efter 1980. Dvs. at der i gennemsnit er 2,1 lokalitet fra „nyere tid“ af de sjældne arter.

Gullistearter
Opmærksomhedskrævende arter (X). Dette er en ny kategori i svampesammenhæng, og det er vigtigt at

understrege at der ikke er tale om rødlistearter. 105 arter har fået status som opmærksomhedskrævende, og

disse kan groft taget inddeles i to grupper. Den ene gruppe er arter som stiller store krav til deres voksested,

men som stadig er så udbredte at de ikke kan opfattes som sårbare. Hvis der gøres indhug i deres levesteder

vil de kunne blive sårbare med tiden. Den anden gruppe er magerbundsarter som stadig har forholdsvis man-

ge voksesteder i Danmark, men som i andre lande har været i kraftig tilbagegang eller er forsvundet, antagelig

pga. forsuring og kvælstofnedfald. Gulliste-placeringen skal derfor tages som et udtryk for at man bør følge

deres udvikling nøje.

Der findes ialt 2.545 datakort for opmærksomhedkrævende arter, og på 1.604 af disse kort er der observa-

tioner fra efter 1980. Dvs. at der er i gennemsnit 15,8 lokalitet fra „nyere tid“ af disse arter. Tallet burde givetvis

være en del højere, men indtastning af de allerede foreliggende oplysninger er endnu ikke afsluttet.

Overvågningsarter (O)
Overvågningsarter er ikke nogen „officiel“ kategori, men er affødt af en artikel i Svampe 34. Her blev der på

baggrund af hollandske erfaringer foreslået ti svampearter som kunne antages at være indikator-arter for til-

stand mht. forsuring og kvælstofnedfald. Et par af disse arter er samtidig gulliste-arter, og en enkelt er på

grundlag af de indsamlede data blevet inkluderet i selve rødlisten. Der findes ialt 867 datakort for overvåg-

ningsarter, hvoraf 318 vedrører fund fra efter 1980. Dvs. at der er i gennemsnit 31,8 lokalitet fra „nyere tid“ af

disse arter.
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re det spørgsmål nu. Tabel 2 viser dog klart at
det på det nuværende grundlag ikke er muligt at
sige ret meget om de ti arters aktuelle tilstand.

Tabel 2 viser at antallet af indrapporterede
fund er højere end før der blev opfordret til
overvågning. Men den viser også at antallet af
rapporterede fund stadig ligger væsentligt under
hvad der må formodes at være arternes reelle
udbredelse.

Det kan dog synes påfaldende at Cinnober-
bæltet Slørhat (Cortinarius armillatus) kun er
rapporteret fra tre steder i 1996-1997, og Brun-
skællet Slørhat (C. pholideus) kun fra ét sted.
Sammenholder man dette med figurerne i
Svampe 33, er der måske virkelig grund til at
være bekymret for disse arter. Og Safrankødet
Slørhat (C. traganus) er stadig ikke fundet i
Danmark i 1990-erne. Vil den tendens fortsætte
i de kommende år?

Fortsat overvågning
Der er fortsat behov for indrapportering af fund
af både overvågningsarter, rødlistearter og gulli-

stearter.
Denne rubrik vil med jævne mellemrum vende

tilbage med nye sammenstillinger fra databasen.
Her vil jeg gerne benytte lejligheden til at

takke de mange som allerede har indsendt op-
lysninger. Alle oplysninger er indtastet, men der
har ikke altid været tid til at kvittere for oplys-
ningerne. Det vil jeg gerne gøre her.

Tak til Jørgen Albertsen, David Boertmann,
Lars Bossov, Carsten Brandt, Morten Christen-
sen, Leif Døssing, Rasmus Ejrnæs, Ole Faaborg,
Tobias Frøslev, Anneli Gerdsen, Anker Hansen,
Jacob Heilmann-Clausen, Mogens Holm, Peer
Høgsberg, Betty Klug-Andersen, Birgit Jacob-
sen, Henning Knudsen, Christian Lange, Benny
S. Larsen, Flemming V. Larsen, Bo Levesen, Else
Lykkeberg, Thomas Læssøe, Johan Meyer, J.W.
Møller, Thomas Nedergaard, Klaus Bo Nielsen,
Birgit Nordentoft, Benny T. Olsen, Bjørn W. Pe-
dersen, Jens H. Petersen, Erik Rald, Flemming
Rune, Lise Samsøe, Anne Storgaard, Morten
Strandberg, Solveig Søndergaard, Ronald Toft,
Henrik Tranberg og Thomas Vikstrøm.

Safrankødet Slørhat (Cortinarius traganus) er endnu ikke fundet i Danmark i 1990-erne. Billedet er fra Sverige,
Härjedalen, Skärkdalen syd for Ljungdalen, 10.9.1997, JV97-284. Foto Jan Vesterholt.



18

– at det nu endelig efter mange års forsøg er lykke-
des at dyrke kantareller i et drivhus. Svenskeren
Eric Danell, der i 1994 skrev disputats i kantarel-
økologi, har sammen med amerikaneren Franci-
sco Camacho fremavlet kantareller i urtepotter
med 16 måneder gamle Skovfyr-planter.

Forsøget startede i januar 1995, hvor Danell &
Camacho i reagensglas podede unge kimplanter af
Skov-Fyr med kantarel-mycelium, der var isoleret
fra et svensk frugtlegeme helt tilbage i 1988. I
marts 1995 blev småplanterne overført til potter,
og i august 1995 gravedes planterne op for at man
kunne studere dannelsen af mykorrhiza. En del af
planterne blev genplantet i deres potter, og i april
1996 voksede et 3,5 cm stort velskabt frugtlegeme
op af potten. I juni og november kom flere frugtle-
gemer, seks i alt.

Hvilke faktorer, der igangsatte dannelsen af
frugtlegemerne, var ikke til at gennemskue, men
det var sensationelt i sig selv, at det var lykkedes at
få dannet frugtlegemer fra så unge „træer“. Nor-
malt skal træer med mykorrhiza have en alder på
mindst 25 år, førend der kan dannes Kantarel-
frugtlegemer (Nature, vol. 385, 23. januar 1997).

– at Polen i 1980'erne og 1990'erne har været en af
Europas helt store champignonproducenter. Til-
bage i 1970 produceredes kun 2000 tons champig-
nons i Polen, men i slutningen af 1980'erne nåede
årsproduktionen op på hele 95.000 tons. Efter mu-
rens fald har årsproduktionen stabiliseret sig på
knap 70.000 tons. Til sammenligning producerer
Danmark i dag omkring 10.000 tons årligt.

For en halv snes år siden opdagede hollandske
konservesfabrikanter, at polakkerne var speciali-
ster i at producere de små „mini-champignons“,
man sælger på glas og i dåse. Priserne på de polske
champignons var på under det halve af prisen på
de vesteuropæiske, og i løbet af få år boomede
champignonindustrien i Polen. Størstedelen af
produktionen går dog stadig til hjemmemarkedet,
og den kvote, EU har fastsat for import af polske
champignons, er kun 50% udnyttet.

Der er ca. 3000 champignondyrkere i Polen, og
deres omkostningsniveau er meget lavt: en cham-
pignonplukker i Polen tjener kun ca. 7 kroner i ti-
men. Men selv om både elektricitet og olie er langt

billigere end i Danmark, har de færreste dyrkere
råd til moderne dyrkningsapparatur som f. eks.
airkonditionering. Derfor er man nødt til at stand-
se produktionen om sommeren, hvor der simpelt
hen bliver for varmt i gartnerierne (The Mush-
room Journal, vol. 570, juli 1997).

– at ektomykorrhizasvampe med deres mycelium
forbinder skovens træer, så de kan udveksle næ-
ringsstoffer. I et forsøg udført af et canadisk for-
skerhold er det lykkedes at påvise, at et træ kan
sende kulstof gennem mykorrhizasvampes myceli-
um til et andet træ. Det har ændret vores syn på
træernes konkurrenceforhold i skoven og givet en
ny forklaring på, hvordan små træer klarer sig i
skyggen under de store.

I forsøget byggede det canadiske forskerhold
to telte omkring små fyrretræer, der var inficeret af
den samme mykorrhizasvamp, men som ikke hav-
de rodforbindelser. Teltene blev fyldt op med luft,
der var blandet med hver sin slags radioaktivt
mærket kultveilte (hhv. 13C og 14C). Når det ene
træ fik lys og det andet skygge, bevægede kulstof-
fet sig fra det belyste træ ned i svampemyceliet og
op i det beskyggede træ, og når man byttede om på
lys og skygge, vendte strømmen af kulstof.

Denne transport af kulstof fungerer fint mellem
forskellige træarter, der er inficeret med den sam-
me mykorrhizasvamp (f.eks. birk og fyr), men ikke
mellem træarter, der danner to forskellige typer
mykorrhiza (f. eks. mellem fyr, der danner ekto-
mykorrhiza, og thuja, der danner VA-mykorrhi-
za). Har man at gøre med samme træart, vil de sto-
re træer antagelig altid kunne hjælpe de små – hvis
mykorrhizasvampene fungerer optimalt (Nature,
vol. 388, 7. august 1997).

– at kineserne nu har fået defineret to forskellige
ord for svampe som begreb. I en ny artikel har en
kinesisk mykolog omhyggeligt argumenteret for,
at ordet „junwu“ fremover skal gælde for svampe i
bredeste forstand (inklusive protozooer, slim-
svampe etc.), mens ordet „zhenjun“ kun skal bru-
ges om ægte svampe i snæver forstand (Eu-
mycota). Så nu er der ikke længere grund til nav-
ne-forvirring i Kina (Acta Phytopathologica Sini-
ca, vol. 27 (1): 1-2, 1997).

Vidste du . . . af Flemming Rune
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Indledning
Svampe kan nedbryde de mest mærkværdige
substrater. Blandt de mere specielle finder man
horn, pels og fjer. Fælles for disse er at de inde-
holder hornstof (keratin), som også vores egne
negle, hår og øvre hudlag bl.a. består af. Horn-
stof er et vanskeligt nedbrydeligt protein, men
der findes nogle svampe, som med deres enzym-
systemer er i stand til at nedbryde hornstof og
leve af det.  

To af de mere iøjnefaldende arter som kan
det, er Hovsvamp (Onygena equina) og Fjer-
svamp (O. corvina), der begge tilhører slægten
Hornsvamp (Onygena). 

Hornsvampene hører hjemme blandt sæk-
svampene i Hornsvampeordenen (Onygenales)
sammen med en lang række af småsvampe, der
har det til fælles, at de danner runde, lukkede
frugtlegemer (cleistothecier). Hudsygdomme
som ringorm og fodsvamp skyldes også hoved-
sageligt et sådant hornstofnedbrydende med-
lem af Hornsvampeordenen, nemlig den ukøn-
nede svamp Trichophyton rubrum.

Inden for Hornsvampeordenen er de to arter
i slægten Hornsvamp nogle „kæmper“, som
skiller sig ud ved at have større frugtlegemer
end de resterende arter. Frugtlegemerne er tilli-
ge stilkede. Derfor har de været kendt længe og
samlet af en bred skare af svampeinteresserede.
Ikke mindst i Danmark hvor slægten allerede i
1904 blev taget med i Rostrups bestemmelses-
værk „Den danske Flora 2. Del“.

Jeg vil i de efterfølgende afsnit præsentere
slægten og dens karakteristika, de to danske ar-
ter samt en tidligere Rostrupsk varietet, som
bl.a. af Rammeloo (1977) regnes for at være en
Hornsvamp. 

Hvor finder man en hornsvamp?
En vigtig ledetråd, når man leder efter en be-
stemt svamp, er dens substrat. Hos hornsvam-
pene er det som sagt substrater af hornstof, man
skal lede efter, dvs. rester af dyr eller dyreefter-
ladenskaber som gylp eller redemateriale. Hov-
svamp (O. equina) er tidligere fundet på heste-
hove, klove af bl.a. svin samt kohorn. Da det
ikke ligefrem vrimler med kohorn og hestehove
i den danske natur, skal man nok være mere end
heldig for at finde den. Ved gennemgang af det
tilgængelige materiale af Hovsvamp er flere ind-
samlinger blevet ombestemt til Fjersvamp. Selv-
om substratet mange gange kan give et finger-
peg om hvilken art man står med, så vil det al-
drig være tilstrækkeligt til at opnå en troværdig
bestemmelse – sporer og helst også sækkene
bør måles. Det viste sig efter denne gennem-
gang, at det sidste angivne danske fund af Hov-
svamp stammer helt tilbage fra 1913, og arten
kan på den baggrund anses for at være uddød i
Danmark. Derimod er der en større sandsynlig-
hed for at finde Fjersvamp (O. corvina). Den
findes fortrinsvis på fjer og gylp indeholdende
rester af fjer og pels. Men til trods for, at man
kan finde uendeligt mange fjer og uendeligt me-

Slægten Hornsvamp (Onygena Pers.: Fr.)
– sæksvampe på substrater af hornstof
Pia Boisen Hansen

Pia Boisen Hansen, Afdeling for Systematisk Botanik, Aarhus Universitet, Nordlandsvej 68, DK-8240 Risskov,
Danmark, e-mail: pia@botanik.bot.bio.aau.dk

The genus Onygena Pers.: Fr.; species of Ascomycota decomposing keratin
SUMMARY:  The two Danish species of Onygena, O. equina and O. corvina are presented. A general introduction
is given to keratinolytic fungi of the Onygenales and to the characteristics of the genus Onygena. Though rare
in Denmark, O. corvina is the more common of the two species, most frequently found on feathers and pellets.
O. equina has been reported only four times, all of them on hoofs or horn, and since the last verified report is
from 1913 the species is considered extinct in Denmark. It is uncertain whether O. caprina var. ungulina has
been found in Denmark as the collection is lost; its placement in Onygena is questionable due to the deviant
spores.
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gen gylp i naturen, er det stadig ikke lykkedes
undertegnede selv at finde Fjersvamp!

Begge arter af Hornsvamp er vidt udbredte i
både Europa og Nordamerika. 

Slægtens karakteristika
Når man har fundet en fjer eller lignende skal
man kigge efter nogle svampe der danner cirka
1 cm høje stokke med et kugleformet hoved
øverst på stokken. Hos de unge frugtlegemer er
hovedet endnu ikke differentieret, og deres
form er mere kølleagtig. Frugtlegemerne er
hvidlige til brune, og der forekommer som regel
mange frugtlegemer på samme substrat.

Hornsvampenes sække med sporer findes i
store mængder inde i hovedet (cleistotheciet).
Sækkene er næsten runde, tyndvæggede og 8-
sporede. Sporerne blotlægges når den tykke
væg i hovedet (peridiet) revner og falder hen.
Herefter kan sporerne spredes, sandsynligvis

ved hjælp af insekter, der lokkes til af de stin-
kende duftstoffer svampene producerer (Cur-
rah 1985).

Sporerne er ellipsoidiske og hyaline til brun-
lige. Ser man på dem i lysmikroskopet (ved 1250
×) ser de ud til at være glatte til lidt ru og egent-
lig ret kedelige. Ved yderligere forstørrelse, som
man fx kan opnå med et scanning-elektronmi-
kroskop (SEM), viser det sig, at sporerne hos
begge arter har et meget flot netagtigt ornament
og dermed ikke er så kedelige som umiddelbart
antaget.

Ud over de kønnede sporer, som dannes i ho-
vedet, danner hornsvampene også ukønnede
sporer (konidier), der minder en del om sporer
fra formslægten Sporendonema (Carmichael m.
fl. 1980).

Slægtens historie
Hovsvamp (O. equina) blev oprindelig beskre-
vet som en mindre støvbold under navnet Lyco-
perdon equinum af Wildenow i 1787. Persoon
fandt dog sidenhen ud af, at der var tale om en
svamp tilhørende en anden slægt, og han opret-
tede i 1799 slægten Onygena.

Onygena har anden historisk „tilknytning“ til
basidiesvampene, idet arten Pudderkølle (Phle-
ogena faginea) (se beskrivelse i Svampe 1: 6-7)
bl.a. er blevet beskrevet som en hornsvamp – O.
faginea Fr. (Saccardo 1886). Pudderkølle, der fx.
findes på gamle døde bøgetræer, har da også en
slående ydre lighed med hornsvampene. Der er
dog ikke tale om noget slægtskab, men derimod
om en overfladisk lighed i form (konvergent
evolution).

Dansk navngivning
At hornsvampe er kendt blandt almindeligt
svampeinteresserede afspejles i, at de siden sid-
ste århundrede har haft danske navne. Slægten
Onygena kaldes i Ferdinandsen og Winges værk

Nøgle til arterne

1. Stok  lang, op til 24 mm; [sække 9-14 x 6,5-9 µm i diam.; sporer 4-7,5 x 2,5-4 µm]‚ især på fjer,
gylp og pels. Fjersvamp (O. corvina)
Stok kort, op til 10 mm; [sække 14-24 x 11-16 µm i diam.; sporer 5,5-9,5 x 3-6 µm]; fortrinsvis på
horn, klove og hove. Hovsvamp (O. equina)

Skanning elektron mikroskop foto af spore af Fjer-
svamp (O. corvina). Møns Klinteskov, Maglevands-
faldet, 30. 9.1997 (PH97-195). Foto Anni Sloth.
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A-C: Fjersvamp (Onygena corvina). A: Frugtlegemer, B: sække og sporer, C: Sporer set i lysmikroskop (× 1000).
Holte, Næsset, 16.10.1993 (BKA93024/JHP-94.097). Foto Jens H. Petersen, tegning: Pia Boisen Hansen.
D-F: Hovsvamp (O. equina). D: Frugtlegemer, E: sække og sporer, F: Sporer set i lysmikroskop (× 1000).  
Öland: Karum, Sverige, 4.10.1994. Foto Jens H. Petersen, tegning: Pia Boisen Hansen.
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fra 1928 for Hovsvamp, og som en afledning
heraf kaldes O. equina for Alm. Hovsvamp. In-
den da havde Rostrup (1904) dog kaldt O. equi-
na for Hovsvamp, dvs. uden tillægsordet „al-
mindelig“ som artsnavn.

De nuværende navne for slægten Onygena
stammer fra Foreningens „Danske svampenav-
ne“ fra 1985, hvor slægten hedder Hornsvamp,
O. equina er blevet til Hovsvamp og O. corvina
til Fjersvamp. Slægten har dermed skiftet navn
fra Hovsvamp til Hornsvamp, og hos arten O.
equina findes tillægsordet „almindelig“ (Hov-
svamp) ikke længere, hvilket kun er logisk ef-
tersom slægten nu hedder noget helt andet.

Den danske navngivning hos hornsvampe er
i det hele taget meget afvigende fra normalen,
hvor artsnavne normalt er todelte med slægts-
navnet stående til sidst. Men uanset afvigelser
er artsnavnene velvalgte, da de hentyder til de
to arters foretrukne substrater henholdsvis hov
og fjer. Tilsvarende kaldes de to arter på svensk
for Klövsvamp (O. equina) og Fjädersvamp (O.
corvina) (Ryman & Holmåsen 1984). De dan-
ske og svenske navne står desuden parallelt til
de latinske artsnavne da equina kommer af equ-
us, det latinske ord for hest, og corvina af corvus
er det latinske ord for ravn.

Beskrivelser af arterne
Mine beskrivelser bygger på en gennemgang af
tilgængeligt materiale af Hornsvamp i Dan-
mark. Citeret materiale er opbevaret på Bota-
nisk Museum, København (C), Landbohøjsko-
len (CP) hos C. Lange (CL), J.H. Petersen
(JHP) og undertegnede (PH).

Hovsvamp
(Onygena equina (Willd.) Pers.: Fr.) 
(Syn. Alm. Hovsvamp)
Frugtlegemerne er stilkede med en kort, bred
stok. Stokken er op til 10 mm høj og 0,8-1,2 mm
bred, glat til skællet og hvid til creme eller gul-
lig. Hovedet, hvori sækkene dannes, er rundt el-
ler helt uregelmæssigt formet, 0,5-2,5 mm i dia-
meter, rynket til pudret, okkerbrunt. Ved mo-
denhed falder peridiet væk, og den brune spore-
masse iblandet hyfestykker blottes. 

Sækkene er runde til næsten runde, 14-24 ×
11-16 µm i diameter, 8-sporede. Sporerne er el-
lipsoidiske og let tilspidsede i den ene ende, 5,5-
9,5 × 3-6 µm, glatte til lidt ru når de ses i lysmi-

kroskopet, oftest med to lysbrydende olie-
dråber, hyaline og i mængde okkerbrune. 

Arten må antages at være uddød i Danmark.
Der findes fire danske kollektioner i herbarier-
ne.

Afbildet i Ryman og Holmåsen (1984) side
677 og i Breitenbach og Kränzlin (1981) nr. 375.

MATERIALE

DANMARK: NV-JYLL.: Krabbesholm Skov, 12.11.
1905, J. Lind, svineklør (C) – Ø-JYLL.: Sødal Skov
NØ for Viborg, 5.1904, J. Lind/E. Rostrup, hestehov
(C) – NØ-Sjæll.: Klosterris Hegn, 22.2.1913, O. Ro-
strup, horn (CP) – Sjælland, 2.1883, E. Rostrup, hov/
klov (C).
FÆRØERNE: Vidareidi, 22.10.1979, V. Alstrup, uld/
pels? (C).
SVERIGE: Västmanland: Lindeberg, 15.9.1938 & 22.9.
1938, K. G. Ridelius, kohorn (C); Öland: Karum,
4.10.1994, C. Lange, horn fra får (CL).
ESTLAND: Loodi, 26.8.1989, S.A. Elborne, kohorn
(C).
RUSLAND: Gatschina, 09.1839, H. Lassen, hov (C).

Fjersvamp
(Onygena corvina Alb. & Schwein.: Fr.)
(Syn. O. piligena Fr.)
De stilkede frugtlegemer bryder frem gennem
substratoverfladen, der som oftest er dækket af
et hvidt eller gulligt mycelium. Stokken kan bli-
ve op til 24 mm høj og 1 mm i diameter, struktu-
ren er rynket eller furet, snoede stokke fore-
kommer ofte, farven hvid til creme. Hovedet er
0,3-1,9 mm i diameter, rynket, creme til okker-
brunt. Når peridiet henfalder ses en brunoran-
ge, ulden struktur som består af de modne spo-
rer og hyfestykker. Sækkene er ellipoidiske til
runde, 9-14 × 6-9,5 µm i diameter, 8-sporede.
Sporerne er ellipsoidiske, let bøjede, 4-7,5 × 2,5-
4 µm, glatte i lysmikroskopet, ofte med to lys-
brydende dråber, hyaline til let gullige, spore-
masse orangebrun.

Udover de allerede nævnte substrater angi-
ver Rostrup (1916) et fund fra udlagte tånegle.

Arten er sjælden, men er den almindeligste
af de to danske arter. 

Afbildet i Ryman og Holmåsen (1984) side
677 og i Breitenbach og Kränzlin (1981) nr. 374.

MATERIALE

NØ-JYLL.: Tversted Strand, 13.10.1983, S.A.
Elborne, på ræveekskrementer, (C); Rubjerg Knude,
16.10.1988, C. Lange, fåreklov (CL); Bøgsted
Plantage, 18.10.1985, P.D. Rabenborg, uglegylp (C);
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Høstemark Skov, 20.2.1995, C. Lange, gylp (JHP);
Hessel Skovhuse, 22.10. 1981, P.D. Rabenborg, fjer
(C); Buderupholm Skov, Frueskostedet, 8.9.1994, J.
H. Petersen, pels (JHP) – Ø-JYLL.: Ulstrup Skov,
22.10.1955, A.B. Klinge, kragefjer (C); Vorsø,
Kalven, 1.9.1980, T. Læssøe & S.A. Elborne, fjer (C);
Vorsø, BXII, 24.9.1981, T. Læssøe, rågefjer (C) –
FYN: Sellebjerg, 28.9.1891, O. Rostrup, gylp (C, CP);
Langeland, Ristinge Strand, 19.10.1984, S.A.
Elborne, fjer (C) – NØ-SJÆLL.: Geelskov, 1.10. 1972,
K. Olrik & H. Knudsen, fjer (C); Holte, Næsset,
16.10.1993, B. Klug-Andersen, uglegylp
(BKA93024/JHP-94.097) (C); Rudeskov, 5.1.1934,
C.A. Jørgensen, uglegylp m. fjer (C); Dyrehaven,
25.11.1888, C. Raunkjær/E. Rostrup, gylp? (CP);
Lyngby Mose, 11.1914, C. Olsen & C. Ferdinandsen,
gylp (C); 13.12.1992, B.T. Olsen, gylp (C); Boserup,
4.10.1896, O. Rostrup, fjer (C); 10.1897, O. Rostrup,
fjer? (C);  – LOLLAND: Maltrup Skov, 20.10.1986, S.
Klug-Andersen, fjer af skovskade (C) – MØN:
Ulfshale, 28.9.1997, H. Knudsen, fjer (PH97-192);
Møns Klinteskov, Maglevandsfaldet, 30. 9.1997, C.
Lange, negl? (PH97-195).

„Onygena“ caprina Fuck.
var. ungulina (Rostrup) Fischer
(Syn. „O.“ ungulina Rostr.)
E. Rostrup beskrev i 1894 en siddende „horn-
svamp“ på hestehov, som han havde lagt i Land-
bohøjskolens have. Han gav den navnet O. un-
gulina, men den blev senere henregnet som en
varietet af arten O. caprina Fuck., da Rostrups
art „kun“ afveg fra denne ved at have lidt større
sporer (Rammeloo 1977). 

Rostrups indsamling er sandsynligvis gået
tabt, så mine studier af denne er udelukkende
gjort på baggrund af litteraturen. 

Beskrivelse ifølge Rostrup (1894): Frugtlege-
mer siddende, fladt ellipsoidiske eller ure-
gelmæssigt hvælvede, 2-4 mm i diameter, større
i bredden end i højden, hvidgrå. Indholdet i det
modne frugtlegeme består af talrige sække og få
grenede hyfer. Sækkene er kugleformede til
bredt ægformede og af størrelse 14-20 µm; spo-
rerne er citronformede, kantede (med ækvato-
rial ring), 8-10 µm i diameter, med en oliedråbe,
blegbrune og i mængde brunrøde til rustrøde.

Sporerne hos O. caprina beskrives som 8-8,6
× 3,9-4,7 µm og med en 0,8-1,1 µm bred ækvato-
rial ring (Rammeloo 1977).

Denne art og den af Rostrup beskrevne vari-
etet synes at være tvivlsom som Hornsvamp, da
dens sporer er citronformede og har en ækvato-
rial ring, og da frugtlegemerne er ustilkede. Det

er specielt sporenes facon, som tyder på at den
tilhører en anden slægt, da sporerne netop er en
af de vigtigste skillekarakterer inden for horn-
svampordenen. Det er dog svært at tage stilling
til slægtskabet uden at have set noget materiale
af O. caprina. Currah (1985) nævner at arten
muligvis hører hjemme i slægten Gymnascella,
men der mangler oplysninger om O. caprina’s
ukønnede stadie for at den teori kan underbyg-
ges.

Afslutning
Tilbage er der bare at opfordre de danske svam-
pesamlere til at trodse afskyen for efterladen-
skaber fra (døde) dyr og gå på jagt efter fjer,
gylp, hestehove m.m. og finde hornsvampe. Jeg
er meget interesseret i nye fund, fund som ikke
figurerer på materialelisterne samt naturligvis i
materiale, som kunne passe til en beskrivelse af
Rostrups „Onygena“.

Litteratur
Breitenbach, J. & F. Kränzlin 1981. Pilze der

Schweiz, Bd. 1 Ascomyceten. – Luzern.
Carmichael, J.W., W.B. Kendrick, I.L. Conners & L.

Sigler 1980. Genera of Hyphomycetes. – Edmon-
ton.

Currah, R.S. 1985. Taxonomy of the Onygenales: Ar-
throdermataceae, Gymnoascaceae, Myxotricha-
ceae and Onygenaceae.  – Mycotaxon 24: 1-216.

Ferdinandsen, C. & Ø. Winge 1928. Mykologisk eks-
kursionsflora. – København.

Gøtzsche, H.F. 1980. Phleogena faginea i Lyngby
Åmose. – Svampe 1: 6-7.

Knudsen, H. & P.G. Sørensen 1985. Danske svampe-
navne. Foreningen til svampekundskabens frem-
me. – København.

Persoon, C.H. 1799. Observationes mycologicae 2:
71. – Lipsiae.

Rammeloo, R. 1977. Het genus Onygena Pers. ex Fr.
in België. – Dumortiera 15(2): 1-8.

Rostrup, E. 1894. Mykologiske Meddelelser (IV). –
Botanisk Tidsskrift 19: 44-46.

- 1904. Vejledning i den danske Flora. 2. del. Blom-
sterløse Planter. – København.

Rostrup, O. 1916. Bidrag til Danmarks Svampeflora
I. – Dansk botanisk Arkiv 2(5): 1-56.

Ryman, S. & I. Holmåsen 1984. Svampar. – Stock-
holm.

Saccardo, P.A. 1886. Sylloge fungorum 4. – Padua.
Wildenow, C.L. 1787. Florae Berolinensis Prodomus

secundum systema Linneaum a Tunbergio emen-
datum conscriptus. – Berlin.



24

Hemimycena cephalotricha
– ny for Danmark
I forbindelse med gennemgang af nogle egestam-
mer i Suserup Skov fandt jeg på undersiden af nog-
le afskallede stykker egebark en lille hvid, kort-
stokket Huesvamp, der var helt dækket af glaskla-
re dråber. Jeg tænkte straks, at det måtte dreje sig
om Hemimycena tortuosa P.D. Orton, en art der
netop gror sådanne steder, og som jeg er fortrolig
med fra min tid i England. En undersøgelse i mi-
kroskopet fik mig dog på andre tanker. Det drejede
sig i stedet om Hemimycena cephalotricha (Joss. ex
Redhead) Singer, som er kendt fra vore nabolande
(Hansen & Knudsen 1992), men til dato ikke rap-
porteret fra Danmark. Hemimycena tortuosa er
derimod ikke kendt fra Skandinavien, men er ret
almindelig i England.

De to arter adskiller sig både ved cheilocysti-
dernes og sporernes facon. Hemimycena tortuosa
har sylespidse cheilocystider og næsten cylindriske
sporer, mens H. cephalotricha har små hoveder på
cheilocystiderne og nærmest citronformede sporer.
Hemimycena tortuosa danner formodentlig lidt
større frugtlegemer end H. cephalotricha. Ligesom
hos andre Hemimycena-arter er sporerne inamylo-
ide, og begge arter har helt hvide frugtlegemer. De
mange dråber på friske frugtlegemer skyldes at
kondensvand akkumuleres i dækket af spiralsnoe-
de hår på hat og stok. En karakter som begge arter
besidder. 

Der findes et fint billede af H. cephalotricha i
Bull. Soc. myc. Fr., Atlas 278 (hæfte 109 (4), 1993).
Kühner (1938) angiver som det eneste substrat
egebark (mosdækket Quercus robur og Q. ilex).

Følgende beskrivelse er baseret på et modent
frugtlegeme og adskillige halvmodne og primordi-
er spredt på undersiden af fugtigt liggende bark.

Hat hvid, hvælvet, op til 3 mm bred, pruinøs, tæt
besat med klare dråber, især i randen. Lameller ret
tykke, enkelte gaffeldelte, smalle, bredt tilhæftede
til svagt nedløbende, L: 11, l: 1-3 (L: gennemgåen-
de lameller, l: smålameller mellem hvert gennem-
gående lamelpar). Stok kort, 2 × 0,3 mm, svagt ex-
centrisk, pruinøs, tæt besat med klare dråber, basis
stridhåret. Lugt ikke erkendbar.

Øskner tilstede. Basidier 2-4 sporede. Sporer

Usædvanlige danske svampefund red.: Jan Vesterholt

Tobias Frøslev, Jægergårdsgade 140, 3. th, 8000 Århus C, e-mail: tobiasgf@mi.aau.dk
Thomas Læssøe: Botanisk Institut, Øster Farimagsgade 2D, DK-1353 København K, e-mail: thomasL@bot.ku.dk
Thomas Nedergård, Paradisgade 7, 2. tv, 8000 Århus C

Notes on rare fungi collected in Denmark
SUMMARY:  The first Danish record of Hemimycena cephalotricha is reported from Quercus bark in a small near-
natural forest patch with a mixture of mainly Fagus, Fraxinus and Quercus. The material was macroscopically
very similar to H. tortuosa material (from the UK).

Psathyrella suavissima is reported as new to Denmark; the material is described and compared with other
published descriptions. A further, somewhat older Danish collection, without annotations is cited based on a de-
termination by L. Örstadius.

Cortinarius bulliardii has been found in the Århus-forests for the first time since 1927. It was found in two
places in November and January. At present it is only known from one other Danish locality.

Hemimycena cephalotricha fra egebark (TL-4589).
Foto Thomas Læssøe.
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lidt citronformede, 6.6-7.6 × 4,3-5,2 µm. Cheilo-
cystider bugtet cylindriske til flaskeformede, op til
42 µm lange,  med hovedformet top, op til 5,7 µm
brede. Caulo- og pileocystider tilsvarende.

MATERIALE: S-SJÆLL.: Suserup Skov, 13.11.1997, T.
Læssøe (TL-4589) (C).

Thomas Læssøe

En ny dansk Mørkhat
(Psathyrella suavissima)
En ny dansk mørkhat (Psathyrella suavissima Ayer)
er fundet knippevoksende på tykt dække af sav-
smuld. Herunder er givet en beskrivelse:

Hat tør, dækket af tilbagekrummede, hvide, hår-
agtige slørskæl, siden affaldende fra midten, varmt
gulbrun, som tør blegt læderbrun, 18-30 mm bred
(ingen helt udfoldede eksemplarer), hvælvet, rand
bølget, noget indrullet, næsten uldhåret. Lameller
gråbrune med hvid æg, udrandede-bredt tilhæfte-
de, 4,5 mm brede, L: ca. 52, l: 3-5. Stok stærkt
krumskællet af hvidt slør, siden med færre slørre-
ster og lyst brunlig, uden knold, ikke rodslående.
Kød lyst flødefarvet. Smag mild. Lugt stærk,
sødlig-vammel, a la Sødtduftende Tåreblad.

Basidier for det meste 4-sporede. Sporer (7-)
7,3-8,1(-8,7) × 3,9-4,5 µm (originalbeskrivelsens
sporemål (6,5-)7,6-8,0(-9,5) × (3,7-)4,8(-5,5) µm).
Cheilocystider talrige, mere eller mindre ampul-
formede med tendens til hoveddannelse, op til 50
µm lange, og 25 µm brede, hoved op til 7 µm bredt.
Pleurocystider spredte, bredere og med mindre ho-
veddannelse, op til 52 × 14 × 8 µm.

MATERIALE: Ø.-JYLL.:Vind Skov ved Borum,
24.9.1987, Ella og Poul Erik Brandt, JV87-756 (C);
LOLLAND: Vindeholme Skov, 15.6.1997, på savsmuld
(bøg?) i bøgedomineret skov på fed bund, sammen med
Agrocybe praecox, T. Læssøe, TL-4888 (C, K(M) 51625
og kultur KC 1233).

Denne meget karakteristiske Mørkhat – som
dansk navn foreslås Sødtduftende Mørkhat – er
forbløffende nok først beskrevet i 1984 af Ayer.
Tidligere samme år var den blevet provisorisk be-
skrevet under navnet Psathyrella sacchariolens
(Enderle 1984). Ovenstående beskrivelse er i over-
ensstemmelse med originalen, dog har jeg konsta-
teret en tendens til hoveddannelse på cheilocysti-
derne, en karakter, som siges at mangle på typen
(Ayer 1984, Kits van Waveren 1987). Breitenbach

Psathyrella suavissima på savsmuld, Vindeholme Skov, 15.6.1997 (TL-4888). Foto Thomas Læssøe.



& Kränzlin (1995) har dog også afbildet sådanne
„kapitate“ cystider og har i øvrigt et farvebillede,
der minder forbløffende om det her viste. Også
Enderle (1984) afbilder cystider, der har denne
tendens og ligeledes et vellignende farvebillede.
Den er angivet som „tämligen allmän“ i det nordli-
ge Mellem-Sverige og i det sydøstlige Sverige i det
„økologiske katalog“ over svenske storsvampe
(Hallingbäck 1994), men det lollandske fund re-
præsenterer det første kendte danske fund. Ayer
(1984) angav arten som en tidlig sommerart, der
gror på jord blandet med træstykker, tilsyneladen-
de i alle tilfælde i granskov. Arten skal minde om
den lugtløse P. pervelata Kits, der ligeledes er sjæl-
den i Danmark. Duft-Mørkhat (P. fragrans A.H.
Smith) har en svagere lugt og ubetydeligt slør. Me-
dusa-Mørkhat (P. caput-medusae (Fr.) Konr. &
Maubl.) har også en sødlig-vammel lugt henefter
Sødtduftende Tåreblad (karakteren ikke nævnt i
Danske Storsvampe), men denne art har indvokse-
de skæl på hatten og oftest en ring på stokken. Der-
udover er Stinkende Mørkhat (P. narcotica Kits)
vores eneste kraftigt lugtende mørkhat. Den er
også en sjældenhed.

Der findes yderligere en dansk indsamling af
denne art bestemt af Leif Örstadius (ifølge brev til
Jan Vesterholt). Den blev samlet af Ella og Poul
Erik Brandt i Vind Skov ved Borum nær Århus.

Udover „lugt sødlig“ er der ingen noter ved det-
te materiale. Sammenlignet med andre angivelser
er det en sen forekomst, men habitaten er typisk.

Thomas Læssøe

Bulliards Slørhat (Cortinarius bulliardii)
genfundet i Århusskovene
I nyere tid er Bulliards Slørhat kun kendt fra én lo-
kalitet i Danmark, nemlig fra Trelde Vesterskov
hvor den blev fundet i 1990, 92 og 94. Den blev set
i Århusskovene i 1927 (præcist voksested ukendt),
men er nu genfundet to steder i Marselisborg Skov.

Begge nye findesteder var under Bøg (Fagus),
det ene sted i Jens Bæks Vedkast ved Ørnereden,
det andet lige syd for Varnadam ca. 2 km længere
mod nord. Det første fund blev gjort i Jens Bæks
Vedkast i slutningen af november, men i begyndel-
sen af januar i år kunne arten findes begge steder!

Jens Bæks Vedkast er en leret kystskrænt på et
par tusinde kvadratneter, der har et sparsomt
bunddække af bl.a. Skovmærke (Galium odora-
tum) og Blå Anemone (Hepatica nobilis).

Overfladisk kan Bulliards Slørhat ligne andre
brune slørhatte inden for underslægten Telamonia,
men den adskilles dog let fra disse da den har rødt
slør og røde myceliestrenge ved stokbasis, se
Svampe 27: 49). Ydermere har den som ung lyst
gråviolette lameller, men det var ikke til at se på
disse fund alle som havde modent sporestøv.

Ligesom det er tilfældet i Treldeskovene, står
Bulliards Slørhat på sine „nye“ voksesteder i sel-
skab med flere andre sjældenheder. Jens Bæks
Vedkast er et af de steder i Århusskovene der har
den største artsrigdom på knoldslørhatte (Cortina-
rius underslægt Phlegmacium). De to sjældne
knoldslørhatte Duft-Slørhat (Cortinarius osmo-
phorus) og C. dibaphus blev således begge fundet
her i 1997 som nye for Århusskovene. Sidstnævnte
har tidligere været omtalt som C. arcuatorum i
Svampe 27 (Vesterholt 1993). Der var i sæsonen
1997 ligeledes genfund af bl.a. Firefarvet Slørhat
(C. rufoolivaceus), Gråbladet Slørhat (C. coerule-
scentium) og C. fulmineus på dette sted. Også Drå-
behat (Chamaemyces fracidus) blev i 1997 fundet
her for første gang i Århus-skovene.

Også ved Varnadam er der adskillige knold-
slørhatte inden for en meget lille radius.

MATERIALE: Ø-JYLL.: Marselisborg Skov, ved Varna-
dam, 8.1.1998, T. Frøslev & T. Nedergaard (TT98-001);
Marselisborg Skov, Jens Bæks Vedkast, 23.11. 1997, T.
Nedergaard (TT97-064); 8.1.1998, T. Frøslev & T.
Nedergaard (TT98-002).

Thomas Nedergaard og Tobias Frøslev
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L. Hansen & H. Knudsen (red.): Nordic Macro-
mycetes, Vol 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid
and Gastromycetoid Basidiomycetes. Nordsvamp,
København 1997. Pris 325 kr.
Så er det næste bind af Nordic Macromycetes udkommet,
denne gang bind 3, der indeholder nøgler til de resteren-
de basidiesvamp-grupper: bævresvampe, bugsvampe,
barksvampe, poresvampe, køllesvampe og trøfler. I mod-
sætning til bind 2 (anmeldt i Svampe 26) får man altså her
nøgler til en masse spændende grupper, som det før
krævede artikler og speciallitteratur at finde nøgler til.
Godt! Det skal nok komme til at virke som en inspiration
til at gå ud og lede efter nogle bizarre svampe.

Strukturmæssigt er det opbygget som bind 2 med
forklarende indledningskapitler, en systematisk nøgle
til ordener fulgt af nogle mere morfologiske nøgler til
familieniveau. Her følger så selve artsdelen sat op fami-
lie for familie. Til sidst findes ca. 60 sider med supple-
rende tegninger (basidier, sporer, cystider mm.). Indbin-
dingen er den samme som bind 2, altså god og solid.
Den falder ikke lige fra hinanden.

Umiddelbart ser det ud til, at nøglerne i bind 3 er
mere dækkende end i bind 2, da der ikke er så mange
tilfælde, hvor indledningsafsnittet slutter med at bringe
en lang liste af arter, der ikke er medtaget i nøglen. Fle-
re af nøglerne er dog stadigvæk af ældre dato. Bl.a. er
trøffelnøglerne de samme man finder i Morten Langes
afhandling om trøfler fra 1956. Der er åbenbart ikke
sket noget inden for trøffelforskningen de sidste 40 år?
Andre nøgler er til gengæld helt nye. Tremella-nøglen
inddrager Diedrich 1996, nyere kan det ikke blive. Til
gengæld er lige så nye værker om Tomentella ikke
nævnt, så noget af bind 2’s ujævne struktur findes også
her. Dette bevirker, at man ligesom for bind 2’s vedkom-
mende ikke ukritisk må tage angivelsen af arter som et
udtryk for, hvad der reelt er kendt fra de pågældende
lande. Ligeledes mangler flere slægter deres danske
navn, selvom de har et, endog ældre navn, eksempelvis
Pudderkølle (Phleogena) og Bøllesyge (Exobasidium).

Bogen følger et meget moderne system, så den over-
ordnede systematik er bestemt ikke nem at finde ud af –
og desværre har forfatterne valgt at presse denne syste-
matik ned over indledningsnøglerne, hvilket bevirker, at
nøglerne ned til familieniveau er det nærmeste man
kommer rent volapyk! Hvad siger I til et nøglepunkt på
15 linier, indeholdende 7 eller-punkter? Husk at trække
vejret dybt inden du går i gang . . .  I det mindste er for-
fatterne så ærlige, at de starter med at skrive, at denne
nøgle ikke kan bruges til at bestemme svampe efter –
men hvad i alverden skal man så med den?? 

Det hjælper ubetinget at vide i forvejen hvad det er
for en svamp, man er ved at bestemme (selvom det vel

ikke burde være et krav for at kunne bruge en nøgle),
idet man så kan gå direkte til ordens- eller familienøg-
ler, hvorefter det hele er meget lettere. Men resultatet
er desværre det, at man, ligesom for bind 2, må spørge
sig om, hvilken målgruppe bogen er tiltænkt. Det er i
hvert fald ikke den interesserede amatør, for når man
absolut vil presse en moderne systematik ned over nøg-
lerne, bevirker det, at man kommer til at bruge nogle
karakterer, der ikke har så meget med frugtlegemernes
morfologi at gøre. Hvem kigger efter haustorier, når
man bestemmer bævresvampe?? Eller hvad med Judas-
øre? I den ene nøgle (den systematiske) skal man sige,
at den er parasitisk eller saprotrofisk på andre svampe
(er den det?), og i den anden (den morfologiske) skal
man kende basidiernes udseende. Hvor mange af bru-
gerne har nogen sinde set en Judasøre-basidie? Det må
da være muligt at konstruere en nøgle, der nøgler en så
karakteristisk art ud på en nemmere måde. Hvis bare
man har en velfungerende nøgle, gør det ikke noget, at
man stiller svampene op efter en moderne systematik.
Men at lave en nøgle, der absolut skal følge systematik-
ken og derved bruge nogle meget komplicerede karak-
terer, det får i hvert fald den interesserede amatør til at
stå af – og var det ikke lige den målgruppe, der skulle
have glæde af dette værk? Mange professionelle myko-
loger har jo netop adgang til den speciallitteratur, denne
bog skulle erstatte.

Bogen er dog bestemt et godt køb, især hvis man in-
teresserer sig for andet end hatsvampe, da man her får
nøgler til en hel masse specielle ting. Bare det at sidde
og bladre i bogen og læse om de mærkværdige skabnin-
ger, der findes derude, bl.a. i bævresvampene, er en in-
spiration til at gå ud og lede efter disse mærkværdighe-
der. Og herved har bogen i hvert fald opfyldt én vigtig
mission: At være inspirationskilde til udforskningen af
Skandinaviens svampeflora.

Christian Lange

Særligt beskyttet naturskov – lokaliteter i stats-
skovene, bind 1 (Øerne) og bind 2 (Jylland). Mil-
jøministeriet, Skov- & Naturstyrelsen 1997. Pris
300 kr.
I 1987 udkom den første rapport over områder med
gammel naturskov i de danske statsskove. Nu er den en-
delige rapport over de områder, der er blevet udlagt til
naturskov så udkommet.

Rapporten er delt i to dele, en over Jylland og en
dækkende Øerne. Heri er de enkelte skovdistrikter gen-
nemgået alfabetisk med beskrivelse af de enkelte områ-
der, ledsaget af detailkort over skovene med områderne
tegnet ind og korte beskrivelser af områdets udseende
og træsammensætning. Det hele er meget flot trykt

Anmeldelser



(EU-støtte!), og kortene er flerfarvede og meget anven-
delige. En fin guide til spændende områder i statsskove-
ne. Samtidig kan man også se, at de fleste af de områder,
der er udlagt til naturskov, i forvejen ligger på steder,
hvor det er svært at dyrke skoven regulært (skrænter,
søbredder). Det kan godt være, at det lyder fint at ud-
lægge så og så meget som naturskov, men det skulle jo
nødigt koste noget . . .  Man ser tydeligt, at vi er et rigt
land. Vi har skam råd til at passe på vores natur . . .
Nogle af områderne er så små, at de nærmest ikke en-
gang kan ses på kortene. Gad vide om der er plads til et
enkelt træ i det område?

Hvad skal vi svampefolk med en rapport over skov-
områder? Jo, mange af de steder, der er blevet udlagt til
naturskov, er blandt de mere spændende steder i skove-
ne; søbredder, skrænter, gamle bevoksninger; altså ste-
der, der også ville være spændende for os svampefolk.
Bare det at få en publikation med kort til en masse
skovområder er en god ting. Kortene er betydeligt mere
detaljerede end både målebordskort og naturfoldere.

Rapporterne indeholder faktisk også nogle spredte
oplysninger om svampeforekomster, men de er absolut
ikke det, man skal købe rapporterne for. De er rent ud
sagt tilfældige og ikke vurderede af fagfolk. Bl.a står der
om Boller Nederskov ved Horsens, at den er det eneste
danske voksested for svampen Woldmaria crocea
(Bregnerør), der vokser på bladstængler af bregnen
Strudsvinge. Vis mig en Strudsvinge-bevoksning og jeg
skal finde den svamp i løbet af fem minutter!

Interesserer man sig for natur og kommer meget i
skovene (som vi svampefolk jo ofte gør) er disse rappor-
ter meget interessante og anvendelige alene som guider
til spændende områder i statsskovene. Gid vi kunne få
lavet et lignende arbejde over private skove.

Christian Lange

J.B. Barla: Les Champignons des Alpes-Mariti-
mes. Nouvelle édition. Nice 1888 / Libreria Basso
1996.  550 Kr hos svampetryk.
I 1888 udkom Barlas „Les Champignons des Alpes-Ma-
ritimes“ med 68 store farvetavler. Barlas flotte værk er
nu blevet genudgivet så et bredt publikum for en rimelig
pris kan få fat i denne klassiker. Akkurat lige som da det
var „Flora agaricina Danica“ der blev genudgivet, er det
italienske Massimo Candusso der står bag.

Barlas bog er blevet suppleret med nogle afsnit hvor
nutidens mykologer kommenterer tavlerne og sætter
opdaterede navne på. Der er således bidrag fra Marcel
Bon (Clitocybe), Massimo Candusso selv (Lepiota),
Pierre Neville og Serge Poumarat (Amanita) og Alfredo
Riva (Armillaria, Tricholoma).

Hvis man ser godt efter, kan man naturligvis godt se
at det er en reproduktion, men det er flot håndværk som
er udført med stor loyalitet over for sit forlæg. Hos
Mykoflora, Via Vigo 31, I-17021 Alassio (SV) kan bo-
gen fås for lige godt 500 kr. inkl. porto.

Jan Vesterholt

D.N. Pegler, P.J. Roberts & B.M. Spooner 1997:
British Chanterelles and Tooth Fungi. Royal Bo-
tanic Garden, Kew. Pris: 300 kr.
For et par år siden startede Royal Botanic Gardens,
Kew en serie af bøger, med farvebilleder af britiske
svampe. Første bind omhandlede bugsvampene i bred
forstand. Andet bind i serien er nu udkommet, og tradi-
tionen tro er der tale om en ikke systematisk gruppe af
svampe. Bogen behandler de i Storbritannien forekom-
mende arter af kantareller og pigsvampe. 

Definitionen af pigsvampe er ret ugennemskuelig.
Således medtages almindelig pigsvamp, der er beslægtet
med kantarellerne, sammen med koglepigsvamp og ko-
ralpigsvampene der efter moderne taksonomiske opfat-
telse er nærmest beslægtede med skørhattene: Til sidst
medtages slægterne Duftpigsvamp (Bankera), Læder-
pigsvamp (Phellodon), korkpigsvamp (Hydnellum) og
Kødpigsvamp (Sarcodon) der alle tilhører frynsesvam-
pene (Thelephorales).

Bogen har en indledning, hvor udforskningshistori-
en og de vigtigste morfologiske karakterer gennemgås.
Herefter består bogen af en række nøgler og en række
beskrivelser samt illustrationer. Hver enkelt art er illu-
streret med et farvebillede og tegninger af sporer, basi-
dier og eventuelt andre mikroskopiske kendetegn. I
teksten medtages en lang række synonymer. Artsbeskri-
velsen er detaljeret og efterfulgt af beskrivelse af vok-
sestedet og udbredelsen i Storbritannien og resten af
verden. Til sidst under hver art henvises til et eller flere
billeder i andre illustrationsværker.

Bogen tager sit udgangspunkt i de arter der fore-
kommer i Storbritannien. Dette er en svaghed, da det
mindsker bogens anvendelsesmulighed uden for Stor-
britannien. En række arter, som forekommer i landene
lige omkring Storbritannien, burde således have været
inkluderet i det mindste i nøglerne.

Generelt er der ikke fejlbestemmelser, men billedet
af Grå Kantarel (Pseudocraterellus cinereus) synes dog
at vise Kulkantarel (Faerberia carbonaria).

Farvebillederne er af svingende karakter, og en del
er ganske enkelt for dårlige. Jeg ved ikke om dette skyl-
des et princip om at anvende billeder af britisk materia-
le for en hver pris, eller der bare har været tale om en
manglende kritisk gennemgang af billedmaterialet.

I udbredelsesafsnittene mangler – især under frynse-
pigsvampene – referencer til nyere litteratur. Påfalden-
de er det, at omfattende arbejder af Gro Gulden, Peter
Otto og undertegnede ikke er citeret.

Nøglerne er ikke alle lige tilgængelige for ikke speci-
alister. Som eksempel kan nævnes at slægterne Læder-
pigsvamp (Phellodon) og Duftpigsvamp (Bankera) skil-
les ud fra hyfernes tykkelse i hatten. I samme stil starter
nøglen til korkpigsvampe (Hydnellum) med et spørgs-
mål om forekomsten af øskenceller.

Bogen giver dog en god oversigt over arterne i Stor-
britannien, til trods for de mange skønhedsfejl.

Morten Christensen
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Orkidéer har i tidens løb og over hele verden fa-
scineret mennesket på grund af deres store vari-
ation i udseende og voksesteder. De er smukke
og populære prydplanter, hvilket har givet dem
stor opmærksomhed. Men hvad mange ikke ved
er, at udviklingen af de dekorative planter – fra
bestøvning til udvoksede planter – bygger på
komplicerede samspil mellem orkidéer, dyr og
svampe.

Der er en stor mangfoldighed af blomsterfor-
mer i orkidéfamilien, men det er karakteristisk,
at de fleste bestøves vha. dyrebestøvere (insek-
ter og i nogle tilfælde fugle). Nogle arter tiltræk-

ker de pollenbærende dyr ved hjælp af blom-
sternes nektar; andre „snyder“ tilsyneladende
bestøverne ved at efterligne andre, mere gav-
milde blomster eller ved at imitere bestøvernes
byttedyr eller sexual-partner (Arditti 1992).

Pollen er i orkidéblomster samlede i „pollen-
pakker“ med mange pollenkorn. Ved bestøv-
ning vil der derfor overføres en stor mængde
pollen til befrugtning af frøanlæggene i frugt-
knuden – og der dannes titusinder af meget små
frø pr. blomst. Frøene, som hver ofte kun vejer
0,3-14 µg og er ned til 0,1 mm på langs (!), hører
til de mindste der findes i planteriget. Orkidéf-
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Orkidémykorrhiza – en delikat balance
Yoko Luise Dupont

Yoko Luise Dupont, Afdeling for Økologi og Genetik, Aarhus Universitet, Ny Munkegade bygn. 540, e-mail: yoko@mi.aau.dk

Orchid mycorrhiza – a delicate balance
SUMMARY:  Orchid mycorrhiza is the close association between orchids and certain species of fungi, often belonging to the
imperfect genus Rhizoctonia. The symbiosis differs from other kinds of mycorrhiza primarily by: 

(1) The relationship is established at an early seedling stage, and formation of mycorrhiza is crucial for further develop-
ment of the orchid.

(2) Translocation of carbon compounds is mainly in the direction from fungus to orchid.
On the other hand, there is also evidence of the fungus gaining some advantage from the symbiosis, and sometimes even

overexploiting the orchid host. In this article the association between the symbionts is discussed, emphasizing mutualistic
and parasitic tendencies. The symbiosis is examined at three successively finer levels: Taxonomical and ecological relations;
structural characters; physiological interactions. It is concluded that orchid mycorrhiza is an intricate dynamic balance
which is disturbed by both too heavy exploitation and by too strict control of one symbiont over the other.

Orkidéen Knælæbe (Epipogium
aphyllum) og en art af Vinter-
grøn (Pyrola) sammen med  en
køllesvamp af slægten Clavaria-
delphus på Kamchatka i det øst-
ligste Rusland.
Foto Thomas Læssøe.
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røene har en god svæveevne og er derfor meget
godt tilpasset vindspredning, men til gengæld
medbringer de næsten ingen oplagsnæring
(Rasmussen m.fl. 1987, Hudson 1986).

Frøene spirer ved, at kimen optager vand,
frøskallen revner, og nogle få epidermis-hår
dannes. Denne relativt udifferentierede celle-
klump kaldes et protokorm (ord sat med fede
typer er forklaret i ordlisten) (se fig. 6). Den vi-
dere udvikling, hvor planten til sidst danner
rødder og skud, er imidlertid helt afhængig af en
tilførsel af kulhydrat udefra. På orkidéens na-
turlige habitat dækkes dette behov ved dannel-
se af mykorrhiza – i samspil med en passende
svamp (se boks 1). 

Orkidémykorrhiza er en form for endomy-
korrhiza og har mange fællestræk med andre
mykorrhiza-samspil. Men andre egenskaber er
ret specielle og adskiller orkidé/svamp-forhol-
det fra andre slags endomykorrhiza (Hudson
1986). For det første er det påfaldende ved my-
korrhizadannelsen hos orkidéer at samlivet
mellem svamp og plante starter allerede i frø-
6stadiet. Hos de fleste andre plantearter vokser

og udvikler planten sig til en vis størrelse ved
udnyttelse af oplagsnæringen i frøet – og my-
korrhiza-forbindelser med svampe får først be-
tydning senere. Da orkidéfrø imidlertid stort set
ingen „reserver“ indeholder er de fuldstændig
afhængige af en svampepartner, som de kan
modtage næringsstoffer fra (først og fremmest
sukkerstoffer). Denne transport af kulstoffor-
bindelser fra svamp til plante (og ikke omvendt
som i andre mykorrhizaformer) er et andet ene-
stående træk ved orkidémykorrhiza (Harley og
Smith 1983).

Men hvilken fordel har svampen ved symbio-
sen? Det har været foreslået, at orkidépartne-
ren parasiterer svampen ved at udnytte partne-
rens ressourcer uden at svampen samtidig har
udbytte af samlivet (Harley og Smith 1983; Cle-
ments 1988). På den anden side findes der også
observationer, hvor svampen fuldkommen har
overtaget styringen af forholdet og tilsynela-
dende parasiterer (overudnytter) orkidéen (se
endvidere boks 2 samt f.eks. Smreciu og Currah
1989).

I det følgende gennemgås samspillet mellem

Boks 1 – mykorrhiza
Mykorrhiza  er et meget udbredt samliv, hvor plantens rødder er forbundet med svampens hyfer, og
en udveksling af forskellige stoffer mellem parterne (næring, vand og mineraler) kan finde sted.

Den positive effekt for plantepartneren i samlivet menes først og fremmest at skyldes at svampens
tynde hyfer langt bedre kan trænge gennem jordens små porer og derved mere effektivt optage vand
og næring. Planten kan derfor forøge stofoptagelsen ved et samarbejde med svampen – en effekt der
især er vigtig under næringsfattige forhold. Men fordelene ved adgangen til de ekstra ressourcer har
en pris i form af afledning af organisk næring og vitaminer, der sendes fra planten til svampepartne-
ren. I mange tilfælde går en betydelig del af plantens energi til underhold af svampepartneren. Den
generelle forekomst og store udbredelse af forskellige former for mykorrhiza vidner om samspillets
succes (Allen 1991).

Det er ikke ved alle sammensætninger af planter og svampe, og ikke på alle habitater, at mykor-
rhiza kan dannes. En given kombination af en værtsplante- og svampeart vil kun danne mykorrhiza
hvis de er forenelige. Nogle typer af mykorrhiza kan etableres med mange forskellige arter, mens an-
dre er strengt specifikke. Men også økologiske faktorer kan påvirke mykorrhizadannelsen. For ek-
sempel kan jordens vand- og næringsindhold have en vis indflydelse, idet højt næringsindhold og
vandmættethed ofte nedsætter mykorrhizadannelsen. Desuden kan tilstedeværelsen af andre rodbo-
ende mikroorganismer og naboplanters aktivitet påvirke mykorrhiza-forbindelser.

Som hovedregel findes der to overordnede typer af mykorrhiza – ekto- og endomykorrhiza. I ek-
tomykorrhiza danner svampen en kappe uden på roden, hvorfra hyferne kiler sig ind mellem rodcel-
lerne, men uden at gennembryde cellevæggene. Endomykorrhiza-dannere omfatter derimod svam-
pe, som ikke kan ses som strukturer på rodoverfladen, men hvor hyferne trænger ind gennem plan-
tens cellevægge.
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orkidéer og svampe mere indgående. Samspillet
kan betragtes på flere forskellige niveauer, og
jeg vil komme ind på (a) taksonomiske og øko-
logiske faktorer, (b) strukturelle træk, og ende-
lig (c) molekylære/fysiologiske karakterer af
forholdet. Da der forekommer en del fagudtryk
i artiklen, afsluttes denne med en ordliste.

Taksonomi og økologi

Svampeparten
Hovedparten af svampe, som indgår i mykorrhi-
za med orkidéer, henføres til den ukønnede
formslægt Rhizoctonia. Rhizoctonia-arter dan-
ner et trådet, fint forgrenet netværk af hyfer,
som ofte består af hovedhyfer, hvorfra der ud-
går bundter af korte sidehyfer (Rasmussen m.fl.
1987). For enden af sidegrenene udvikles hos
nogle arter monilioide celler, som er afrundede,
perlesnorslignende strukturer. Hyferne kan
være med eller uden tværvægge, og der findes
ofte ingen øskner, selvom størstedelen af svam-
pene sandsynligvis er basidiesvampe (Breddy
1991, Ogoshi 1987) (se fig. 2) . 

Denne brede og forholdsvis vage beskrivelse
af Rhizoctonia karakteriserer et bredt spektrum
af svampearter, og „slægten“ er sandsynligvis en
samlegruppe for mange arter, som ikke er nær-
mere beslægtede. Der kendes idag over 100 ar-
ter af Rhizoctonia-svampe, som er isoleret fra
orkidéprotokormer/rødder, jord eller fra andre
planter. Mange arter er kosmopolitiske og flere
kendes fra andre sammenhænge end orkidémy-
korrhiza-symbiosen. Rhizoctonia-arter kan
f.eks. være aggressive parasitter på andre plan-
ter – heraf en del kulturplanter, hvorfor en del
forskning er blevet centreret omkring Rhizoc-
tonia-svampes sygdomsfremkaldende effekt
(Ogoshi 1987). Endelig kan mange af svampene
leve som nedbrydere i jord, uafhængigt af orki-
déer eller andre planter, hvilket tyder på, at
samlivet er valgfrit (fakultativt), i det mindste
for svampeparten. 

Orkidémykorrhiza-svampe forekommer i
naturen i deres ukønnede stadium (som beskre-
vet ovenfor). Men de kønnede stadier af nogle
arter er observeret og beskrevet i laboratorie-
kulturer. Det har vist sig, at mange af svampene
er basidiesvampe fra slægterne Ceratobasidium,
Sebacina, Thanatephorus, Tulasnella og Ypsilo-

nidium (Harley og Smith 1983). Desuden er
nogle få sæksvampe isoleret fra rødder af orki-
déer, men det er usikkert om de danner mykor-
rhiza med planten (Warcup 1975).

Endelig skal det nævnes, at svampe fra slæg-
ter, som ikke har et Rhizoctonia-stadium, kan
stimulere spiring og indgå i symbiose med nogle
orkidéarter. Disse svampe tilhører bl.a. slægter-
ne Armillaria (Honningsvamp), Fomes (Tøn-
dersvamp), Hymenochaete (Ruslædersvamp) og
Marasmius (Bruskhat), som også er kendte som
nedbrydere og planteparasitter.

Det er iøjne6faldende, at orkidéer kan drage
nytte af svampearter, der virker sygdomsfrem-
kaldende på andre planter. Orkidéens (delvise)
kontrol af svampeparten må derfor være essen-
tiel for bevaring af samlivet. Uden dette forsvar
vil svampen kunne eliminere orkidéen og der-
med virke som en destruktiv parasit snarere end
en mulig mutualist.

Symbiosen
At opretholdelsen af symbiosen er en fin balan-
ce, antydes af de tre „typer“ af protokormer,
der er observeret sammen med svampe. Der fin-
des sunde planter, der har etableret en velfun-
gerende mykorrhiza – dvs. forholdet mellem
svamp og orkidé er i en slags „ligevægt“. Men
der er også observeret tilfælde, hvor den ene
symbiosepartner har taget overhånd. Således er
nogle frø spiret, men er senere blevet ødelagt,

Fig. 2. Hyfer af svampe fra formslægten Rhizoctonia,
der danner orkidé-mykorrhiza. Foto Hanne Rasmussen.
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fordi svampen på et vist stadium er blevet para-
sitisk (og umulig at kontrollere for planten).
Omvendt findes der også frø, som først er spi-
ret, men hvor væksten siden hen er stoppet pga.
orkidéens eliminering af svampen (Hudson
1986). De forskellige udfald af samspillet kan
ske på flere forskellige stadier af symbiosen (se
fig. 4). Orkidémykorrhiza illustrerer hvordan
dannelsen af et mutualistisk forhold er en ba-
lance mellem to yderpunkter, hvor den ene eller
den anden part fungerer som en ren parasit.

Som ved alle andre biologiske samspil påvir-
kes forholdet mellem orkidé og svamp dels af
organismerne selv, dels af deres omgivende mil-

jø. Sagt på en anden måde kan samspillet af-
hænge af både taksonomiske og økologiske fak-
torer.

Taksonomiske forhold. Den taksonomiske
specificitet mellem orkidé- og svampearter, som
kan danne mykorrhiza, har længe været omdis-
kuteret. Kombinationer af forskellige svampe-
og orkidéarter kan testes i laboratoriet ved
såkaldte symbiotiske tests, hvor udfaldet af
konfronterede par af svampe og orkidéfrø vur-
deres. Resultater har vist, at der generelt ikke
er nogen streng specificitet, men på den anden
side er forbindelserne ikke fuldstændig tilfældi-
ge. Tilsyneladende kan nogle arter af orkidéer

Fig. 3. Normale (klorofylholdige) og albinistiske (klorofylløse) eksemplarer af Skov-Hullæbe (Epipactis helle-
borina). Foto Jens H. Petersen (tv) og Christian Lange (th).
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indgå i symbiose med mange forskellige svam-
pe, mens andre er mere „kræsne“. Men forskel-
lige svampeisolater varierer også i effektivitet –
nogle er i stand til at inficere mange forskellige
orkidéarter, mens andre er „svagere“. Desuden
har svampene forskellig tendens til at gå ind i en
parasitisk fase, enten fra start eller på et senere
stadium i symbiosen.

Økologiske forhold. En komplikation ved
vurdering af orkidé/svamp-sammensætninger i

symbiotiske tests opstår fordi udfaldet i mange
tilfælde afhænger af både de ydre forsøgsbetin-
gelser (temperatur, fugtighed mv.) og af de ak-
tuelle forsøgsorganismer (f.eks. alder). Dette
peger på, at andre fysiske og biologiske faktorer
ud over den rent genetiske forenelighed imel-
lem parterne også har betydning. Flere observa-
tioner har antydet, at specificiteten mellem or-
kidé- og svampearter i felten er større end ved
forsøg i laboratoriet. Det er derfor vigtigt at ad-

Boks 2 – symbiose
Symbiose er betegnelsen på et tæt samliv mellem to (eller flere) organismer af forskellige arter. Be-
grebet dækker et bredt spektrum af interaktioner, fra mutualisme hvor begge parter drager fordele af
samlivet, til parasitisme hvor den ene part (parasitten) udnytter den anden (værten), som dermed ska-
des.

Der er en flydende overgang mellem mutualisme og parasitisme, idet der ved mutualisme ofte er
tale om en gensidig udnyttelse mellem parterne, og resultatet derfor afhænger af om en parts udgifter
overstiger udbyttet ved samlivet . Selv den samme slags symbiose kan variere fra mutualisme (+,+) til
kommensalisme (+,0) og evt. til parasitisme (+,–) både inden for og mellem forskellige populationer.
Udfaldet er påvirket dels af de indgående individer/populationers egenskaber (alder, størrelse, gene-
tisk sammensætning mv.), dels af andre økologiske forhold (fysiske og biologiske faktorer i omgivel-
serne) (Thompson 1994).

Fig. 4. Mulige udfald af symbiosen mellem orkidé og svamp. Omtegnet efter Hadley.
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skille „potentiel specificitet“ (som observeret i
laboratorieundersøgelser) fra „økologisk speci-
ficitet“ (Masuhara og Katsuya 1994). I naturlige
habitater kan samspillet mellem orkidé og
svamp være påvirket af ydre faktorer: Fysiske
forhold, såsom nedbørsmængde, næringstilgæn-
gelighed mv., kan begrænse mulige symbiose-
partneres udbredelse – og dermed deres „til-
gængelighed“. Desuden kan andre organismer,
f.eks. konkurrenter, have indflydelse på hvilke
forbindelser der kan opstå og bestå.

Både laboratorieforsøg og observationer i
naturen viser altså, at flere faktorer har indfly-
delse på opretholdelse af en ligevægt mellem
symbiosepartnerne, og at udfaldet af samspillet
ikke kun afhænger af kombinationen af orga-
nismer, men også påvirkes af det omgivende
miljø.

Struktur

Infektionsmønstre
Voksne planter. Ligesom det endelige udfald af
samlivet varierer, kan graden af infektion med
orkidésvampe variere mellem forskellige plan-
ter – både afhængigt af arten (genetisk) og habi-
taten (økologisk). Men en generel tendens er, at
tempererede terrestriske orkidéarter er kraftigt
inficerede (med et tæt netværk af hyfer i rodens
barklag), mens infektionen hos tropiske arter er
mere sparsom og forekommer mere spredt
(Hadley 1980, Arditti 1992).

Infektionen af voksne orkidéplanters rødder

og jordstængler med svampepartneren sker
gennem overfladen (epidermis eller rodhår), og
kan foregå på forskellige vækststadier. Ny- eller
geninfektion af rødder kan sandsynligvis ske
både ved spredning af svampen fra naborød-
der/jordstængel (Alexander og Alexander
1984) og fra jorden (Harley og Smith 1983).
Kendskabet til infektionsmåden hos voksne or-
kidéer er dog ikke så stort, idet forskningen har
været centreret omkring infektionsstadier hos
frø , som kommercielt har betydning ved spiring
i kultur. Det kan være svært at vurdere vigtighe-
den af mykorrhizadannelsen for de voksne
planter – især for orkidéarter, som på et vist sta-
dium udvikler fotosyntetiserende strukturer og
derfor i princippet selv kunne danne kulhydra-
ter. Der er observeret sunde planter med velud-
viklede grønne blade og stort rodnet, som stort
set ikke er inficerede med mykorrhizadannende
svampe. På den anden side findes der et helt
spektrum af orkidéer, spændende fra grønne til
fuldstændigt klorofylløse – med varierende grad
af afhængighed af deres svampepartner for kul-
hydrat. 

At svampeparten sandsynligvis har en betyd-
ning, selv for voksne fotosyntetiserende planter,
bekræftes også af forekomsten af mutante, klor-
ofylløse orkidéer i naturen. Salmia (1986 og
1989) observerede mykorrhizaudviklingen hos
både grønne (klorofylholdige) og albino (kloro-
fylløse) planter af Skov-Hullæbe (Epipactis hel-
leborine), som vokser side om side på en lokali-
tet i Sydøst-Finland (se fig. 3). Undersøgelser af
orkidéernes rødder viste, at infektionsmønste-
ret var ens for de to typer planter. Isolering og
dyrkning af svampeparten viste desuden samme
vækstform, uafhængigt af hvilken „slags“ plante
de var isoleret fra. Resultaterne peger derfor
på, at mykorrhizadannelsen (i hvert fald for
Skov-Hullæbe) er uafhængig af plantens kloro-
fylindhold. Grønne og albinoformer af samme
art afviger tilsyneladende ikke fra hinanden i
ernæring og samliv med mykorrhizasvampe
(Salmia 1989).

Anatomiske træk af forbindelsen mellem
svamp og orkidé er meget karakteristiske og
overraskende konstante mellem forskellige ar-
ter. I tværsnit af inficerede rødder ses et typisk
mønster af zoner: Yderst ses epidermislaget
(evt. med rodhår), som udover at være „ind-
gangssted“ for svampeinfektionen, kun er gen-

Fig. 5. Hyfer af svampe danner pelotoner (pil) i
rodceller hos orkidé. Rodens yderside ses øverst til
venstre. Foto Hanne Rasmussen.
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nemvokset af få hyfer. Efter indtrængningen
gennem yderlaget breder svampen sig derimod
i barklaget, hvor der dannes to zoner. I det ydre
barklag findes levende sunde hyfer, som danner
løse, nøglelignende strukturer kaldt pelotoner
(se fig. 5). Svampehyferne i det ydre barklag vir-
ker som en kilde, hvorfra infektionen spredes til
nabo-områder i roden. Længere ind mod ro-
dens midte, i det indre barklag, ændrer hyferne
derimod efterhånden karakter. De svulmer op,
celleindholdet siver ud i barkcellen, mens hyfe-
væggen kollaberer og afflades. Det er usikkert
om denne hyfefordøjelsesproces sættes igang af

planten, svampen eller en kombination af begge
(se boks 3). Rodceller, hvor svampens hyfer er
blevet fordøjet, kan blive inficeret igen op til fle-
re gange; resterne (vægmaterialet) fra de kolla-
berede hyfer aflejres inde i rodcellen. Inden for
„fordøjelseszonen“ findes hos nogle orkidéarter
et barklag med oplagringsceller, som er runde
celler med mange stivelseskorn, lidt cytoplasma
og ingen hyfeinfektion. I mange tilfælde er der
dog ikke en så streng zonering af svampeinfek-
tionen. Inderst i roden findes ledningsvævet –
vedvæv og sivæv – som aldrig er inficeret. (Cle-
ments 1988, Salmia 1989, Hadley 1975).

Boks 3 – Finstruktur
Grænseflade. Svampehyferne inde i orkidé-rodcellerne ses på de tidlige stadier at have en tæt cy-

toplasma. Men ældre pelotoner bliver efterhånden vakuolefyldte, affladede og kollaberer ved for-
døjelsesprocessen. Hyferne trænger ved infektionen ind gennem cellevægge, men omgives af plan-
tens cellemembran – svampehyferne er derfor ikke i direkte kontakt med orkidérodens celleindhold
(Hadley 1980).

I elektronmikroskop ses svampehyfernes væg at bestå af to lag: et indre mørkt område og et ydre
kornet lag. Det ydre lag, som varierer i tykkelse, findes ikke hos isolerede hyfer i kultur. Dette tyder
på, at strukturen er en del af svamp/plante-grænsefladen – og dannes pga. samspillet mellem part-
nerne. 

Til sammenligning er det observeret, at hyfer inden for celler i andre former for interaktioner også
er omgivet af grænselag. Overordnet findes der to typer: (1) Patogene svampe, som dræber værtcel-
lerne før eller under indtrængningen, er omsluttet af et overflademateriale afgivet fra svampen selv
eller en blanding af værtens celleindhold og nedbrydningsprodukter. (2) Obligate biotrofe parasitter
(som er afhængige af værtens overlevelse) og forskellige former for endomykorrhiza er derimod ka-
rakteriseret af en mere organiseret grænseflade, hvor begge symbiosepartnere kan have indflydelse
på dannelse af indkapslingen. Strukturen af orkidémykorrhiza har derfor størst lighed med andre bio-
trofe parasitter eller mutualister.

Hyfefordøjelsen. Om selve degenerationen af svampehyferne er en „egentlig“ fordøjelsesproces,
hvor planteenzymer nedbryder svampens hyfer, eller om der sker en „selvfordøjelse“ vha. enzymer
fra svampen, er uafklaret (Hadley 1975). Plantecellernes overlevelse af gentagne svampe-koloniserin-
ger kunne dog tyde på, at processen til en vis grad er styret af orkidéen (Strullu, ref. af Harley og
Smith 1983). Muligvis kan enzymsystemer eller gift mod svampe dannet af planten inducere ned-
brydning af hyferne. 

Selve funktionen af hyfefordøjelsen er også omdiskuteret: Nogle undersøgelser antyder, at for-
døjelsesmekanismen er en måde, hvorved orkidéen optager næring fra og udnytter svampen. Andre
observationer peger derimod på, at hyfefordøjelsen snarere er en forsvarsreaktion, hvor orkidéen
indskrænker og kontrollerer svampens angreb. Endelig skal det nævnes, at svampeinfektionen, ud
over en eventuel ernæringsmæssig betydning, også kan have andre effekter på orkidéværten – f.eks.
ved stimulering af vækst og udvikling (Harley og Smith 1983).

De præcise forhold ved interaktionen mellem parterne er således ikke kendt. Men i alle tilfælde
er det klart, at der findes mekanismer til at opretholde balance i et samspil, hvor begge symbiosepart-
nere ellers har parasitiske tendenser.
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I en velfungerede orkidémykorrhiza er der
derfor tydeligvis en organisation af infektionen
– og kontrol af svampens udbredelse inden for
roden.

Protokormer. Hos orkidéfrø sker mykorrhi-
zadannelsen ved en primær (ny) infektion, idet
frøene ikke indeholder nogen svampepartner
ved spredning, og derfor skal „koloniseres“
udefra. De små frø består af én plantekim, som
er omgivet af en frøskal. Kimen er opbygget af
4-5 celletyper: Basalceller, epidermis, barklag
(svarende til det indre barklag i rødder af voks-
ne planter), vækstzone, og i nogle frø kan der
desuden skelnes et ydre barklag.

Infektionen med mykorrhizadannende
svampe er karakteristisk og starter med at
svampens hyfer vokser ind gennem frømunden
(en pore i frøskallen) eller sprækker i frøet. In-
den for frøet vokser svampen imod basalcelle-
området, hvor én eller flere hyfer trænger ind
gennem epidermis. Hyferne vokser ind gennem
basalcellerne indtil de når barkcellerne, hvor de
forgrener sig og danner pelotoner. Dannelsen af
pelotoner er det første tegn på at symbiosepart-
nerne er forenelige og spiringen er indledt. Kort
efter begynder vækstzonens celler at vokse og
dele sig, og rhizoider (celletråde der fæstner
planten til underlaget) dannes. Efterhånden ud-
vikles nye celletyper – ydre barkceller, oplag-
ringsceller og til sidst ledningsvæv (Clements

1988). Derved får infektionsmønsteret gradvist
den zonering, som blev observeret i rodtværsnit
hos voksne.

Fysiologi

Ernæring og stofudveksling
Kulhydrater (kulstofforbindelser (C)). Det er i
en tidligere sammenhæng nævnt, at mange orki-
démykorrhizadannende svampe også kendes
som nedbrydere i jord, hvor de er i stand til at
udnytte komplekse forbindelser i dødt organisk
materiale. Kulturer med isolater af orkidésvam-
pe dyrket på laboratoriemedier bekræfter, at
svampene er i stand til at vokse på en lang ræk-
ke kulhydratforbindelser, bl.a. cellulose (Smith
1966, ref. af Hadley 1980). I modsætning til an-
dre mykorrhizadannere, som får simple sukker-
stoffer fra planten, kræver orkidésvampene til-
syneladende ikke glukose eller andre simple
kulhydrater.

På den anden side findes der også observati-
oner af orkidésvampe, der er i forbindelse med
en anden plante, som de danner ektomykorrhi-
za med. I disse tilfælde modtager svampen
sandsynligvis en betydelig mængde kulhydrater
fra planten . Fund i naturen af ektomykorrhiza i
kontakt med orkidérødder peger på mulighe-
den for en tripel-symbiose, hvor svampen bl.a.
modtager sukkerstoffer fra træpartneren og af-

Fig. 6. Protokorm af Maj-Gøgeurt (Dactylor-
rhiza majalis). Foto Hanne Rasmussen.

Fig. 7. Optag af radioaktivt mærket kuldioxid
(14CO2) hos protokormer af Almindelig Knærod
(Goodyera repens) uden (●● ) og med (● ) mykorrhiza.
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giver sukkerforbindelser til orkidépartneren. Et
sådant forhold kunne antyde, at orkidéen i vir-
keligheden udnytter (parasiterer) det mutualis-
tiske samliv mellem ektomykorrhiza-partnerne
ved at „tappe“ træets kulhydrater gennem
svampen (Zelmer og Currah 1995).

Men i begge tilfælde – hvadenten orkidé-
svampen nedbryder dødt organisk materiale i
jorden eller danner forbindelse med andre
plantearter – er det karakteristisk, at svampen i
naturen kan fungere som et bindeled mellem en
kulhydratkilde og orkidéen.

Forsøg i laboratoriet, hvor bevægelsen af ra-
dioaktivt mærket kulstof (14C) følges, bekræfter
at transporten af kulhydrater generelt sker i ret-
ning fra svamp til orkidé. I en undersøgelse med
orkidéen Almindelig Knærod (Goodyera re-
pens) og dens svampepartner blev det observe-
ret, at protokormer med mykorrhiza i kontakt
med en radioaktivt mærket kulhydratkilde blev
langt mere radioaktive (dvs. optog mere 14C-
kulhydrat) end protokormer uden mykorrhiza
(se fig. 7). På den anden side viste forsøg med
tilsætning af radioaktivt kuldioxid (14CO2) til
kamre med voksne planter (hvor det må forven-
tes at planten indbygger 14CO2 i sukkerstoffer
ved fotosyntese) ikke en overførsel af radioak-
tivt kulhydrat fra orkidé til svamp (Alexander
og Hadley 1985).

Kvælstofforbindelser (N), vitaminer, mv. Og-
så andre stoffer end kulhydrater transporteres
mellem symbiosepartnerne. Det har vist sig, at
orkidéer med velfungerende mykorrhiza har en
højere vækstrate samt større kvælstof- og fos-
forindhold, og at plantens kvælstofoptagelse
især fremmes ved tilstedeværelsen af svampe-
partneren under lave kvælstofkoncentrationer
(Dijk 1989). Det er derfor muligt at mykorrhiza-
en i naturen har størst betydning for orkidéens
næringsstofoptagelse på habitater med lav til-
gængelighed af mineralnæringsstoffer (bl.a.
kvælstofforbindelser). Dette mønster kendes
også fra andre mykorrhizaformer.

Omvendt kan samlivet også spille en rolle for
svampens ernæring. Mange orkidé-svampe kan
dyrkes på simple medier med uorganisk kvæl-
stof (f.eks. ammoniumioner, NH4

+); men flere
vokser bedre på – eller er helt afhængige af – til-
stedeværelsen af organisk kvælstof og vitami-
ner. Om svampen i naturen optager disse for-
bindelser fra omgivelserne (dødt organisk ma-

teriale fra jorden) eller om der sker en overfør-
sel fra orkidéen er uklart (Hadley og Ong 1978).
Men observationen af orkidésvampenes behov
for organisk kvælstofnæring og vitaminer peger
på en mulighed for mutualisme (dvs. gensidige
fordele ved samlivet): Svampepartneren kunne
under næringsfattige forhold forhøje orki-
départnerens optagelse af uorganisk kvælstof
og „til gengæld“ modtage organiske kvælstof-
forbindelser og vitaminer fra planten. Dette
kræver dog en nærmere undersøgelse.

Hvad angår vitamin- og mineralernæringen
ligner orkidémykorrhiza således andre mykor-
rhizaformer. Men symbiosepartnernes kulstof-
ernæring adskiller orkidémykorrhiza i en grup-
pe for sig. Især er transportretningen af kulhy-
drater – fra svamp til plante – (næsten) specifik
for orkidé/svamp-forhold. Under alle omstæn-
digheder er det klart, at der er tale om en kom-
pleks forbindelse, som har indflydelse på flere
aspekter af samlivet.

Mekanismer til udnyttelse og kontrol
I et så tæt samspil mellem orkidé og svamp,
hvor udfaldet balancerer mellem mutualisme
og parasitisme, kan det ikke undre, at der findes
både udnyttelses- og forsvarsmekanismer.

Enzymaktivitet hos svampepartneren. Orki-
désvampe indeholder enzymer, der kan nedbry-
de komplekse kulhydrater. Dette gør svampene
i stand til at udnytte dødt organisk materiale i
jorden; og enzymerne har også betydning for
svampens evne til at leve som rodpatogen.

I orkidémykorrhiza-forbindelser er det deri-
mod vigtigt, at svampens enzymaktivitet kon-
trolleres for at undgå en nedbrydning af orki-
déens væv ved infektionen. Flere mekanismer
kan undertrykke virkningen af svampeenzymer.
Én hypotese er, at der sker katabolit-repression,
dvs. en hæmning af de nedbrydende enzymer,
som induceres ved forøgelse af nedbrydnings-
produkter. 

Orkidéenzymer. Enzymsystemer hos orki-
déen kan også have en betydning i samspillet
mellem de to partnere i orkidémykorrhiza. Eks-
trakter af inficerede rodceller i fordøjelsesfasen
kan starte nedbrydning af svampehyfer i kultur
– hvilket tyder på, at fordøjelsen er påvirket af
enzymer (og ikke kræver levende orkidéceller). 

I orkidé/svamp-symbiosen kan planteenzy-
merne som nævnt muligvis forhindre en parasi-
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tisk spredning af svampen i roden (boks 3)
og/eller indgå i nedbrydningsprocesser, hvorved
forskellige stoffer fra svampen udnyttes af plan-
ten.

Phytoalexiner. Phytoalexiner er andre stof-
fer dannet af orkidéen til at kontrollere svam-
pepartnerens vækst. Dannelsen af phytoalexi-
ner kendes også fra andre planter, hvor de vir-
ker antibiotisk ved såring eller ved angreb fra
parasitiske bakterier/svampe – og dermed be-
grænser skaden. Men phytoalexindannelsen i
orkidéer er karakteristisk ved ikke kun at fore-
gå lokalt, men også i områder længere væk fra
(svampe-)angrebspunktet. Produktionen sti-
muleres ved kontakt med mykorrhizasvampe
eller visse bakterier, men forbindelserne er
„værtspecifikke“, dvs. bestemt af orkidéarten
snarere end typen af de indtrængende organis-
mer. Den toxiske/antibiotiske effekt virker dog
mod et bredt spektrum af jordbakterier, orki-
désvamp-isolater samt parasitiske og nedbry-
dende jordsvampe (Withner 1974).

Svampepartnerens reaktion på orkidé-phy-
toalexinerne har på den anden side også betyd-
ning for udfaldet af interaktionen. Nogle svam-
pe har f.eks. en vis evne til at nedbryde phyto-
alexin. Opretholdelsen af en stabil symbiose
med en orkidépartner vil i så fald afhænge af om
phytoalexindannelsen hos planten opvejer in-
aktiveringen af stofferne hos svampen. I andre
tilfælde har svampe vist sig at være resistente
mod phytoalexinerne – og har derfor kunnet
overvokse orkidéens væv uden begrænsning.
Atter andre svampe er i stand til at angribe or-
kidéen så hurtigt, at phytoalexinproduktionen
ikke når at sættes i gang før infektionen parasi-
tisk har bredt sig i planten.

Både for kraftig udnyttelse og for streng
kontrol i symbiose-forholdet vil kunne forstyrre
ligevægten og føre til ødelæggelse af den ene
partner. Hver orkidé/svamp-symbiose skal der-
for ses som et resultat af begge organismers
egenskaber/reaktioner – og disses samspil med
hinanden. 

Konklusion og opsummering
Mykorrhizadannelsen hos orkidéer ligner andre
former for mykorrhiza ved først og fremmest at
have betydning for planternes ernæring. Men
hvor andre planter først spirer og udvikler sig til
et vist stadium før mykorrhizadannelsen, er or-

kidéens frø i naturen helt afhængige af en svam-
pepartner for normal vækst og udvikling. I sym-
biosen overfører svampen (en heterotrof) kul-
hydrat til planten (en potentiel autotrof), hvil-
ket er karakteristisk for orkidémykorrhiza.
Svampepartneren har dog også udbytte af sam-
livet og kan endda i nogle tilfælde overudnytte
orkidéen. At samlivet er en fin balance og at et
mutualistisk forhold kan vendes til den ene
partners ensidige fordel, afspejles på flere ana-
lyseniveauer: taksonomisk/økologisk (forene-
lighed), strukturelt og fysiologisk (kontrol og
forsvarsmekanismer).

Den store udbredelse af forskellige orkidéer
og deres gennemgående afhængighed af svam-
pepartnere for spiring og videreudvikling vid-
ner om forholdets succes. På trods af variatio-
ner og afvigelser har den generelle forbindelse
mellem orkidéer og orkidésvampe sandsynlig-
vis bestået over årmillioner og giver et elegant
eksempel på naturens delikate balancegang.
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Ordliste

autotrof: i stand til selv at opbygge organisk stof
fra uorganiske forbindelser ved hjælp af lys- (el-
ler kemisk) energi. Modsat heterotrof.

biotrof: ernæringsform hos symbionter, som er
afhængige af levende væv. Biotrofe svampe gror
således på andre levende organismer og er af-
hængige af værtens overlevelse.

fotosyntese: proces hvorved planterne udnytter
lysenergi til at opbygge sukkerstoffer ud fra vand
og kultveilte (CO2).

heterotrof: afhængig af tilførsel af organiske for-
bindelser,modsat autotrof. F.eks. de fleste dyr. 

klorofyl: farvestof i plantecellernes grønkorn.
Klorofyl opfanger lysenergi, der bruges i planter-
nes fotosyntese. 

kommensalisme: samliv mellem organismer af
to (eller flere) arter, hvor den ene partner drager
fordele af samlivet, mens den anden partner stort
set er upåvirket (dvs et (+,0)-forhold).

kulhydrater: sukkerstoffer = kulstofkilde.

mutualisme: samspil mellem organismer af to
(eller flere) arter, hvor parterne udnytter hinan-
den gensidigt og klarer sig bedre i samliv med
hinanden end alene. 

organisk: oprindeligt om stoffer dannet af eller
afledt fra levende organismer. Bruges nu mere
bredt om kulstofholdige forbindelser, hvor brint
(H) oftest er bundet til kulstof (C). Eksempler:
kulhydrater, proteiner.

pelotoner: hyfenøgler, dannet ved vækst og for-
grening af orkidésvampens hyfer i de inficerede
orkidéceller.

phytoalexin: stoffer som dannes i planteceller,
ofte i forbindelse med beskadigelse (ved såring
eller angreb af parasitter). Phytoalexiner har en
antibiotisk effekt og har ofte betydning for resi-
stens mod infektioner og begrænsning af skader.

protokorm: tidligt stadium af et spiret orkidéfrø.
Den udifferentierede kim optager vand, svulmer
lidt op og danner eventuelt nogle rodlignende
hår. Men den videre vækst og udvikling er af-
hængig af samarbejdet med en mykorrhizadan-
nende svamp. 

uorganisk: om kemiske forbindelser, som ikke
hører til gruppen af organiske stoffer (se oven-
for). Eksempler: CO2, mineraler. 

vakuole: væske eller luftfyldt legeme, afgrænset af
en membran inde i celler. I planteceller findes en
stor central vakuole, som indeholder plantesaften.
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I et par uger i løbet af efter-
året 1997 florerede svam-
penavnene Trichoderma,
Fusicoccum og Desmazie-
rella i avisen Informati-
ons spalter. Diskussionen
mellem Claus Heinberg
og Jesper Hoffmeyer
tog udgangspunkt i de
tre svampearters evne
til at nedbryde nåle af
fyrretræer og handle-
de dels om hvorvidt
det er rimeligt at vi
ofrer så stor energi
på at redde os nært-
stående (og ofte
nuttede) dyr fra ud-
ryddelse, når det
økologisk set er  så

meget vigtigere at bevare
nedbrydere af fyrrenåle, dels om hvorvidt

videnskab eller naturoplevelse burde være de
bærende elementer ved naturbevaring. Hvad
diskussionen desværre ganske manglede, var en
præsentation af de involverede svampearter.
Hvis de er så væsentlige for kredsløbet, er det
vel ikke urimeligt at de er kendte af den store
offentlighed, men nærværende skribent måtte
ty til „Dictionary of Fungi“ (Hawksworth m.fl.
1995) for at knække Fusicoccum. Det forholder
sig imidlertid således: Trichoderma og Fusicoc-
cum er ukønnede (anamorfe) svampe, der dan-
ner ukønnede sporer fra oprette hyfer på fyrre-
nålene – samme voksemåde som de skimmel-
svampe, der spiser vore madvarer. Desmazie-
rella, derimod, findes i både en kønnet (teleo-
morf) og en ukønnet version på samme sub-
strat. Da denne art er den eneste af de tre, der
kan bestemmes uden mikroskop, er den temaet
for denne „sæsonens art“.

Nålebæger (Desmazierella acicola Lib.) er
en sæksvamp, der danner 1-5 mm store, brunlige
frugtlegemer. Frugtlegemerne er tønde- til ski-
veformede med et sporedannende væv (hyme-
nium) på oversiden, og hører således til den ka-
tegori af sæksvamp-frugtlegemer, som kaldes

for apothecier. Det specielle ved Nålebægers
frugtlegemer er, at de på alle sider er beklædt
med lange, spidse, næsten sorte hår. Der er en
del andre og lignende sæksvampe, der har lan-
ge, mørke hår på ydersiden af frugtlegemerne,
fx arter af slægterne Børstebæger (Humaria,
Tricharina m.fl.) og Skjoldbæger (Scutellinia).
Der er imidlertid ingen andre danske arter, der
tillige har lange hår stikkende ud gennem det
sporedannende væv.

Mikroskopisk er Nålebæger – ud over de
1000 µm lange hår – karakteriseret ved sine asci
med otte, 15-20 × 8-12 µm store, glatte sporer og
nogle meget karakteristiske, grenede parafyser,
der rager op over det sporedannende væv.

Nålebæger har et ukønnet stadie – kaldet
Verticicladium trifidum – der er meget alminde-
lig på fyrrenålene hele året. Verticicladium-sta-
diet ses som mørke, under 1 mm høje, oprette
hyfer med en forgrenet top hvorpå de ukøn-
nede sporer – konidierne – dannes.

Systematisk hører Nålebæger hjemme i Vår-
bægerfamilien (Sarcosomataceae) i Bæger-
svampordenen (Pezizales). I Vårbægerfamilien
står bl.a. også Sortbæger (Pseudoplectnia ni-
grella), se sæsonens art, Svampe 21 (Petersen
1990). De fleste arter i denne familie danner –
som navnet antyder – mest frugtlegemer om fo-
råret, således også Nålebæger, der primært fruk-
tificerer fra februar til maj.

Nålebæger er kun kendt fra fyrrenåle, men
nordpå i Skandinavien findes en anden art D.
piceicola Huhtinen & Mäkinen på nåle af Gran
(Picea). Slægtens arter er således tilpasset me-
get snævre nicher i økosystemet. 

Claus Heinberg bemærker, at nedbryding af
et substrat som fyrrenåle er en meget kompleks
proces, der tager helt op til syv år, og frygter
derfor, at Nålebægers (samt Trichoderma’s og
Fusicoccum’s) eventuelle forsvinden skulle be-
grave os alle i fyrrenåle. Når man kender svam-
penes mangfoldighed, tror jeg ikke at dette er
en overhængende fare. Et opslag i Ellis og Ellis
(1997) – der er „bibelen“ for alle, der interesse-
rer sig for svampelivet på udvalgte substrater –
giver 62 svampearter på fyrrenåle. Når alle disse
arter ikke findes på fyrrenålene med samme

Sæsonens art af Jens H. Petersen
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hyppighed som Trichoderma, Fusicoccum og
Desmazierella, skyldes det nok primært, at de
taber i konkurrencen. Skulle Trichoderma,
Fusicoccum og Desmazierella gå hen og forsvin-
de, er det derfor ret sandsynligt, at andre vil stå
parat til at tage over. Derfor skal vi formodent-
lig lave en meget omfattende, økologisk ravage,
før fyrrenålene for alvor hober sig op, og det er
således ikke ud fra snævert naturvidenskabelige
kriterier ekstremt vigtigt at forsvare en bestemt
nedbryders overlevelse. Det ville imidlertid af
andre årsager være trist hvis Nålebæger skulle
forsvinde.

Vi bombarderes dagligt af naturfilm, hvor vi
aflurer selv de fjerneste næseaber deres intime-
ste hemmeligheder, mens mængden af film om
svampenes hemmelige liv mildest talt er til at
overskue. Skildpadder, pingviner, løver og hva-
ler er desuden umiddelbart lettere at „forstå“,
fordi de er store dyr som os. Det kræver mere
(og især en god lup) at stifte bekendskab med
nedbryderne af fyrrenåle, men mon det ikke

forholder sig sådan, at alle organismer – inklusi-
ve både kønnede og ukønnede svampe – bliver
fascinerende, når man først lærer at se dem rig-
tigt?

Spørgsmålet om hvorvidt videnskab eller na-
turoplevelse burde være de bærende elementer
ved naturbevaring kan derfor besvares med et
både-og. Forudsat at vi er dygtige nok til at for-
midle viden om selv de mindste og mest skjulte
skabninger i vore omgivelser, kan vi åbne øjne-
ne for at selv nedbrydere af fyrrenåle kan være
et smukt og anderledes bekendtskab. Og vild et
ad ikke give et oplevelsesmæssigt og æstetisk
tab, hvis de forsvinder fra vor natur?
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Kernesvampen Lasiosphaeria ovina (fig. 1) er
en af de lettest genkendelige kernesvampe på
døde grene og træstykker. Den er nemlig hvid
eller næsten hvid i modsætning til langt de fleste
kernesvampe, der enten er sorte eller for kød-
kernesvampenes (Hypocreales) vedkommende
typisk gule, røde eller brune.

Lasiosphaeria ovina tilhører ordenen Sorda-
riales, hvor man bl.a. finder mange af de møg-
elskende (koprofile) kernesvampe. Under den
hvide, løst opbyggede overflade er frugtlege-
merne (perithecierne) af Lasiosphaeria ovina
sorte. Peritheciets fertile væv er grøngult, hvil-
ket let ses ved hjælp af en stereolup. Lasiospha-
eria ovina er ret hyppig på dødt ved af løvtræer,
hvor den oftest findes på afbarkede, fugtigt lig-
gende træstykker og grene. Den kan findes næs-
ten hele året rundt, men er hyppigst i vinter-
halvåret.

Men udover at være en anderledes farvet
kernesvamp rummer Lasiosphaeria ovina en
overraskelse: Der kan sidde en lille parasitisk
svamp på frugtlegemerne, og denne parasit er
en højst mærkværdig skabning! Allerede i 1951
omtalte franskmanden Arnaud denne svamp på
basis af fund gjort omkring Paris. 

Han beskrev (ugyldigt) svampen som en hy-
fomycet (Jacobia conspicua), altså som en
ukønnet svamp, der bl.a. var karakteriseret ved
forekomsten af store øskner. Pouzar (1987) gen-
fandt mange år senere svampen i Tjekkiet og
Polen, men havde en helt anden fortolkning

end den Arnaud var nået frem til. Han genbe-
skrev følgelig svampen, som en kønnet hetero-
basidiomycet i et festskrift til ære for German
Krieglsteiner og navngav svampen Krieglsteine-
ra lasiosphaeriae Pouzar. Han placerede samti-
digt svampen i den nye familie Krieglsteinera-
ceae Pouzar, som i det nye Dictionary of Fungi
(Hawksworth & m.fl. 1995) er opført som et sy-
nonym til Platygloeaceae (Platygloeales), hvor
vi bl.a. finder slægterne Slimklat (Platygloea),
Helicobasidium og Moskølle (Eocronartium).

Efter at have læst om svampen, og da jeg
(TL) samtidig var blevet interesseret i Lasio-
sphaeria-slægten, begyndte jeg at holde øje med
mærkelige eksemplarer, og i foråret 1995 fandt
jeg en kollektion, hvor en del af perithecierne
var besat med stive, glasklare hår, hver med en
lille dråbe i spidsen (fig. 2). En mikroskopisk
undersøgelse afslørede de karakteristiske struk-
turer beskrevet af Arnaud og Pouzar (fig. 3). Si-
den fandt jeg svampen adskillige gange og CL
kunne sidst på efteråret 97 meddele, at han hav-
de fundet nogle bizarre strukturer på Lasio-
sphaeria ovina, som selvfølgelig viste sig at pas-
se på Krieglsteinera.

Beskrivelse
Inficerede perithecier med udstående, gennem-
skinnelige, stive hår med mere eller mindre tyde-
lig dråbe i spidsen og et sparsomt dække af hvide
hyfer. Ikke inficerede perithecier har et tæt dæk-
ke af tiltrykte eller krøllede hvide hår (fig. 3F). 

Krieglsteinera lasiosphaeriae – en højst besynderlig
snylter på Lasiosphaeria ovina
Thomas Læssøe og Christian Lange

Thomas Læssøe, Botanisk Institut, Afdeling for Alger og Svampe, Øster Farimagsgade 2D, 1353 København K,
e-mail: thomasL@bot.ku.dk.
Christian Lange, Biologisk Institut, Afdeling for Systematisk Botanik, Nordlandsvej 68, 8240 Risskov
e-mail: christian.lange@biology.aau.dk.

Krieglsteinera lasiosphaeriae, a most peculiar parasite on Lasiosphaeria ovina
SUMMARY: The authors describe and illustrate ana- and teleomorphic structures of the peculiar heterobasidio-
mycetous mycoparasite Krieglsteinera lasiosphaeriae found on the perithecia of Lasiosphaeria ovina at five sites
in Denmark. It is a first report from Denmark and the authors believe that it probably is a common fungus, at
least in Denmark. At one occassion both host and parasite was ”cultured“ in a moist chamber.
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Snylterens mycelium består af 2-3 µm brede,
øskenbærende hyfer, der mere eller mindre
dækker værtsperitheciet. De stive hår, 80-130 ×
4-6,5 µm, herefter kaldet basidioforer (fig. 3A),
har på spidsen typisk to eller tre basidier, 14-16
× 4,5-5 µm, som ved modenhed er 4-cellede,
hvor den øverste celle er hageformet nedbøjet.
De er ved basis forsynet med en stor øsken. Ba-
sidioforen har en midtstillet tværvæg med øsken
og ved basis har den nogle rod-agtige forgrenin-
ger som er forbundet med det basale mycelium. 

På basidierne dannes siddende eller næsten
siddende basidiesporer, 4-5 × 2-2,5 µm (fig. 3C),
der opsamles i en slimdråbe. De kan med andre
ord ikke afskydes aktivt. Da der dannes langt
flere end hvad der ville svare til en normal spor-
eproduktion (2 × 4 eller 3 × 4 sporer), antages
det at hver celle i basidierne kan danne sporer
successivt. Sporerne kan iøvrigt som hos andre
heterobasidiomyceter repetere sig selv, dvs. at

sporen flytter sit plasma over i en kopi af sig
selv.

På det basale mycelium findes yderligere to
strukturer. Dels op til 10 µm brede (ifølge Pou-
zar til 22 µm), uregelmæssige, opsvulmede cel-
ler, med refraktivt indhold. Disse kan tolkes
som gloeohyfer (fig. 3E). Dels specielle konidio-
gene hyfer. Fra disse dannes der successivt  8-11
× 2-3 µm store konidier (fig. 3B, D). Konidiens
basis er lidt kantet, da den er brækket af en
øsken. Resten af øskenen sidder tilbage på hy-
fen. Efterhånden som der bliver dannet flere
konidier bliver hyfen dæpkket af disse øsken-
rester, der ser ud som små, tandformet udvækst,
se fig 3B.

Kommentarer
Fænomenet med successiv sporedannelse på
basidier er ikke almindeligt men kendes hos en-
kelte andre heterobasidiomyceter, bl.a. hos Fi-

Fig. 1. Sunde perithecier af Lasiosphaeria ovina. De
kan være lysere end vist her.

Healthy perithecia of Lasiosphaeria ovina. They can
be whiter than shown here.
Foto J. H. Petersen  (JHP-97.200).

Fig. 2 Krieglsteinera lasiosphaeriae på værtssubstra-
tet: perithecier af Lasiosphaeria ovina.

Krieglsteinera lasiosphaeriae on its substrate: peri-
thecia of Lasiosphaeria ovina. 
Foto T. Læssøe  (TL-3946).
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lobasidiella neoformans Kwon-Chung, hvor
sporerne dannes i kæder. Pouzar var af den me-
ning at K. lasiosphaeriae er en truet svamp, da
han har observeret en stærk tilbagegang i La-
siosphaeria ovina i Mellemeuropa. Han formo-
der luftforurening er ansvarlig for tilbagegan-
gen. Pouzar fandt svampen gennem hele „sæso-
nen“ men kun efter adskillige dage med „meget
kold regn“. Vores iagttagelser tyder på, at den
højst sandsynligt er almindelig i Danmark, hvor
vi da også stadig har masser af værtskernesvam-
pen. CL har fremdyrket svampen fra frisk
indsamlede L. ovina perithecier, så det eneste
krav Krieglsteinera har er nok, udover værtens
tilstedeværelse, en høj luftfugtighed. Vi er selv-
følgelig interesserede i at få flere fund over-
bragt, enten til os eller til Botanisk Museum.

MATERIALE: NØ-JYLL.: Rold Skov, Buderupholm,
Bjerge Skov, 30.9.1995 (TL-3981)(C) – Ø-JYLL.:
Moesgård, Storskoven, parcel 191, 10.11.1997 (CL97-
129)(C) – S-SJÆLL.: Sorø Sønderskov, Kristiansmin-
de, 23.9.1995 (TL-3946)(C) – NØ-SJÆLL.:  Amager,
Kongelunden, 22.10.1997 (TL-4587)(C) – MØN: Lise-
lund-parken, 20.5.1995 (TL-3861)(C).
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Fig. 3. Strukturer fra Krieglsteinera lasiosphaeriae (CL97-129). A: Basidiofor fæstnet til det basale mycelium,
med tre basidier øverst. B: Konidiofor med konidier. C: Basidiesporer. D: Konidier. E: Gloeohyfer. F: Hyfer
fra perithecie-overfladen hos værten Lasiosphaeria ovina. Tegning Christian Lange.

Structures from Krieglsteinera lasiosphaeriae (CL97-129). A: Basidiophore connected to the basal mycelium
and with three terminal basidia. B: Conidiophores with conidia and denticles. C: Basidiospores. D: Conidia. E:
Gloeohyphae.  F: The perithecial surface hyphae of the host Lasiosphaeria ovina. Drawing Christian Lange.
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Som det vil være den opmærksomme læser af
Svampe bekendt, var repræsentanter for Hek-
seringen i efteråret 1996 på weekendbesøg hos
vores søsterforening i Borås i Sverige.

I 1997 var det så Soppforeningen Hexeringen
i Nes på Hedmark, Norge, der havde inviteret.
Danmark var endnu en gang repræsenteret af
de samme seks personer, nemlig Anne-Grethe
og Johan Meyer, Børge Rønne, Benny T. Olsen
samt min kone, Annie, og undertegnede.

Rejsen
Anne-Grethe og Johan havde været på ferie i
deres sommerresidens i Jylland, så de valgte at
tage med båden fra Hirtshals til Oslo, hvor de så
kunne tilbringe et par dage med at være kultu-
relle (kunstmuseer og den slags).

Vi andre mødtes torsdag den 11. september
kl. 9 hos Rønne i Virum for at køre i bil op igen-
nem Sverige. Vi tog den med ro og holdt hyppi-
ge pauser for at undersøge svampefloret under-
vejs.

I det sydligste Sverige havde det tilsynela-
dende været lige så tørt som derhjemme, så vi
fandt ikke mange svampe, før vi var et stykke
nord for Göteborg. Dér lykkedes det os at finde
en håndfuld Spiselig Rørhat (Boletus edulis),
som vi omgående konfiskerede. Vi var jo trods
alt på svampetur.

Ved 17-tiden var vi nået til Strömstad, ca. 25
km fra grænsen til Norge, og dér besluttede vi at
finde natlogi. Det lykkedes allerede i første for-
søg. Et pragtfuldt beliggende sted uden for
byen, tilhørende „Svenska Järnvägsmännens
Semesterförening“, midt i skoven og med en
vidunderlig smuk udsigt over den indre skær-
gård.

På den store, skrånende og kuperede plæne,
der bredte sig helt ned til en lille bådebro ved
fjorden, gjorde vi mange interessante fund, da
vi, efter et tip fra vores værtinde, havde været
nede ved stranden for at nyde synet af en grin-

dehval, der havde forvildet sig ind i skærgården.
Foruden talrige hekseringe med Mark-

Champignon (Agaricus campestris) fandt vi
blandt andet den i Danmark meget sjældne
Brun Fluesvamp (Amanita regalis) og en Skæl-
rørhat (Leccinum), som Benny mente at kunne
bestemme til den ligeledes sjældne Rustrød
Ege-Rørhat (L. quercinum). Vores værtinde
blev lykkelig over, at vi kunne forsikre hende
om spiseligheden af hendes champignoner, og
hun blev helt euforisk, da vi forærede hende de
rørhatte, vi havde fundet på vejen.

Middagen indtog vi på en hæderlig italiensk
restaurant i Strömstad, og efter at have delt en
flaske vin på den overdækkede løbegang uden
for vore værelser tørnede vi ind ved 22-tiden.

Fredag
Næste morgen tog vi for os af retterne ved det
bugnende svenske morgenbord, der, ud over
blødkogt æg, diverse pølser, skinke, flere slags
marmelade, corn flakes, havregryn, havregrød,
filmjölk (en slags ymer), frisk frugt, lyst og
mørkt brød, mælk, te, kaffe og appelsinjuice, til
vor store forundring også bød på røget laks, ma-
rineret sild, stegt sild, kryddersild og „kaviar“.

I silende regn tiltrådte vi ved 10-tiden, noget
forædte, resten af vor færd til det norske, og ef-
ter et par ophold undervejs, dels for at søge ef-
ter svampe i rygepauserne, dels for at indtage et
spartansk (men dyrt) måltid ved et „Gatekøk-
ken“, ankom vi ved 15-tiden til „Steinvik Cam-
ping og Hyttegrend“, der ligger ved bredden af
en stor sø i Moelv imellem Hamar og Lilleham-
mer. Her blev vi modtaget af Hans Myhre, der
er formand for de norske „hexe“. Efter at vi
havde installeret os i hytterne, bød Hans på kaf-
fe og hjemmebagt kage og fremviste de svampe,
som foreningens medlemmer indtil da havde
samlet til den offentlige svampeudstilling, der
skulle afholdes på campingpladsen om sønda-
gen.

Bjørn W. Pedersen, Mosevej 29, 2750 Ballerup

Interskandinavisk hekseringstræf i Norge, 1997
Bjørn W. Pedersen
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Da regnen i mellemtiden var ophørt, og so-
len tittede frem, besluttede vi os for en lille pri-
vat svampetur i omegnen for at finde lidt mund-
godt til at supplere aftensmåltidet med. Hans
udpegede et velegnet område på en skovklædt
bakke på den anden side af søen, og efter længe
at have ledt forgæves imellem flere skarptsma-
gende arter af skørhatte (Russula) og suspekte
slørhatte (Cortinarius), lykkedes det os at finde
et stort mycelium med Spiselig Rørhat (Boletus
edulis) i alle stadier. Så var middagen reddet!

Da vi vendte tilbage til hytterne, var Anne-
Grethe og Johan dukket op, og mens vi andre
forberedte middagen, satte Anne-Grethe sig
begejstret til at kreere den første af en lang ræk-
ke svampeakvareller: Rød Birke-Rørhat (Lec-
cinum versipelle), fundet af Børge Rønne.

Efter et lukullisk aftenmåltid blev vi igen

kaldt til fælleslokalet for at byde de nyligt an-
komne otte svenske „häxe“ velkommen over
endnu en gang kaffe og dejlig hjemmebagt
kage. Og der blev selvfølgelig tid til at dele et
par flasker af den medbragte vin, inden vi trak
os tilbage for natten, trætte af rejsen og mætte
af oplevelser og det rigelige traktement.

Lørdag
Lørdag morgen klokken 9 var de norske „hexe“
mødt talrigt op, og en kortege på 6-8 biler begav
sig ud på de snoede norske landeveje for at be-
søge to smukke svampelokaliteter, den første
en lille halv times kørsel fra vores base. Begge
steder vrimlede skoven med svampe, og foru-
den store mængder af gammelkendte banalite-
ter så som Spiselig Rørhat (Boletus edulis),
Brunstokket Rørhat (B. badius), Klidhat (Ro-
zites caperatus) og Rødgul Pigsvamp (Hydnum
rufescens) fandt vi et rigt udvalg af, efter danske
forhold, usædvanlige og sjældne svampearter. I
flæng kan nævnes Grubestokket Mælkehat
(Lactarius scrobiculatus), Hvid Kam-Flue-
svamp (Amanita alba), Brun Fluesvamp (A. re-
galis), Skællet Kødpigsvamp (Sarcodon imbri-
catus), Orange Korkpigsvamp (Hydnellum au-
rantiacum), Bispehue (Gyromitra infula) og en
kam-fluesvamp, (Amanita battarrae), der pas-
sende kunne bære det danske navn Zoneret
Kam-Fluesvamp, men som ikke gør det.

I spisepausen, før vi bevægede os til dagens
anden, lige så spændende lokalitet, overraskede
en af de norske deltagere os ved at servere læk-
re hjemmelavede sandwiches og skoldhed kaf-
fe.

På alle måder en hyggelig, udbytterig og læ-
rerig dag i den skønne norske natur. Selv vejret
var med os; kun enkelte, spredte småbyger om
formiddagen blev det til. Ellers var vejret lunt
og solrigt.

Hjemme i „basislejren“ blev dagens fund be-
stemt og registreret og lagt klar til søndagens
udstilling, og efter kaffe med hjemmebagt kage
gik vi hver til sit for at klæde om til aftenens fæl-
lesspisning.

Middagen bestod af en lækker gryderet med
masser af vilde svampe, efterfulgt af kaffe med
to forskellige slags hjemmebagt kage, og vi til-
bragte en hyggelig aften med megen svampe-
snak på interskandinavisk sammen med vore
gode svenske og norske hekseringskolleger.

Anne-Grethe maler Rød Birke-Rørhat (Leccinum
versipelle). Moelv, Norge. 12.9.1997. Foto Bjørn W.
Pedersen.
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Søndag
Søndag morgen klokken 9 startede kortegen
igen for at besøge en ny lokalitet, og eventyret
fra lørdag gentog sig! Foruden at kunne nikke
genkendende til mange af de spændende arter
fra dagen før, kunne vi føje endnu flere rariteter
til listen: Gul Spatelsvamp (Spatularia flava),
Hekserings-Hjelmmorkel (Cudonia circinans),
en rødplettet Sneglehat-art (Hygrophorus eru-
bescens), og bredsået i hundredvis under gran
fandt vi en køllesvamp, som nordmændene kal-
der Lille Grankølle, og som lyder det videnska-
belige navn Clavariadelphus sachalinensis. Den
er op til 10 cm høj og slægtning til Herkuleskølle
(C. pistillaris).

Efter indtagelsen af vore medbragte mad-
pakker måtte vi vinke farvel til vore svenske
venner, der skulle være hjemme samme aften;

de skulle passe deres arbejde dagen efter. Hans
Myhre havde også andet at tage sig til. Han
skulle passe den førnævnte offentlige svampe-
udstilling. Men før han forlod os, førte han os
hen til endnu en lokalitet, hvor han viste os et af
skovens spisekamre. Her fandt vi, i det dybe
mos, hundredvis af 10-15 cm store tragt-kanta-
reller (Cantharellus tubaeformis) og mængder
af underkop-store Rødgul Pigsvamp (Hydnum
rufescens), ligesom det lykkedes os at finde et
par  arter, vi ikke ser så tit hos os, nemlig Bævre-
tand (Pseudohydnum gelatinosum) og Fløjls-
Mælkehat (Lactarius lignyotus).

Tilbage på campingpladsen benyttede vi lej-
ligheden til at besigtige det imponerende opbud
af svampearter på svampeudstillingen (ca. 250),
men næppe var udstillingen lukket, før Hans
lokkede Benny og mig med sig, mens resten af
selskabet forberedte aftensmaden. Hans havde
fået nys om et sted, hvor vi, i en privat have,
kunne få lov at fotografere Kæmpepigsvamp
(Climacodon septentrionalis) på Hestekastanje.
Da ingen af os havde set denne art før, gav vi
modvilligt afkald på køkkenarbejdet og fulgte
med.

Efter middagen hyggede vi os i et par timer
med Hans, før han tog afsked med os for at ven-
de hjem til sin familie, der ikke havde set ham i
over to døgn.

Hjem igen
Mandag morgen klokken 10 vendte vi så næsen
hjemad for at klare køreturen hjem i ét stræk,
og efter at have sat Rønne og Benny af i Virum,
nåede vi Ballerup klokken 21. Anne-Grethe og
Johan returnerede via Hirtshals og tilbragte
endnu et par dage i deres sommerhus, inden de
vendte tilbage til København.

Vi skylder vore norske venner tak for en sær-
deles lærerig weekend i de svamperige og smuk-
ke norske skove og for hyggeligt socialt samvær
på Steinvik Camping og Hyttegrend. Vi ser
frem til at gense vore skandinaviske venner til
efteråret, hvor vi har værtsskabet for Interskan-
dinavisk Hekseringstræf 1998.

Foreningens medlemmer vil få lejlighed til at
møde vore gæster på et par af de ekskursioner,
vi planlægger. Så kan I være med til at lære
nordmændene og svenskerne alt om bøgesko-
vens funga.

Se nærmere i efterårsprogrammet.

Hexeringens formand, Hans Myhre, foran he-
stekastanjen med Kæmpepigsvamp (Climacodon
septentrionalis). Hedmark, Norge. 14.9.1997. Foto
Bjørn W. Pedersen.
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Blomster og svampe har altid fyldt meget i mit
liv. Jeg er blevet fortrolig med mange arter, net-
op ved at tegne dem og lave notater for så bedre
at kunne identificere dem – og huske deres nav-
ne!

Men det er først i de senere år, at jeg tegner
og maler dem for „kunstens“ skyld. Hvorfor så
samle svampe og hvorfor dog male dem? Sådan
tænker nogen mennesker måske. Det første er
nemt at svare på: jeg hænger fast i en basal akti-
vitet, som var nyttig, da vi endnu var jægere og
samlere! Svaret til næste spørgsmål er lidt svæ-
rere, men jeg skal gøre det kort: Det er glæden
ved at finde det forunderlige, at frydes hver
gang og beundre – og fastholde det. Jeg spørger
mig selv: hvordan er disse utrolige værker ble-
vet til, med strukturer og mønstre, der synes vil-
de og kaotiske, men ved længere dvælen viser
en orden og en lovmæssighed? Det er denne
proces med at bringe en vis orden ud af „kaos“,
der er mit tegneri og maleri. Jeg får selvfølgelig
ikke svar på, hvordan svampene er blevet til, el-
ler hvorfor de vokser og bliver til skulpturer, og
det er måske netop derfor, jeg bliver ved med at
undres – og ved med at male!

Foreningen til Svampekundskabens Fremme
bad mig udstille mine svampebilleder i Peter
Lieps Hus under tema-weekenden i september
1997. Denne udstilling ledte til en senere i Bota-
nisk Have i Glashuset. Jeg vil benytte lejlighe-
den til at takke både foreningen og Botanisk
Have for at have givet mig muligheden for at
vise mine akvareller i sådanne relevante omgi-
velser.

Teknikken, jeg bruger, kan beskrives ganske
kort således: frihåndstegning som overføres til
akvarelpapir, akvarel i tynd opløsning lag på lag
til den ønskede intensitet opnås og til slut ud-
dybning med farveblyanter af tæthed, omrids og
detaljer. Med denne metode opnår man gliden-
de overgange og en farverigdom, som er meget
lig naturens. Jeg arbejder i akvarel og farvebly-
anter, en teknik, jeg har lært af Bente Starcke
King, botanisk illustrator ved Cornell Universi-
ty, USA. Jeg organiserer gerne en work-shop

engang, hvis der skulle vise sig interesse for det.
Når jeg vælger en svamp, er formen, skulptu-

ren, farverne vigtige, og ved selve tegningen,
vinklen, hvorfra jeg ser den. Den kan stå alene
eller i sine naturlige omgivelser. Jeg tegner så
vidt muligt udelukkende fra „levende model“ i
naturlig størrelse. Svampene finder jeg – eller
dygtige medlemmer i foreningen – på ture i sko-
ve og overdrev omkring København. Her må
det være på sin plads at nævne én især, Benny
Olsen, som holdt mig travlt beskæftiget fra fe-
bruar til maj l997! Tak Benny, det er dine fund,
der vises her på billederne, Kegle-Morkel, Hæt-
te-Morkel og Skarlagen-Pragtbæger, alle fundet
på Kalvebod Fælled på Amager.

Jeg har ladet trykke to reproduktioner „Kan-
tarel med Firben“ og „Kegle-Vokshat“, som
kan rekvireres til særpris for foreningens med-
lemmer.

Sonja Sarauw

Portræt af forsidens kunstner

Sonja Sarauw, Madvigs Alle 2, 1829 Frederiksberg C.
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