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Et forgiftningstilfælde med Satans Rørhat
Flemming Ekelund, Frederikssundsvej 352 L th., 2700 Brønshøj

Nybegyndere indenfor svampeplukning opfor
dres ofte til at holde sig til rørhatte, "dem kan
de roligt spise ". Godt nok er der nogle, der er
bitre eller skarpe, men dem kan man sortere fra
ved at smage sig frem , og så er der en , der er gif
tig, men den er ikke så alvorligt giftig, og så er
den i øvrigt så fantastisk sjælden. Den følgende
historie viser, at det faktisk godt kan gå galt med
rørhattene alligevel.

Lørdag den 2. september 1989 blev jeg ringet
op af en af mine venner, der er dyrlæge på Lol
land. En af hendes naboer og hans kæreste var
blevet indlagt på Nakskov sygehus, efter de
havde spist nogle "Karl Johan'er", som de hav
de samlet i Kristianssæde Skov. De havde lavet
en omelet af svampene, og allerede under ind
tagelsen af omeletten var kraftige opkastninger
og diarre indtrådt.

Svampesamlerens datter, der havde nægtet
at spise af svamperetten på grund af (en åben
bart velbegrundet) skepsis ovenfor faderens
svampekendskab, var ikke blevet syg.

Beskrivelsen af symptomerne, samt en be
skrivelse af svampen, i telefonen, ledte hurtigt
frem til, at det måtte dreje sig om Satans Rørhat
(Boletus satanas). Dette stemte yderligere over
ens med, at netop Kristianssæde Skov på Lol
land er et af de meget få steder i landet, hvor
denne meget sjældne svamp er fundet. Foruden
Satans Rørhat findes i øvrigt en række andre
meget sjældne rørhatte i denne skov (Knudsen
1982: 63). Den er i det hele taget er meget rig på
storsvampe, hvad jeg også selv kan bekræfte.

Tre eksemplarer af svampen, som jeg fik til
sendt et par dage efter, og som jeg havde lejlig
hed til selv at undersøge, viste sig da også at
stemme overens med beskrivelser og illustratio
ner af Satans Rørhat i forskellige bestemmel
sesværker (Ryman & Holmåsen 1984, Phillips
1981, Bon 1987, Moser 1978, Ferdinandsen &
Winge 1943). De to friskeste af svampene havde
dog ikke nogen udpræget lugt. Kun den mest
medtagne af dem kunne med lidt god vilje siges
at lugte ubehageligt af svinegødning eller lig
nende, således som det er beskrevet, at den skal
lugte.

Svampesamleren vidste i øvrigt godt, at der
eksisterer en giftig, men meget sjælden rørhat.
Da han imidlertid fandt talrige eksemplarer af
svampen på findestedet, anså han det for ude
lukket, at det kunne være denne. En sjælden
svamp ville ikke forekomme i så mange eksem
plarer. Det er en misforståelse, man ofte møder.

Nakskov sygehus beholdt "ofrene" i tre
dage, inden de blev udskrevet. Efter deres eget
udsagn var de imidlertid stadig afkræftede 14
dage efter. Lægerne på sygehuset var uforståen
de overfor forgiftningssymptomerne, da de kun
havde fundet rørhatte i opkastet. Efter samtale
med mig, kontaktede min ven, dyrlægen, hospi
talet for at fortælle, at den svamp, forgift 
ningsofrene havde indtaget, sandsynligvis var
Satans Rørhat . Senere kontaktede hosnitalet
dog Ikke nogen Udpræget tugt. Kun cen mest
medtagne af dem kunne med lidt god vilje siges
at lugte ubehageligt af svinegødning eller lig
nende, således som det er beskrevet, at den skal
lugte .

Svampesamleren vidste i øvrigt godt, at der



VI følgende middagsfor slag.
Spinat-champignontærte. To plader butterd ej
(kan købes frosse n) rull es tyndt ud , og en tært e
for m bekl ædes. Butterd ejen pen sles med sam
menpisket æg og prikkes med en gaffe l. Bages
så gylden (ca . 20 minutter) ved 2000

• E t halvt ki-

til en "modgift" mod den pågæld ende sva mp.
Lægerne konkluder ed e imidlertid til sids t , at
forgift ningen måtte sky ldes, at indtagelsen af
svampe n havde været ledsaget af alkoholindta 
gelse.

Ovenstående forg iftningshistor ie er en dnu et
ekse mpe l på, at man ikk e bør spise en svamp,
som man ikk e med stor sikkerhe d har bestem t
til art eller til gruppe af ar te r med næsten iden
tiske kulinariske ege nska be r, fx sekt. Edu les.
Der er så meget desto stø rre gru nd til at anven
de dette princip overfor rørhatte, da de fleste af
dem ikk e er særligt delikate. Mange af de almin
deligste arter af Suillus , L eccinum og Xe roco
mus forv andles til uigen kendelig e slimklatter,
når de tilb er ed es. Skal man virke lig have for 
nøjelse af at spise svampe , bør man holde sig til
de gode arte r.

Giftstoffet i Satans Rørhat tilh ører den ikk e
særligt velde fine re de gru ppe af gifts toffer med
indvirkning på mave-t armsysternet. Ifølge Ga ng
R asmussen (1983) er giftstoffet uk endt.

Der er ueni ghed om , hvor giftig Sat ans R ør
hat faktisk er. Phillips (1981) angiver den som
muligvis dødeligt gift ig. D alineke & Dahncke
(1979) angiver den som giftig som rå men ugif
tig efte r opvarmning. En netop udkommet bog
om nordens svampe (Lange 1990) omtaler den
som svagt giftig i den generelle indledning om
rørhatte , men omtaler og afbilder den i øvrigt
ikke.

Satans Rørhat tilh ører gru ppe n af indigorør
hatte ind enfor slægten Boletus. Indigorørhatte
ne er kraftige svampe med "Karl Johan-statur" ,
som ha r røde eller orange rørmundinger, og
hvor kødet far ves mer e eller mindre indigoblåt
ved genne mskæring. Sat ans R ørhat ha r typisk
rød e rørmundinger, men somme tid er kan den
rød e fa rve være sparsom, så de nærm est frem
træder som orange eller endda stedvist gule.
Arten kan - hvis man er opmærksom på, at den
eksiste re r - kendes fra de andre indigorørh atte
på sin lyser e hatfarve og sin "klumpfod" . At
fæste sin lid til , at man kan genke nde svampe n
alene på lugten, vil jeg derimod fraråde folk!

Udmærkede billeder af svampen kan find es
hos Knudsen & Vesterhalt (1990: 28) , Dåhncke
& Dahncke (1979: 50) , Bon (1987: 39) og hos
Ryman & Holmåsen (1983: 220) - ho s de sidste
tre også med beskrivelser af hele svampen.
som svagt girng l den gene re lle indledrung om
rø rhatte, men omtaler og afb ilde r den i øvrigt
ikke.

Satans R ørhat tilh ører gruppe n af indi gor ør
hatte indenfor slægten Boletus. Indigor ørh atte
ne er kr aftige svampe med "Ka rl Johan -statur",
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"God livsappetit med svampe"
Pen sionist studiekred sen s aktivitetsforening i
Viborg har fåe t 150 kendte dansker e med Ritt
Bjerregaard og Ber tel H aarder i spidse n til at
skrive om sund madglæde. Det er blevet en bo g
med titlen "God livsappetit" , der sælges i kom
mission fra Holkenfeldts forlag. H erfra henter
vi følgende middagsforslag.
Spinat-champignontærte. To plader butterdej
(kan købes fro ssen) rull es tyndt ud , og en tærte
form beklædes. Butterdejen pen sles med sam
menpisket æg og prikkes med en gaffel. Bages
så gylden (ca . 20 minutter ) ved 2000

• Et halvt ki
logram champignons - og her vil jeg helt privat
foreslå god e blandsvampe som faste skø rha tte,
pigsvampe eller ande nrangs rørhatte, men man
kan naturligvis godt bruge de købte - svitses
hele i lidt smø r. 250 gra m hakket , optøet spina t
kommes i, og dette ko ger nu under om rørin g til
det meste af væde n er dampet væk. 2 decil it er
hytteo st til sættes, og der sma ges til med sa lt.
Fyldet lægges på den bagt e tærtebund, og der
drysses med rigelig reven ost. En plade butter
dej rulles ud og skæres i strimler. Diss e strimler
lægges over osten og pensles med æg. Tærten
bages færdig i ca. 15 minutter ved 2000 og spis es
varm med grøn salat. Opskriften skyldes Anne
Marie Andersen fra Grundtvigs H øjskole.

Poul Printz



Navnet paddehat
Den sidste sort-hvid tavle i John Ramsbottom's
"Mushro oms and Toadstools" (1953) har fire
snapshots af en tudse, der springer op på en hat
svamp, illustrerende navn et toadstool ' tudsestol' .
Vort paddehat må næst efter svamp være det of
test brugte fællesnavn til fungi med skærmforme
de frugtlegemer.

Slår man navnet op i Nudansk Ordbog, forkla
res det med , at frøer og tudser ofte holder til un
der den art svampe , mens Dansk etymologisk
Ordbog er knap så sikker: na vnet "hentyder til , at
padder menes at holde til under eller på den slags
svampe." Heinrich Marzell 's Worterbuch der
deutschen Pflanzennamen (bd.2, s 520 f.) kom
mer virkeligheden nærmest: " sammensætninger
ne med krote og frosch hentyder til , at mange
svampe vokser på fugtige , skyggefulde steder"
(underforstået: hvor der lever padder).

Paddehat kan litterært føres tilbage til 1500
tallet; padde- , puggehat og poggenhut blev kun
optegnet i de tidligere danske provinser Skåne og
Slesvig; i Norge må paddehat regnes for et ind
ført ord.

Ældre er paddestol fra slutningen af 1400-tal
let svarende til det ældste engelske navn toad
stool 1398 ff. , paddockstool fra 1400-tallet, too
dys hatte 1440 , toad 's cap , frogstool , -saet, tysk
peddestoel, paddestuhl etc. 1507 ff., poggen- ,
krotenstuhl 1549 ff., fransk (Bretagne) escabeau
de crepauds 'tudsernes skammel ' , trones de cre
pauds ' tudsern es trone ', bonnets de crepaud, cha
peron de crepaud ' tudsehætt e, -hu s' (bretonerne
emigrerede i 5. og 6. århundrede fra Britannien) ,
fremdeles crepaudin ' tudselignende' svarende til
baskisk amototo; tysk krotendach, krotenschirrn
og krotenschwarnm 1601 ff. (sidstnævnte er

ys a e , oa s cap , frogs 00 , -sae , ys
peddestoel, paddestuhl etc. 1507 ff., poggen -,
krotenstuhl 1549 ff., fransk (Bretagne) escabeau
de crepauds 'tudsern es skammel ' , trones de cre 
pauds ' tudsern es trone ', bonnets de crepaud, cha
peron de crepaud ' tudsehætt e, -hus ' (bretonerne
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Arnanita pantherina, Coprinus comatusi , kroten
pilz 1700-tallet (Hypholoma [asciculare) , itali
ensk fongo rosper 'paddesvamp' (Amanita pan
therina) , tysk også Hexensessel 'hekselænestol'
(Schwaben). Helt ovre i Kina er ha-ma chun ' tud
sesvamp et almindeligt navn til A rnanita sp.

Toadstool staves i det ældste belæg (1398)
tadstole , forleddet er angelsaksisk tadie ' tudse'
og ikke, som en sprogfor sker mener, lånt fra is
landsk tad 'møg' (mange svampe vokser på gød 
ning). Stool er et gammelt engelsk ord for eks
krement, og nogle urtebogsforfattere mente, at
svampen e var eller opstod af dyrs ek skrementer
(jvf, dansk skarn- , skurvhat) . Om en svamp med
meg et uregelmæssig form blev i Kina sagt, at den
op stod af hejrens ekskrementer. Ifølge R. Gor
don Wasson (Soma, s. 191 sml. 35, 152,203) var
toadstool 'tudsemøg' oprindelig et keltisk og be
vidst afskrækkende navn til de giftige fluesvam
pe , som man skulle holde sig fra , og blev derfra
overført til andre fungi. Den i England, Frankrig
og Tyskland udbredte forestilling , at tudser sid
der på hatsvampe som på en stol , er en sekundær
tydning.

Der gror altid svampe, hvor tudserne lever
(Bretagne 1914) ; mange børn tror, at toadstools
laves af toads (USA 1899) . Zoologisk tyder intet
på , at springpadderne har en faible for svampe.
Sammenhængen består kun deri, at nogle padder
og svampe har samme biotop: fugtige og skygge
fulde steder. Paddock-cheese (siden 1400-tallet) ,
toads ' cheese , frogcheese , toadsmeat , walisisk
caws llyffant 'paddeost' , fransk pain de creppault
' tudsebrød ', dansk (Samsø) paddemad antyder,
at padder æder svampe, men de lever af insekter,
larver og orme.

Dyrenavnet i talrige plantenavne er pejorativt,
det skal vise , at efterleddet er værdiløst eller uspi-

--
ammen ængen es ar un derI , at nog e pa er

og svampe har samme biotop: fugtige og skygge
fulde steder. Paddock-cheese (siden 1400-tallet) ,
toads ' cheese , frogcheese , toadsmeat , walisisk
caws llyffant 'paddeost' , fransk pain de creppault
' tudsebrød ', dansk (Samsø) paddemad antyder,
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seligt: Hundekamille, Katost, Kr agesilke, Svine
sennep , Hestekastanie osv. Paddebær (primo
1500-tallet -1969, Druemunken) har giftige bær ;
hos Padderok 1696ff ligner sporehusaksene på de
fertile skud en rok, den lodretstillede spol e på en
håndten. Tils varende er paddehat ingen rigtig
hat, og paddestol'en kan ikk e bru ges som en et
benet stol f.eks. til malkning.

Men fra først af skulle forl eddet padde sikkert
virke afskrækk ende. I Mellem- og Nordeuropa
blev svampene af fem årsager knyttet til overtro
om underjordiske og diabolske væsener: 1. frugt
legemernes ofte pludselige , uventede og hurtige
fremkomst , 2. deres tilholdsst ed i mørke, på
ådsler, rådn e stubbe etc., 3. mange ligner dyriske
organer (tunge, lever, penis o.s.v.) eller 4. er gifti
ge; 5. svampene har ikk e blade, blomster og frø
som "rigtige" planter . Mange mennesk er fø ler
stadig angst og afsky for den "grimme", kortbe
nede skr ubtudse med slimet og vortet hud , skønt
den er ganske ufarlig for os. Tudsen blev regnet
for et giftigt dyr, den havde "onde øjne" og kunne
være en forvandlet heks eller trold. Kr avlede en
tudse ind i hu set , skulle den straks aflives og
brændes. Det var alt så nærli ggende at forbinde
tudserne med de dubiøse svamp e, "de ligner de
øglekolde væsener, let slimede , ofte med vorter
og skæl" (Christian Elling) . Forstavelsen padde,
toad, krote advarede mod disse mistænkelige og
giftige vækster, som man skulle ho lde sig på af
stand af. Hos de mykofile østeuropæiske folk er
sådanne tabu-navne til fungi næsten ukendte.

V. J. Br øndegaard

Svampe i litteraturen
Leo Estvad (1902-) er maler, tegn er og forfatter.
Navnlig har han udsendt en række udmærk ede
rejseskildringer og egnsbeskrivelser. "Det yder
ste Danmark" (G yldendal 1943) er fra Sydthy 
egnen mellem Thisted og Limfjorden, og den
rummer en rækk e veltrufne situa tionsbilleder fra
hav og stra nd, fra klit og plantage og land et inde
bagved , hvor den gode jord ikke er øde lagt af
sandflugten , og hvor der find es frodige eng e med
heste og svampe. Han beretter...

"Vi er kommet til de gamle Hestemarker ...
måske er det endnu lidt for tid ligt , men her plejer
at være Champignons. For en Sikkerheds Skyld
må vi hellere trave dem igennem.

Svamneiaot er en af Menn eskets ædleste Nv
toad, krote advar ed e mod disse mistænkeuge og
giftig e vækster, som man skulle holde sig på af
stand af. Hos de mykofile øste uro pæiske folk er
sådanne tabu-navne til fungi næsten ukendte.

V. J. Brøndegaard

af Sagen. For en sand Gourmet er henkogte
Svampe et jammerligt Surrugat. Ch ampignonen
er kun i Besiddelse af sin fulde Aroma, når man
selv har plukket den på Ageren og båret den
hjem. Det er ikke alene den forv ented e Ganens
Fr yd, der får ham til at jagte i Timevis, det er også
Fornemme lse n af at være Na tur en ganske nær.
H an assimilere r sig med den grø nne Mark , med
Himmelens Skyflokke, der tru er med R egn , ud en
at han ofr er det en Tanke, med Kvæge t, der om 
rin ger ham og brumler ham venligt i Møde.

Når han så kommer over Byttet! En Strøm 
nin g i sjælen, en stille Beruselse - nog et af Svam
pen s mærkeli ge Trolddom drager over i hans
Å nd og får ham til at glemme alt. Der, foran ham,
stå r den hvid e jomfru eli ge Parasol , lysende af
Renhed , br ygget af Solens Kraft og Jordens hem 
melige Væsker. Dens Hud er silke blød og kølig,
dugg et af den salte Luft.

Efter denne Apologi for det betagende ved at
samle Svampe må jeg hastigt beskrive en op hid
set Jæger, der pisker Markerne op og ned , fæg
tende vildt i Lu ft en med en Lommekniv. Han
lægger sig på alle fire og skr abe r varsomt i Jor
den . Han er kold og va rm, thi det viste sig, at
Ageren var moden og stru tte de af Ch ampignons.
Et Halst ørklæde og en Sixpence fuld. Hunden
har smidt sig på en Gr æstu e og sliber en Skraber,
forundret over sin Herres ubegribelige Passion.

Tilberedningen er anden Akt af den sublime
Forestilling.

Br ygger set dufter af den guddommelige Am
brosia , der sprutt er som rasende på Panden .
Sm ørret blander sig med Svampen es Safter og
lægger en gylde n og skummende Sauce over de
lækr e Bidder. Ak, der bliver kun så lidt tilbage af
den topfyldte Pande! Med kannibalsk Andagt
følger Svampejægeren Forvandlingen fra Ånd til
Materie, indtil det Øjeblik kommer, da han kan
høste Frugten af sine An str engelser , og Tæppet
går ned efter tredi e Akts gastro nomiske Finale ."

For år tilb age har jeg oft e samlet svampe på
denne måd e i Thy, men nu skal man vær e var
sommere . Grundejerne har selv fået sma g for de
før så foragtede paddehatte, og man gør klogt i at
spørge pænt først. Og selvom det selvfølgelig er
rimeligt nok, ødelægger det ligesom noget af glæ
den , for tryllelsen ved at befinde sig på urmenne
ske ts samlerstade overfor et storslået fund.
. Men alliz evel' Der er stadig deiliat i Thv,

forundret over SIn H erres ubegnbeuge PaSSIOn.
Tilb eredningen er anden Akt af den sublime

Forestilling.
Br ygger set dufter af den guddommelige Am

brosia , der sprutter som rasende på Panden.
Sm ørret blander sig med Svampenes Safter og
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To usædvanlige svampebøger

Poul Printz , Frugtparken 1, 2820 Gentofte

Guy Fourre, som bor i Niort i Sydvestfrankrig
har gennem mange år skrevet små artikler om
svampe i den lokale avis. Det er små charme
rende epistler, som han nu har samlet i to
spændende bøger: Pieges et curiosites des
champignon" (Faldgruber og ejendommelighe
der i forbindelse med svampe) , der kom i 1985
og "Les dernieres nouvelles des champignon"
(Sidste nyt om svampe) , der er udgivet i 1990.
Det er bøger på henholdsvis 285 og 352 sider, så
det er mange avisartikler fra mange år , Guy
Fourre hermed bringer ud til et videre publi
kum.

De mangfoldigste emner behandles i bøger
ne. Fra radioaktiviteten efter Tjernobyl til bru
gen af svin til trøffeljagt, fra lovgrundlaget for
svampejagt i Frankrig til den franske eksport af
rørhatte af tvivlsom oprindelse.

Som en smagsprøve på indholdet skal jeg her
genfortælle GuyFourres beretning om et uhyg 
geligt forgiftningstilfælde , som indtraf i Bretag
ne i september 1987.

Et forgiftningstilfælde med Spidspuklet
Gift -Slørhat
25 elever fra den berømte officerskole Saint
cnamplgnon . (r-aicgruoer og ejenuornmeugne-
der i forbindelse med svampe) , der kom i 1985
og "Les dernieres nouvelles des champignon"
(Sid ste nyt om svampe) , der er udgivet i 1990.
Det er bøger på henholdsvis 285 og 352 sider, så
det er mange avisartikler fra mange år , Guy

ges "overlevelsesmanøvre" i en lokal skov. Man
skulle klare sig i tre dage under åben himmel på
beskedne rationer, som man forventedes at sup 
plere med naturens produkter. For nogle år si
den var den slags kurser også på mode herhjem
me blandt erhvervsledere og andet topfolk.

Der groede en del svampe i skoven og foru
den rørhatte , som flere af de unge mennesker
kendte , blev der samlet en god portion af en
hatsvamp med rustbrune lameller. Den var der
ingen, der kendte , så man var først indstillet på
at kassere denne del af høsten, selvom rørhat
tene ikke kunne række til nogen større svampe
ret. En tilfældig forbipasserende af egnens be 
folkning erklærede imidlertid, at de var spiseli
ge , så de røg i gryden med de andre. Hermed
var der - hvor uhyggeligt det end kan lyde - lagt
op til , hvad enhver videnskabsmand ville drøm
me om: Et kontrolleret forsøg med en ensartet
gruppe af mennesker i perfekt helbredstilstand.
Det er sådanne forsøg , der ellers kun lader sig
gennemføre med forsøgsdyr.

Svampen med de rustbrune lameller var
nemlig Spidspuklet Gift-Slørhat, og den blev
dels brugt til en suppe, som hele gruppen spiste
af og dels til en svampestuvning, som kun de
meget sultne delikaterede sig med.
mernanut ernvervsieuere og annet WpIOIK.
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ber om aftenen, og den 28. september - altså 9
dage senere - registreredes det første sygdoms
tilfælde. En 21-årig officerselev blev indlagt
med totalt nyresvigt, og han måtte straks i dialy
se. Dagen efter blev 4 mere syge, og man be
gyndte at få mistanke om sagens sammenhæng.
De resterende af de 26 blev indkaldt til observa
tion, og man kunne konstatere forskellige gra
der af nyrebesvær hos ialt 21 af gruppen inklusi
ve de første 4. 12 var så medtagne, at de måtte
indlægges.

Det videre forløb af forgiftningen er særdeles
godt dokumenteret , idet en ung læge fra Bor
deaux - Eric Garnotel - beskrev det i en dispu
tats.

Undersøgelsen viste , at de første symptomer,
som til en vis grad blev negligeret, viste sig mel
lem 1 og 5 dage efter indtagelsen af svampene,
men først 9 dage efter førte det til den første
indlæggelse. Man må formode , at de unge offi
cersaspiranter har ventet længst muligt med no
get så uværdigt som at melde sig syge. De første
symptomer var, hvad man kender fra andre
tilfælde. Kvalme , opkastning, mavesmerter,
lændesmerter (kun hos halvdelen) , almen svæk
kelse, vægttab, kuldegysninger og kramper (hos
enkelte).

Hvad man derimod ikke tidligere har haft
mulighed for at kunne konstatere så klart , er
den udprægede individualitet af forgiftnings
tilfældenes alvor.

Hos 5 af de 26 var der overhovedet ingen
symptomer, og heller ikke klinisk kunne der
konstateres tegn på forgiftning eller organska
der. Mærkeligt nok hørte den, der havde spist
mest af svampene - en halv liter suppe og en
stor portion stuvning - til de helt uberørte. Af
de øvrige havde 9 kun utydelige symptomer, der
forsvandt i løbet af nogle uger. Endnu 8 havde
genvundet en fuldstændig normal nyrefunktion
efter 3 måneder, selvom 4 af dem i de første
dage måtte i dialyse.

De 4 sidste blev indlagt med totalt nyresvigt.
Af disse har den ene senere fået en nyretrans
plantation, mens 2 er henvist til dialysebehand
ling resten af livet , hvis de ikke også kan opnå
en transplantation. Den sidste af de 4 har gen
vundet så meget af sin nyrefunktion, at han kan
føre et normalt liv.

Den uhyggelige ulykke har bidraget væsent
muugnec ror at kunne Konstatere sa Klan, er
den udprægede individualitet af forgiftnings
tilfældenes alvor.

Hos 5 af de 26 var der overhovedet ingen
symptomer, og heller ikke klinisk kunne der
konstateres tegn på forgiftning eller organska-
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slørhatte. Dr. Garnotel fremhæver således, at
det er åbenlyst, at der ikke er nogen korrelation
mellem mængden af konsumerede svampe og
nyrebeskadigelsens alvor. Den individuelle
modstandskraft synes af være altafgørende.
Desuden fremhæver han vigtigheden af, at den
forgiftede kommer under hurtig behandling.
Når nyresvigt er indtrådt, er det oftest for sent
at indlede behandling med rensning af blodet
for giftstoffer. Nyrefunktionen kan kun sjældent
genoprettes.

Endelig spørger Dr. Garnotel sig, hvor man
ge sådanne forgiftningstilfælde , der aldrig bliver
erkendt. Som forgiftningsulykken i Bretagne vi
ser, vil en del forgiftede kun fremvise lettere
symptomer, som let kan forveksles med mere
banale sygdomme.

Begge Guy Fourres bøger er smukt illustre
ret. I den sidste findes der også et antal af Ro
land Sabatiers festlige tegninger, hvoraf nogle
stykker illustrerer dette indlæg.

Fourre , Guy 1985: Pieges et curiosites des
champignon.

.Fourre, Guy 1990: Les dernieres nouvelles des
champignon.
(Bøgerne kan bestilles direkte fra forfatteren:
152 rue Jean Jaures , F-7900 Niort , Frankrig.
Prisen er 180 henholdsvis 190 franske francs.)



Rosa Gulhat (Bolbitius coprophilus) i Danmark
Erik Rald, Viborggade 15 st. tv., 2100 København ø.
Morten Strandberg, Ravnsnæsvej 214, 3460 Birkerød

dertiden i bælter, i fugtigt vejr især for oven med
klar e dråb er , hvid , toppen som ung med rosa
skær. Kø d i hatmidten re t tykt , e llers tyndt, i
stokke n stærkt hult, skø rt, hvidt , under hathu
den og i den Øvre del af stokbarke n rosa, ud en
særlig lugt og med frisk, beh agelig, metallisk
svampeagtig smag .

Sporer 12,5-13,75 x 7,5-8,75 um, glatte, noget
ugennem sigtige og ud en str uktur ved moden
hed , med tydelig , i pro fil tydeligt skævtstille t
spirepore og velrnarkere t apiculus, som friske i
vand senne psgule. Basidier små , korte, 4-spore 
de. Cheilocystider talrige, mest blæreformed e,
kugl eformed e eller bredt flaskeformede, vari
able . Brachycystider talrige. Pleurocystider
mangler.

Kulinariske egenskaber ukendte.

Fig. 1. R osa Gulhat (Bo lbitius coprophilus) (til vens
tre ) og Alm. Gulhat (Bo lbitius titubans) (til højr e).
Forskellen i lamel tæthed og lameltilhæftning ses ty-
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Rosa Gulhat
(Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo)
Beskri velse: Hat 2,5-8,5 cm br ed , hyppigst 4-6
cm bred , parabolformet til halvkugleform et , si
den udbredt med svag pukkel, glat eller yderst
sjælde nt netagtigt ribbe t på midten , mod ran
den glat , fint plisseret-furet eller ±uregelm æs
sigt rynket -foldet , slimet, und er det meget flyg
tige slimlag svagt fedtet , ikk e hygrofan , men
mod rand en som ældre med meget tynd og gen
nemskinnelig hathud , der efterhånden for svin
der fra randpartiet, i knopstadiet helt hvid, ved
mod enh ed i midten som frisk livligt brunoran
ge, når den blegorange slim er for svund et livligt
rosa , som ældre lyst brungrå, ud efter gulgrå ,
randen smudsigbrun. Lameller meget tætt e ,
meget tynde, frie, ret smalle, først hvide til lyse
røde, siden mørkt kan elbrune med smalt lysere
æg. Spores tøv kan elb runt. Stok 5-18 cm høj ,
(1,5-)5-10 mm tyk, næsten cylindri sk, eventuelt
lidt udvidet omkring midt en , midd elt vk, i top-

Rosa Gulhat
(Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo)
Beskri velse: H at 2,5-8,5 cm br ed , hyppigst 4-6
cm bred , parabolformet til halvkugleformet , si
den udbredt med svag pukkel, glat eller yderst
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Denne store og flott e Gulhat- art blev fø rs te
gang iagttaget af Morten Strandberg i 1983, da
der blev udbragt hestemøg fra stalden til køk
kenh aven på den gård i Høs terkøb i Nordsjæl
land , hvor han bor. Da arten savnes i det meste
af den europæiske svarnpebesternme lseslittera
tur, gik der nogle år, hvor han så den rege lmæs
sigt, men stadig ud en at kende navnet på den . I
1988 kom Erik Ra ld på besøg på gård en , og så
var gåden løst : det drejede sig om en art, som
han havde fundet i Jægersborg Dyreha ve i 1987
og bestemt efte r Watling (1982) til Bolbi tius co
prophilus. I årene siden har Mor ten observeret
arten nøje, mens E rik ikke har gjort forsøg på at
genfinde den i Dyreha ven . Disse to lokalitet er
er stadig de eneste kendte i Danmark. I denn e
artike l vil vi fre mlægge, hvad vi hidtil har funde t
ud af om artens ud seende, forekomst genne m
åre t (fænologi) og økologiske kra v, baser et på
E rik s beskrivelser og Mortens iagttagelser i
Høsterkøb .



Diskussion: Hatfarven gør denne art let ken 
delig, også selvom den rosa farve let falmer. I de
mikroskopiske træk afviger den næppe fra Alm.
Gulhat (Bolbitius titubans).

Sporerne er på det danske materiale brede
re , end Watling (1982) angiver dem på engelsk
materiale. Krieglste iner (1983) og Hti bsch
(1985) angiver ligeledes bredere sporer på tysk
materiale og noterer uoverensstemmelsen med
Watlings angivelse. Sporerne hos Alm. Gu lhat
varierer en hel del fra kollektion til kollektion,
og nutildags slår man som regel de tidligere
selvstændige arter Bolbitius titubans og Bolbiti
us viteliinus sammen. Vi finder derfor denne uo
verensstemmelse uden afgørende betydning.

Rosa Gulhat og Alm. Gulhat minder meget
om hinanden i størrelse, form og voksested, om
endskønt Rosa Gulhat størrelsesmæssigt ligger
på linie med de største eksemplarer af Alm.
Gulhat, og den aldrig vokser på jord. Morten
har på sit rigelige materiale i Høsterkøb obser
veret to klare makroskopiske forskelle , som
ikke er udnyttet som kendetegn af Watl ing,
nem lig at lamellerne hos Alm. Gulhat er bety
delig mindre tætte og mindre ta lrige, og at de er
tilhæftet tættere til stokken end hos Rosa Gul 
hat (se fig. 1).
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Materiale : NØ-Sjæll.: Jægersborg Dyrehave, 7.6.1987
& 24.6.1987, E. RaId (herb . ER) ; Høsterkøb.
10.7.1988, E. RaId (herb. ER); 21.5.1989, M. Strand
berg (MTS 210589-001, herb . MS); 23.7.1989 (MTS
230789-001); 14.8.1989 (MTS 140889-002); 19.8.1989
(MTS 190889-001); 25.3.1990 (MTS 250390-001);
16.10.1990 (MTS 161090-001); 19.10.1990, s.n. (herb.
ER).

Fænologiske iagttagelser
Sæsonvariationen i produktionen af frugtlege
mer blev iagttaget i Høsterkøb i 1989 og 1990,
idet hyppigheden blev opgjort på ugebasis efter
en tredelt ska la (se fig. 2).

Det ses, at sæsonen for Rosa Gulhat varer fra
februar til november, hvilket jo er ganske flot
for en hatsvamp! Det ser ud til , at arten primært
er en sommerart, selvom den også hypp igt op
træder om foråret (især i apri l-maj). I milde vin
tre kan den endog optræde i februar og marts,
men forekomsten af frost hæmmer den meget i
forårsmånederne. Vintrene 1988/89 og 1989/90
var meget milde, næsten uden frostdage . Deci
derede vinterfund er kun indendørs eller lige
uden for sta lddøren. Det bratte stop i uge 36.i
1990 må skyldes, at regnen kom og ne dkølede
substratet. Den efterfølgende varme periode
gjorde, at der i ugerne 39-42 skete en kraftig ud-
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Fig. 2. Forekomsten af Rosa Gulhat (Bolbitius coprophilus) på gården i Høsterkøb 1989-90. Søjlerne viser
forekomsten i hver af årenes 52 uger. Bogstaverne under figuren er månedernes første bogstaver. Hyppighe
den er angivet ved værdierne O (ingen fund) , 1 (1 mycelie med frugtlegemer) , 2 (2-9 mycelier med frugt -
1................ __ ..... _ \ ...... ...... ") 1 .............. _ 1f\ __ ......... ..... 1.:..... ..... ,..1 .f....H ...... +-l........... .....~ L't. ... \ T ",...,.0 "1'1; 100(\ h l ou rlor ~1rlrø nll"\rt lt.:lottor.::aCFP lcpr n~ orllnn ~f
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Fig. 3. Rosa Gulhat (Bo lbitius coprophilus) . Høsterkøb. 16.10.1990. Foto Mort en Strandb erg .

vikling af fr ug tlegeme r. Na ttefr oste n satte i
1989 og 1990 ind i slutninge n af oktober og satte
dermed en stoppe r for produktionen af frugtl e
geme r. De sidste iagttagelser i 1990 (uge 45-46)
stammer fra en kort ere frostfri periode i midten
af nov ember.

De bed ste for ho ld for dannelsen af fru gtlege
mer ser ud til at være , når vejret er tørt og lunt,
samtidig med at der findes hestem øg. som har
ligget ca. 10 dage på mark en. I eft erårsmåne
derne se r det ud til, at regne n hæmm er væksten
ved at nedkøle subst ra tet. Hv is møgbunkerne
er så store, at de selv udvikler varme , kan gul
ha tten fruk tificere selv i kø ligt vejr, og den kan
overleve se lv let nattef ro st , idet kulden ikke
trænger helt ned til myceliet i møget.

Økologiske iagttagelser
I Jæger sborg D yrehave vokse de Rosa Gulhat
på gødningsblande t halm , der var blevet smidt i

vikling af frugtlegemer. Na ttefros te n satte i
1989 og 1990 ind i slutningen af oktober og satte
dermed en sto pper for produktionen af fru gtle
geme r. De sidste iagtt agelser i 1990 (uge 45-46)

nærh eden af Stampen . D enne mødding er stor
og permanent og får fra tid til anden tilført ny
gødningsblandet halm fra vildthusene i D yreha
ve n. D er er tal e om gødning af kronhjorte ,
dåd yr og sikahjorte. Af andre svampearte r, der
er iagttaget på denne mødding ved de nævnte to
lejlighed er kan nævnes Mødding-Blækhat (Co
prin us cinereus) , Tosporet Blækhat (Cop rinus
bisporus) , A lm. Gulhat, R andbæltet Glansh at
(Pa na eo lus subba lteat us) og Bl ære-Bæger
svamp (Peri ; a vesiculosa) .

I H østerkøb optræder arten dels udendørs på
udbragt gødningsblandet halm fra hestestalden
(hesternøg) , dels ind endørs i stalden og i driv
hu set , men den er langt hyppigere udendørs.
Morten har en eller to gange set den voks e di
rekte på naturligt aflejrede hestepærer på en
græsningsmark , men for det meste vokser den
kun på hestemøg. Halmen har i de for skellige år
stamme t fra forsk elli ge kornsorter, og Rosa

nærh ed en af Stampe n. Denne mødding er stor
og permanent og får fra tid til anden tilført ny
gødningsblande t halm fra vildthuse ne i Dyreh a
ven . D er er tale om gødning af kronhjorte ,



halm fra Hvede, Byg og Rug. På det udbragte
hestemøg optræder en række bladhatarter. Den
første uge efter udbringningen optræder kun
små blækhatarter. Fra 7 til 30 dage efter ud
bringningen optræder Rosa Gulhat, i selskab
med Mødding-Blækhat. Derefter ser man ikke
denne Gulhatart, men på gødning med alderen
fra 14 dage til 3 måneder finder man Alm. Gul 
hat, Ring-Glanshat (Panaeolus semiovatus) ,
Alm. Glanshat (Panaeolus sphinctrinus) , Rand
bæltet Glanshat, Blære-Bægersvamp og HØj Po
sesvamp (Volvariella gloiocephala). Efter en vis
kompostering og nedbrydning finder man på 3
6 måneder gammelt hestemøg stadig Alm.
Glanshat og diverse blækhatte, hvortil kommer
Have-Champignon (Agaricus bisporus) og et
par andre Champignon-arter. Når gødningen er
6-12 måneder gammel, kan man finde Køl
lestokket Keglehat (Conocybe elegans) og
Træflis-Agerhat (Agrocybe putaminum) og om
vinteren og foråret Gødnings-Tragthat (Clito
cybe nitrophila).

Rosa Gulhat i udlandet
Som omtalt er arten ikke at finde i den mest
brugte bestemmelseslitteratur til hatsvampe ,
såsom Moser (1983). Det hænger sammen med,
at der er tale om en art, der er beskrevet fra
Nordamerika af Peck i 1893, men som først for
nylig er blevet fundet i Europa. Watling (1982)
kender kun et enkelt fund fra Storbritannien,
men han fortæller, at den er vidt udbredt i driv
huse i Holland. I det genforenede Tyskland blev
det første fund gjort i 1978 i Stafford nær Bruck
sal og det andet i 1982 i Monchengladbach i
Nordrhein-Westfalen (Krieglsteiner 1983). I det
tidligere Østtyskland blev den fundet i 1984 i
Kelleda (Htibsch 1985) og i 1989 i Merseburg
(Taglich 1991). I checklisten over hatsvampe i
de baltiske republikker (Urbonas et al. 1986)
angives den fra Estland som sjælden (på gød 
ning). Vi kender ikke til andre angivelser af ar
ten fra Europa.

Alle de tyske fund var fra hestegødning op
lagret udendørs, mens det engelske voksede på
strå og avner af Hvede på en gårdsplads. Der sy
nes således at være god overensstemmelse med
de danske funds voksesteder.

Rosa Gulhat er sikkert en art, der kan leve
under mange himmelstrøg, blot den får tilstræk
Nordamenka ar YeCK l HS~j, men som tørst ror
nylig er blevet fundet i Europa. Watling (1982)
kender kun et enkelt fund fra Storbritannien,
men han fortæller, at den er vidt udbredt i driv
huse i Holland. I det genforenede Tyskland blev
det første fund gjort i 1978 i Stafford nær Bruck-
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under. Sandsynligvis er den i Mellemeuropa af
hængig af menneskeskabte habitater. På natur
lige habitater med vilde dyr findes gødning kun
i små og spredte klatter og ikke i mængder, der
skaber høje temperaturer inde i gødningen. De
få og nylige europæiske fund tyder på , at den er
under udbredelse i Europa. En så stor og flot
art kan næppe tænkes at have været overset i de
over 100 år, der har været holdt øje med stor
svampene i Nord- og Mellemeuropa. Det bliver
spændende at se, om den vil dukke op på flere
danske lokaliteter i de kommende år. Nu ved vi
jo , under hvilke Økologiske betingelser, vi skal
søge arten.

Summary
Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo is reported
as new to Denmark from two outdoor localities.
In Jægersborg Dyrehave it was found growing
on straw mixed with dung of deer, and in
Høsterkøb it is growing in large numbers on
straw mixed with dung of horse from a stable,
where it is also growing indoors. The producti
on of fruit-bodies throughout the year was eva
luated during two years at the latter locality.
Bolbitius coprophilus is mostly fruiting in the
summer, but also at other times of the year,
when it is growing in dung-heaps of sufficient
size for the produetion of heat, provided that
the substrate is not cooled too much by rain or
frost. The species is, besides by its colour, readi
ly distinguished from the common B . titubans
(ind. B. vitellinus) by the totally free and much
more crowded gills.
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SIze ror tne produetion or heat, providen tnat
the substrate is not cooled too much by rain or
frost. The species is, besides by its colour, readi
ly distinguished from the common B . titubans
(ind. B. vitellinus) by the totally free and much
more crowded gills.



Vellugtende Knoldfod - måske en parasit?
Jan Vesterholt, Kærvænget 32B, Gammelsole, 8722 Hedensted

Vellugtende Knoldfod (Squamanita odorata
(Cool) Bas) blev ind til for ganske få år siden an
set for at være en stor sjældenhed i Danmark,
men den er nu kendt fra i hvert fald 15 lokalite
ter rundt om i landet. Nye fund af den er ikke
længere noget, der når spalterne i dette tids
skrift.

Flere overvejelser er gjort omkring Knold
fod-arternes eventuelle status som parasitter.
Den skepsis, man kan møde, skyldes måske først
og fremmest , at der næppe findes andre doku
menterede eksempler på en sådan form for pa
rasitisme, hvor en svampeart danner stok og hat
oven i en anden art, der så undlader at danne
hat. Både hos Snyltende Posesvamp (Volvariella
surreetat og hos snyltehatte (Asterophora) dan
nes parasittens frugtlegemer på gamle, færdig
udviklede frugtlegemer af deres vært.

Stokken hos Gulfodet Knoldfod (5. para
doxa) har en påfaldende lighed med den, man
finder hos Okkergul Grynhat (Cystoderma ami
anthinum) , og da den tillige på sin hidtil eneste
kendte, danske lokalitet vokser sammen med
denne, kunne man let få den tanke, at den var
parasit. Men kunne noget tilsvarende være
tilfældet for Vellugtende Knoldfod? Dens ufor
melige stokknold leder i hvert fald ikke umid
delbart tanken hen på nogen anden svampeart.

Lugten hos Vellugtende Knoldfod minder
meget om den lugt, man finder hos de sødtduf
tende arter af Tåreblad, men de vokser normalt
ikke sammen med nogen af disse , og der er da
heller ingen grund til at tro , at de skulle have no
get med hinanden at gøre. Selv har jeg fundet
Vellugtende Knoldfod to'gange - i Tranum Klit
plantage og Emborg Vestermark ved GI. Rye. I
begge tilfælde stod svampene i lysninger i nåle
skov sammen med Lerbrun Tåreblad (Hebelo 
ma mesophaeum (Pers.) Ouel.) . Erik Rald (pers.
medd.), der kender knoldfoden fra 3 lokaliteter
i hovedstadsområdet (Jægersborg Station,
Klampenborg Station og Vestskoven), har også
bemærket tilstedeværelsen af Tåreblad-arten på
alle disse steder. Ligeledes har Christian Lange
(pers. medd.) fundet Lerbrun Tåreblad på 4 af
de 5 mycelier, hvorfra han har set Knoldfod-ar
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tilfældet for Vellugtende Knoldfod? Dens ufor
melige stokknold leder i hvert fald ikke umid
delbart tanken hen på nogen anden svampeart.

Lugten hos Vellugtende Knoldfod minder
meget om den lugt, man finder hos de sødtdut-

gårdsskov, Skærbæk Skov ml. Søballe & Veng, v.
Sortemose, v. f. Jeksen),

At der på et af de 10 mycelier for Vellugtende
Knoldfod ikke blev fundet Lerbrun Tåreblad 
på trods af at den blev eftersøgt - behøver ikke
at svække teorien om et parasitisk forhold. Det
skal måske kun tages som et tegn på, at samtlige
tilstedeværende tåreblade var angrebet og der
med deformeret til knolde. Og der findes endnu
et forhold , der kan bestyrke parasit-teorien.

Ved mit seneste fund pillede jeg svampene af
knolden, og skar denne igennem. Bemærkelses
værdigt nok lugtede knolden ikke gennemtræn
gende sødligt af 'knoldfod' , men af ræddike - en
lugt der svarede præcis til lugten hos Lerbrun
Tåreblad, der stod netop ved siden af, så en sam
menligning var let at foretage. Smagen var lige
ledes ræddikeagtig.

Ræddikelugt er typisk for mange tåreblade,
men den kendes kun fra få andre grupper af
svampe. Der er ikke tale om noget endegyldigt
bevis for, at knoldfoden er Tåreblad-parasit,
men tanken synes meget nærliggende. I forlæn
gelse heraf kunne det måske være interessant at
undersøge om stokbasis hos Gulfodet Knoldfod
også er i besiddelse af den så karakteristiske
lugt, man finder hos grynhattene.

På overfladen af Vellugtende Knoldfods
knold dannes konidier, men om disse konidier
dannes af knoldfod'en, eller om de stammer fra
en eventuel vært er endnu uvist. Dyrkningsfor
søg vil måske kunne afsløre hvilken svampeart,
der står for konidiedannelsen. Tilsvarende vil
undersøgelser af indholdsstoffer fra stokknol
den - sammenlignet med dem man finder hos
Lerbrun Tåreblad - måske kunne afsløre, om
der er hold i teorien om et parasitisk forhold.

Summary
Squamanita odorata is uncommon but widely di
stributed in Denmark. It is the experience from
9 out of 10 recent Danish collections that it is ac
companied by Hebeloma mesophaeum, and in
section the basal bulb of the Squamanita has a
distinct raphanoid smell and taste similar to that
of the Hebeloma species. This may indicate a pa
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også er i besiddelse af den så karakteristiske
lugt, man finder hos grynhattene.

På overfladen af Vellugtende Knoldfods
knold dannes konidier, men om disse konidier
dannes af knoldfod'en, eller om de stammer fra



I Sæsonens art

Omkring AlmindeligPigsvamp

Slår man op i en ældr e svampe bog, fx Ferdina nd 
sen & Win ge (1943) , finder man under navnet
Pigsvamp (Hydnwn) tal rige svampe arte r, der er
kendet egnet ved at have undersiden beklædt med
pigge, hvorpå sporerne dannes. Tra ditionen for at
plac er e disse art er i samme slægt går tilbag e til ti
den fra før man anvendte mikro skop ved under
søge lser af svampe ne , og genfindes derfor bl.a. i
svampefors kninge ns fad er E lias Fries' værke r fra
starten af 1800 tallet. Igennem det 19. århundre de
er man imidl ertid lan gsomt gåe t over til en syste 
matik basere t på mikroskopiske karakterer , og
dette har med ført at br ed e slægte r, som fx slægten
Pigsva mp er blevet splitte t op i ta lr ige smallere
slægter. De store vedbo ende arter af Pigsvamp er
skilt ud i slægterne Koralpi gsvamp (He ricium) ,
Børstepigsvamp (Creolopus) , Kæ mpe pigsva mp
(Climacodon) og Pighud (Dentipellis}; arten der
vokser på kogler er bl evet til Koglepigsva mp
(A uriscalp ium) og de jordboende ar ter med kan 
ted e og oft e mørke spor er (frynsesvampesporer)
hedder nu Kor kpigsva mp (Hydnellum) , Læder 
pigsvamp (Phellodon) , KØdpigsvamp (Sarcodon)
og Duftpigsvamp (Ban/æra). Tilbage i den gamle
slægt Hydnum stå r kun et par arte r karakteriseret
ved der es re t blødkød ed e. ofte re t lyse frugt lege
mer, der danner hvide og glatte spor er.

Studere r man slægten nærm ere viser der sig en
mer e basal ad skillel sesk arakter, nemlig måden
cellek ernerne i basidierne deler sig på. Hos langt
de fleste svampearter sker cellek ernens red ukti
on sdelin g i ba sidies top , og de to nye kerner van
dr er ud til sidern e (delingsp lane t er på tværs af
basidien ). H os bet ydelig færr e arter ske r delingen
midt i basidien , og de nye kerner går mod basidi
ens top og ba sis (de lingsplanet er på langs). D en 
ne sjældne delin gstype adskiller slægten Hydnum
fra de andre nævnt e pigsvampeslægter, men sam
men still er den tilgen gæld med slægterne Ka ntarel
(Cantharellus) , Trompet svamp (Craterellus) og
Fåreporesvamp (Scutiger). Nogle for sker e men er
derfor at disse slægter er nært beslægted e (D onk
1964) - en ide der under støttes af at visse af arter 
ne umiddelbart kan lizne hin anden ganske meset
IJlgsvamp (rnelLUuun'f .l'-\DupIgs vamp (uUrw a(fj7)
og Duftpigsvamp (Ban/æra). Tilbage i den gamle
slægt Hydnum stå r kun et par arter karakteri ser et
ved der es ret blødkød ed e. oft e ret lyse frugtlege
mer, der dann er hvide og glatte sporer.

Studerer man slægten nærmere viser der sig en

af Jens H. Petersen

alle danner sva mperod (mykorrhiza) , hvilket el
ler s mest er en spec ialite t for bladhat te og rørha t
te . D en gamle slægt Hy dn um ka n således tænkes
placer et i Kantarelor de ne n (Cantharellaceae), og
bli ver der ved ga nske ads kilt fra sine ti dli gere
med lemmer, der nu er smuttet over i bl.a. Frynse
sva mpor de ne n (The lephoraceae) og Kora lp igs
vampordene n (Hericiaceae).

I slægten Pigsvamp foreko mmer alminde ligvis
to navne, nem lig A lminde lig Pigsvamp (Hydnum
repandum L.: Fr.) og Rø dgul Pigsvam p (R. rufes
cens Fr.). Ser man nærm ere på disse to navne viser
det sig imidl ert id, at ads killelse ikk e er let: A lm .
Pigsvamp sk ulle være større og lysere end den
mere brunorange Rødgul Pigsvamp, som ti l
gengæld skulle have pigge noget ned ad stokken
imo d A lm . Pi gsvam ps "fr ie " pigge , der slu t ter,
hvor stokke n starter. Dette er ikke lett e karakte
re r, og of te syne s indi vidern e at trodse arts
grænse rne. Jeg selv har nu også opgivet at skelne ,
og bet ra gt er det hele so m to va rie te ter af A lm.
Pigsvamp, nem lig R. rep andum var. repa ndum og
R. repandum var. rufescens (Fr.) Barla.

Overgangen fra to arte r til en art med to va rie
teter give r imidler tid e t navngi vn ingsproblem ,
idet der ind en for dansk svampetradition ikk e fin
des nogen norm for dansk navngivning af sva m
pevarie tet er . Man stå r nu med de to ve lke nd te
dan ske na vn e A lminde lig Pigsv amp og Rødgul
Pigsva mp, men hvord an ska l man nu anvende
dem ? Ske ler man til zoo loge rne, afstå r de tilsyne
ladende generelt fra at navngive enhe de rne under
artsnivea u (underarter, var ieteter og for mer) . Bo
tanike rne, derim od, navngiver ofte und erarter, fx
kaldes under arterne af Sto r Skja ller (Rhinathus
serotinus) for Strand-Skja lle r, Tidlig Sk ja ller,
Rug-Skj aller , E ng-Skja ller og Høst-Sk ja ller (K.
H an sen 1981) . Denne navn givning indeh older
imidlertid to problem er, dels hin drer de n en lo
gisk adskillelse imellem på den ene side ar te r, på
den anden side underarter, varie te te r og for me r,
dels gives der dobbelt-navne, nemlig et "sa mle
navn " til ar te n (Stor Skjaller) samt et "specia l
navn " til und erkategorien, (fx Strand-Skja ller) . I
"D anske storsvamp e " (Pe te rsen & Ves te rholt
1990) anvendes der i enke lte tilfæld e navne for
rete r gIve r ll I11UIelLIU e L l1avl1g1vl111Ig:S!-'lUUIClll ,
idet der inden for dansk sva mpe tr adition ikk e fin
des no gen norm for dansk navngivnin g af sva rn
pevariet eter. Ma n står nu med de to ve lke nd te
dan ske navn e A lminde lig Pigsvamp og Rødg ul
Pigsva mp men hvordan skal ma n nu anvende



A lmindelig Pigsvamp i den "rø dgule" varie te t (Hydn um repa ndum var. rufe scens) , Mari elund 6.9.1987, JHP
74.87 . Typ iske ekse mp larer der viser varie te te ns brunlige fa rve og de "ne dløbe nde" pigge. I Politiken s svam
pe bog (K nudse n & Pe tersen 1990) findes et bill ed e af typiske ekse mplarer af den lyse va rie te t (Hydn um re
pandum var. repandum) , Fo to Jen s H . Pe te rsen.

hvorved dobbeltn avngivnin g und gås, men dette
løser ikke problem et med med uklarh ed en om
hvor vidt navnet anvend es som slægtsnavn eller
som variete tsnavn. På gru nd af den omven dt e
rækkefø lge afarts - og slægtsnavn i dansk navngiv
ning , kan det vide nskabe lige system desværr e
ikke overføres, idet det ville resulte re i mærkvær
dighed er som A lm. Pigsvamp var. R ødgul eller
måske lidt bedre Alm. (Rødgul) Pigsvamp kontr a
Alm. (A lm.) Pigsvamp . Sådanne løsninger virker
klodsede og kons truerede. Problemet synes uløs
eligt.

Almindelig Pigsvamp (i bred forstand) har en
1-20 cm bred , crem e, okkerbrun til br unoran ge
hat. Undersiden er beklædt med hvidlige, ca. 0,5
cm lange pigge. Stokke n er op til 2 (-4) cm tyk, 2
7 cm lang og hvidlig. A lle dele, men især stokken
kan mørkne ved tryk. E t eksemplar (var. repan
dum) , der blev udsat for lugtet est af den århusian
ske svampe lugtegruppe , blev først bedømt til at
lugte syrligt af sæbe . Efter brydnin g af kødet var
alle imid lertid enige om at svampen fik en kraft ig
fiske - eller ska ldyrag tig lugt! Ved ti lberedning
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hvor vid t nav ne t anve ndes som slægtsnavn eller
som varietetsnavn. På gru nd af den om vendte
rækkefø lge afarts - og slægtsnavn i dansk navngiv
ning , kan det vide nskabe lige sys te m desværre
ikke overføres, idet det ville resultere i mærkvær-
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smag. Der er ingen grund til at afkoge svampen,
som visse ældre bøger tilr åder. Godt gennemsteg t
er den en fortrinde lig spisesv amp der findes i
både løv- og nåleskove over hele land et.

I Danmark har vi kun en ande n art , der kan
for veksles med Alminde lig Pigsvamp, neml ig den
meget sjældne Hv id Pigsvamp (H. albidum Peck) ,
se Sva mpe 20: 91. Denne ken des fra A lm. Pi g
svamp på dens helt hvide hat og dens sporer, der
kun måler 4-5,5 x 3-4 um imod Alm. Pigsvamps
6,5-9 x 5,5-7 um store sporer. Hv id Pigsvamp er
hidtil kun funde t på en dansk lokalitet. Den er til
syne lade nde en sydlig art, der fore trækker kalk
bund .
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er den en fortr ind elig spisesv amp der findes i
både løv- og nåleskove over hele land et.

I Da nmark har vi kun en ande n art , der kan
for veksles med Almindelig Pigsvamp , nemlig den
meget sjældne Hv id Pigsvamp (R. albidum Peck) ,



Børge
Rønne
80 år

Den 28. januar 1991 rundede foreningens æres
medlem Børge Rønne 80 år.

Niels Kristian Børge Rønne blev født 28.1.
1911 i Flakkebjerg. Omkring 1915 flyttede fami
lien til Helsingør, og her startede Børge Rønne
sin journalistiske karriere, som siden skulle brin
ge ham vidt omkring.

I 1930 - længe før rejser blev dagligdag for de
fleste - begav han sig afsted på en tre måneders
cykeltur til Spanien og hjem igen. Herfra sendte
han rapporter til Helsingør Dagblad. Efter hjem
komsten startede Børge Rønne sin journalistiske
uddannelse på dagbladet "Nor dsjælland", Hel
singør.

Senere blev det Helsingør Dagblad og Frede
riksborg Amts Avis i Helsingør, hvor han blev fi
lial-redaktør fra 1940-46. Herfra begyndte fra
starten af krigs årene en strøm af illegale oplys
ninger at sive videre til de danske kilder i udlan
det , og da jødeforfølgelserne satte ind , skabtes
med udgangspunkt i redaktionskontoret efter
hånden en vidtstrakt hjælpeaktion for flygtnin
gene - af deltagerne selv ironisk kaldt "Helsingør
Syklub". Da man efter krigens afslutning skulle
samles, viste det sig, at kredsen - selvom hver
især under hele forløbet kun kendte nogle få - ef
terhånden var vokset til 140.

Der er efterhånden skrevet adskilligt om
"Syklubbens" virksomhed, og Børge Rønne
skrev sin e~en beretning om den i Helsingør By
museums Arbog 1980. To gange var gestapo ef
ter ham. Første gang kom han til at tilbringe otte
dage i Vestre Fængsel sammen med et hold fiske 
re fra Snekkersten og kromanden fra Snekker
sten, der var en central figur i arbejdet med flygt
ningetransporternHe' anden gang lykkedes det

Senere blev det eismgør Liagtuac og r rece-
riksborg Amts Avis i Helsingør, hvor han blev fi
lial-redaktør fra 1940-46. Herfra begyndte fra
starten af krigsårene en strøm af illegale oplys
ninger at sive videre til de danske kilder i udlan
det, og da jødeforfølgelserne satte ind , skabtes
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efter fortsat fra Helsingborg, hvor han gjorde tje
neste til krigens slutning, dels for flygtninge-ru
terne og dels for Dansk Presse Tjeneste i
Stockholm.

Efter krigen fortsatte den journalistiske virk
somhed ved både dag- og ugeblade og pressebu
reauer, bl.a . en halv snes år som boligredaktør
ved ugebladet "Femina" . De sidste ti år virkede
han som pressesekretær i Landbrugsrådet, fort
sat med indkaldelse til dette hverv i yderligere en
halv snes år.

I ti år udgav han tillige sit egen numismatiske
blad "Møntsamlern yt" , og siden 1978 har han
været redaktør af Dansk Numismatisk Forenings
tidsskrift "Numismatisk rapport". I 1985 blev
han hædret med denne forenings æresmedalje!

Interessen for svampe førte i 1951 til medlem
skab i Foreningen til Svampekundskabens Frem
me , hvor Børge Rønne i 1960 indvalgtes i besty
relsen. Efter et par år i bestyrelsen bragte en me
get travl tilværelse ham til den beslutning, at det
rigtigste ville være at overlade posten til en per
son med mere tid til rådighed for hvervet.

De seneste ti år har han ved siden af sine man
ge andre travle gøremål været et så værdifuldt
aktiv for foreningen , at bestyrelsen i erkendelse
heraf i 1990 besluttede at udnævne ham til æres
medlem. Med stilfærdig lune og en aldrig svig
tende hjælpsomhed har Børge Rønne formidlet
sin store svampeviden på de utallige ekskursio
ner i "Hekseringen". Hekseringsturene indledte
Børge Rønne i 1983, og ved udgangen af 1990
havde han planlagt og gennemført ialt 278 ture.

Børge Rønne er ophav til mange gode ideer 
bl.a. svampefesten i Grib Skov (populært kaldet
"suppeturen" ), som efterhånden er blevet en tra
dition. Har man en gang oplevet den stemning af
fest og glæde, der er ved dette arrangement, for
står man , hvor betydningsfuldt det er for den sto
re forening både at rumme den videnskabelige
saglighed og den umiddelbare glæde ved blot at
dyrke den kulinariske side af mykologien.

Foruden disse mange aktiviteter påtog Børge
Rønne sig i adskillige år det store arbejde, der
var forbundet med redigeringen af foreningens
ekskursionsprogrammer.

Vi ønsker Børge Rønne hjertelig tillykke på
fødselsdagen - og håber kræfterne må række til
mange hekseringsture endnu.

tence njæipsomnec nar rsørge Kønne rortruuret
sin store svampeviden på de utallige ekskursio
ner i "Hekseringen". Hekseringsturene indledte
Børge Rønne i 1983, og ved udgangen af 1990
havde han planlagt og gennemført ialt 278 ture.

Børge Rønne er ophav til mange gode ideer -
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Pycnoporellus fulgens, en ny dansk poresvamp

Morten & Beate Strandberg, Ravnsnæsvej 214 , 3460 Birkerød

På en tur til Tisvilde Hegn de n 17. august 1990
fandtes i en ret kedeligt udseende, ældre gran
beplantning på Lars Anders linie to små eksem
plarer af en lille blødkødet. mat rø dorange ,
konsolformet poresvamp. Da vi ikke umiddel
bart kendte svampen, og da rødlige poresvampe
ikke er hverdagskost, hjembragtes fundet. Be
stemmelsen forløb relativt nemt via en lille om
vej rundt om Hapalopilus salmonicolor, som vi
havde en ide om , at det kunne være. Denne art,
vidste vi, var afbildet i "Svampar" (Ryman &
Holmåsen 1984) . H. salmonicolor er imidlertid
resupinat, i modsætning til vores fund. Nogle få
sider længere fremme i samme værk var der et
billede af Pycnoporellus fulgens , som lignede
meget. Da beskrivelsen også passede, samtidig
med at nøglen i "Svampar" gav samme resultat,
var sagen klar.

Udbredelseskortet (Ryman & Holmåsen
1984) angav ikke P fulgens fra D anmark. En
kontakt til Erik Rald bekræftede arten kemisk
og mikroskopisk, ligesom det blev klart, at de n
var ny for D anmark. Dette er siden blevet be
kræftet af Henning Kn udsen fra Botan isk Mu
seum, hvor ma teriale t nu er deponeret. Henning
henledte samtidig opmærksomheden på et gam 
melt, hidtil upubliceret fund fra Norge af en an
de n Pycnoporellus-art , nemlig Pycnoporellus
alboluteus, i museets samling. Dette fund var op
rindelig bestemt til P fulgens. men er fornylig af
HK & Vesterholt blevet ændret til Pycnoporel
lus alboluteus. Ingen af arterne er før angivet fra
hverken Danmark eller Norge (Ryvarden 1978) .

Pycnoporellus Murrill190S
Slægten er opstillet af Murrill i 1905, og den in
deholder i dag kun de to ovennævnte arter. En
tredie art Hapalopilus taxi Bon d. regnes i dag,
så vidt vides, ikke for en se lvstændig ar t. D en af
viger fra P fulgens ved at sortfarves me d KOH,
hvor P fulgens rødfarves (Bondartsev 1971, D o
man ski et al. 1973).

Slægten kendes m akroskopisk på de først
bløde, senere læderagtige frugtlegemer, de mat
te gu le ti lorangerøde farve, de ni zaatizt 0R-
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seum, hvor materialet nu er deponeret. Henning
henledte samtidig opmærksomheden på et gam 
melt, hidtil upubliceret fund fra Norge af en an 
de n Pycnoporellus -art , nemlig Pycnoporellus
alboluteus, i museets samling. Dett e fund var op -
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poremundinger. Endvidere farves fr ugtlege
merne røde med KOH. Mikroskopisk kendes
den på at være monomitisk (kun en type hyfer) ,
på hyfer ud en øskner samt på de smalt ellipsoi
diske ti l cylindriske , glatte, hyaline sporer.
(Ryvarden 1978, Domanski et al. 1973 , Ryman
& Holmåsen 1984).

Det fores lås her, at slægten på dansk kaldes
"P igporesvamp" på grund af de pigagtigt op 
slidsede porer. D enne karakter var sandsynlig
vis årsag til at Fries, da han i 1852 beskrev P ful
gens , placerede den i slægten Hydnum under
navnet Hydnum fulgens . Som danske navne til
arterne foreslås "Flamme-P igp oresvamp " ti l
Pycnoporellus fulgens på grund af de flamme
farvede frugtlegemer (på svensk kaldes arten
Brandticka), og " G rovpor et Pigporesvamp" til
Pycnoporellus albo luteus på grund af de meget
grove porer (det svenske navn for arten er
Storporig Brand ticka (Lundqvist & Persson
1987)).

Frugtlegemer konsolformede med rødlig,
trådet overflade og orange porelag, pore
mundinger 0,5-1 mm, sporer 5-8(-10) x 2,5
4,5 urn Pycnoporellus fulgens

Frugtlegemer resupinate, først bleggule , si
den orange til laksefarvede, poremundinger
1-3 mm, sporer (6-) 8-10 x 2,5-4 urn

Pycnoporellus alboluteus

Pycnoporellus lulgens (Fr.) Donk 1971
Synonymer: Hydnum fu lgens Fr. 1852, Poly po
rus [ibrillosus P Karst. 1859 , Pycnop orellus fi
brillosus (P. Karst.) Murr. 1905 , Hapalopilus fi 
brillosus (P Ka rst.) Bond. & Sing. 1941.
Frugtlegemer af og til taglag te, 2-10 cm brede,
fra 1 ti l næsten 3 cm tykke, mat orangerødlige
med en tr ådet-fibret overflade, mod ra nden ly
sere, nærmest gulorange til hvidl ige. Porelag op
til 5 mm tykt, hvid orange ti l orange, poremun
dinger først runde og omkring 0,3 mm brede, si
den kan tede og niaaztizt opslidsede Og omkrin g

trådet overflade og orange porelag, pore
mundinger 0,5-1 mm, sporer 5-8(-10) x 2,5
4,5 urn Pycnoporellus fulgens

Frugtlegemer resupinate , først bleggule, si
den orange til laksefarvede, poremundinger
-ot I") ... .....~ I r- \ n ... " .. 1""\ r- .. ---



Flamme -Pigporesva mp (Pycnoporellus fulgens) , Est land, Loo di nær Yiljandi . 26.8.1989 . Foto Jan Yesterholt.

Beskri velse findes bl.a. hos Bondart sev (1971)
og Domanski et al. (1973)
Illustration: Ryman & Holmåsen (1984) .

Mat eriale: Danm ark , N0-Sjæl!., Tisvilde Hegn,
17.8.1990 , M. Stran dberg (C).

Pyc noporellus alboluteus (Ell . & Ev.)
Kotl. & Pou z. 1963
Synonymer: Polyp orus albo luteus E lI. & Ev.
1898, Hapalopilus albo luteus (ElI. & E v.) Bond.
& Sing.
Frugtle gem er or ange , enke ltvis vokse nde , 2,5
15 cm br ed e, resupinate med et spongiøs t udse
ende , kød 1-3 mm tykt og or ange. Porer 1-3 cm
lange, poremundinger 1-3 mm bred e og kant e
de, med alderen skifter po rerne, der dann er den
synlige del af frugtlegeme t, farve fra hvid og gul
til or ange, samtidig med at porela get opslidses
pigagtigt.
Beskrivelse find es hos Ryvarden (1978) , Lin
eoff (1981) & Gilbertson & Ryvard en (1987) .
Illustr ation: Line off (1981)

Materiale: Norge, Hedm ark Fylke , 0sterdalen,
Eve nstad, juni 1884, A. Blytt (C)

Pyc noporellus alboluteus (Ell. & Ev.)
Kotl. & Pouz . 1963
Synonyme r: Polypor us albo lu teus ElI. & Ev.
1898 , Hapalopilus albo luteus (E lI. & E v.) Bond.

Udbredelse og økologi
Det aktue lle fund af P fulgens blev gjort på en
temmelig nedbr udt nå letræsstub , formentlig
Gra n (Pieea) . På samme stub fandtes Ra ndbæ l
tet H ovporesvamp (Fomitopsis pinico la) . Net
op de nne kombination angives af Ryman &
H olmåsen (1984) som værende ar tens foretru k
ne habi tat. Måske er der tale om et svampepar,
som det også kendes andre ste der i sva mperi
get, f.eks. Brunporesvamp (Phaeolus sch weinit
z ii) - Stø drørhat (Pu lveroboletus lignicol a) og
Rosen rød Slimslør (Gomphidius roseus) 
Grovporet RØrh at (Suillus bovinus). I alle til
fælde er der noget , der tyder på, at foreko mste n
af R andbæltet Hovporesvamp fae iliterer fore
komste n af P fu lgens .

U dover Gran ang ives arte n fra Ædelgran
(Abies) , Fyr (Pinus) , Asp (Populus) , Birk (Be
tu la) & E l (A ln us) (Julich 1984, Bo ndartsev
1971). P alboluteus er angivet for Gran, Ædel
gra n, Fyr & Tsuga (Lineoff 1981) . Begge arter
nedbryder dødt træ og forårsager brunråd (Pilat
1936). Lin eoff (1981) og Gilbertson & Ryvar
den (1987) betegner P alboluteus som en vigtig
nedbry der af nåletræ i de nordvestamerikanske
bjer gegne.

Slægte n er begrænset til den no rdlige halv-
op uerme K U l llU l lld Ll V ll Clllb l v v-o en -'-"-JUH'U ~

H olmåsen (1984) som værende artens foretruk
ne habit at. Mås ke er der ta le om et svampepar,
som det også ken des andre steder i svamperi
get, f.eks. Brunporesvamp (Phaeolus schweinit
z ii) - Stø drørha t (Pulveroboletus lign icola) og
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re re t eller alpin i sin udbred else (Bonda rtsev
1971). Begge arter er sjældne i Europa, P fu l
gens er mindre sjælde n i det østlige US SR
(Bondartsev 1971), mens P albo lute us ikk e er
sjælde n i det nordvestlige USA (Lincoff 1971,
Gilb ertson & Ryvard en 1987). P fu lgens er fun 
det i Schwe iz, Tjekkoslovakiet , Øs tr ig, Frank 
rig, Polen, Estland, Letl and , USS R , Sverige,
Finland, Danm ark, As ien, Japan og USA (Juli
ch 1984, Bondartsev 1971). P alboluteus er fun
det i USS R, Tjekkoslova kie t, Po len , Finland ,
Jugoslavien , Sver ige, Norge og USA (Bondart
sev 1971, Juli ch 1984, Lincoff 1981 & Ryman &
Holmåsen 1984). Det ses, at slægtens udb redel
se i E uropa er østlig me d de vest ligste fun d i
Norge , Danmark og Frankr ig.

Begge arter regnes for at være karakterarter
for oprind elig, uforstyrr et nåleskov (urskov) .
Dette krav til voksestedet er nok en af fork la
ringerne på udb redelsesmønstret. Uforstyrrede
skove er alt andet lige mere almindelige i øst
europa og i bjergrige egne, end de er i Veste uro
pas indu stri aliser ede egne. Hvordan kan det så
være, at P fu lgens er dukket op i Danm ark, vil
nogen spørge. Det er ikke let at svare på dett e,
me n når den ende lig er ko mmet, er det til
gengæld forholdsvis logisk, at den blev fun det i
Tisvilde H egn, hvor store parti er med relati vt
uforstyrret nåleskov findes . Man ska l imidler tid
ikke regn e med , at art en bliver alminde lig no 
gen stede r i Danmark, men spændende skal det
blive at se, om den duk ker op på stubben igen i
1991. Danske fund af den i Europa endnu sjæld
nere P albo luteus ska l man ikke forve nte .

Afslutningsvis ska l Henning Knudsen takkes
for hjælp med fre mskaffe lse af litteratur og an
dre oplysninger.

Summary
Firs t records of the genus Pycnop orellus are reported
fro m D enmark & Norway. In Denmark P. f ulgens was
fo und in th e No rthe rn Z ealand in aug us t 1990 ,
growing on a stump of Picea. A n old (1884) collection
of P. alboluteus fro m Norway found in the herb ariu m
of the Bot ani cal Muse um of Cope nhagen is repor ted
on.
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Tørring af svampe
Vel hjemkommet fra en givtig sva mpetur står
man måske med indtil flere kurvfulde svampe 
og når maven er blevet mæt skal res ten konser
veres, så man kan nyde udb yttet sidenhen.

Samstemmende fre mfører diverse bøger om
svampe , at tørrin g er en af de bedste måder at
konservere svampe på . Ja sten morkler skal end
og tørre for at et giftstof for damper. Og den fine
aro ma i Ka rl Joh an- svamp ene kommer førs t
rigtigt fre m ved tørring.

Men her opstår så problem nr. 1, for hvordan
tørrer man bed st , hurtigst og sikres t? Man ge
har sikkert som jeg med vekslende held pr øvet
at tørre, ophængt på en snor, lagt på en rist eller
i ovn. Men har så nok oplevet , at en næsten fær
digtørret portion svampe pludselig begynd te at
mugne. Det var nemlig blevet regnvejr og der
med steg luftfugtigheden.

Unde r nogl e års ophold i Schwe iz fandt jeg
ud af, at der find es en meget nemmer e metode
til at tørre svampe . Man bru ger et særligt tørre
apparat i husholdningsstørrelse.

Selve princippet i apparate t er ganske enke lt.
En varmespira l får en propel i ro tation, og der
ved er den nød vendige luftcirkulat ion sikre t .
Svampe ne gøres i stand, de børstes rene - ingen
vand - bløde eller ormædte dele skæres bo rt , de
snittes og lægges på ristene. Apparat et er ter
mo stat styret , og efte r 5-6 tim er er svampen e
tørre , og kan så opbevares i glas eller dåser i
årevis. Hvis de altså får lov at ligge så længe!

Jeg importerer dette app arat , og alle yde rli
gere oplysninger kan fås på tlf.: 86344829.
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har sikkert som jeg med veks lende held prøvet
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Usædvanlige danske svampefund red. Jan Vesterhalt

Stjernebæger (Sarcosp haera coronaria)
på skovvej
På en spadseretur langs Mølleåen 21.4.1989 fan 
gedes mit blik af en lille klynge helt un ge ek
semplarer af Stje rnebæge r (Sarcosp haera coro 
naria (Jacq.) Schroeter) , der groede i randen af
skovveje n . Stje rnebæger er en let kendeli g
bægersvamp , der er karakteristisk ved sine kø
ded e, først ku gleformed e og halvt underjordi
ske frug tlegemer, der siden spa lter stjernefor
met op og på inders ide n er karakteristisk vio let 
te. Arten ka ldes ofte Sarcosphaera crassa (San
ti ) Pouz. elle r Sa rcosp hae ra ex im ia (D ur. &
Lev.) Maire. I Danmark er den hidtil kun fun
det på to lok alit et er , nemli g Mø ns Klintes kov,
hvor den efter min erfaring findes på hele
st ræk ningen yderst langs klinten, ofte i mæng
de, samt i Thy: Nystru p Plantage (se Svampe 1:
35 med fa rvefoto , 9: 49, 11: 27 og 17: 34 samt
Knudsen & Vesterholt 1990 med sor t/hvidt fo
to) . Begge disse lokalitet er er i skove på stærkt
ka lkblande t jordbund, bøgesko v i Mø ns Klinte 
skov og nålesk ov i Nystrup Pl antage. Ste de t
nord for Mø lleåen, lidt ves t for Strandmellen.
falde r ind en for de græn ser for hegnet omkring
Jægersbor g Dyrehave, de r har eksi steret på og
side n funddatoen. Sko ven udg øres af bøgeskov
på let muldbund ud en særligt stor t kalkindhold
i jo rd en . Me n skovveje n er blevet belagt med
sand og gru s, hvori indgår kalksten . Det er sik
kert på grund af dette kalktilskud , at Stj erne
bæger har kunnet finde sig til rette på en lokali
tet , hvor man ellers ikke havde forventet at fin
de den. Også en del kalkelskende art er af Fold
hat (He lve lla) finder man ofte lan gs så da nne
skovveje. På find estedet for Stjerneb æger fandt
jeg således Pokal-Foldhat (Helv ella acetabu
hun ) ved samme lejli gh ed . Stjerneb æger var
ikke fr emme på lokalitet en i 1990, men 14.5.
1991 gen fandt jeg ar ten på samme ste d.
Materiale: N0-Sjæll.: Jægersborg Dyrehave,
24.4.1989, E. RaId (herb. ER).

Erik RaId
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Jægersborg Dyrehave, der har eksiste re t på og
siden funddatoen . Skoven udg øres af bøgeskov
på let muldbund uden særligt stort kalkindhold
i jorden . Men skovveje n er blevet belagt med
sand og grus , hvori indgår kalksten . Det er sik-

Det 3. sjællandske fund af Siddende
Moskantarel (Arrhenia lobata) .
D en 22. april 1990 inspicerede E rik Buchwald
og undert egned e et naturplejefelt på ves tside n
af Gentofte Sø ve d Kø be nhav n . Mens fe ltets
omgivelser er tilgroet me d Tagrør (Phragmites) ,
har der siden 1981 været ud ført somme rhos let i
plejefelt et , som derfor har karakter af en blorn
stereng, i øvrigt med vældpræg.

E nge n er om foråre t stærkt præget af blad 
mo sser, især Spi ds Spy dmos (Ca lliergonella
cuspidata) , og i et flere kvadratm eter stort om
rå de fandt vi skudde ne af denne art bevokset
med en mo sk antarel , som vi bestemte til Sid
dende Moska ntare l (A rrhenia lobata (Pers.: Fr.)
R edhead). Bestemmelsen er bekræftet af Erik
Rald, som takk es herfor.

Siddende moskant arel er iflg. Elborne (1989)
knytte t til kalkri ge kær, oft e med vældpræg , og
fund et stemme r fint over en s med lokaliteten s
ud valg af karplanter, hvori indg år bl.a. orkideer
som Sump-H ullæbe (Ep ipactis p alustris) og
Kø dfarvet G øgeurt (Ductylor hi zu incarnata) .
Di sse rigk ærsart er er imidlertid truet af tilgro
nin gen , hvilket også gælde r mo skantarellen , da
dens værtsmosser ikk e trives i rørsumpens før
nedækked e bund. Na turpleje n af blomsteren 
gen har således også være t til gavn for Siddende
Moskantare l, der er op ført på den danske rødli 
ste (Knudse n & Veste rholt 1990) som "sårbar",
og som kun er funde t 9 gange før i Danmark,
hvoraf de 2 på Sjælland i hhv. 1857 og 1983.

Det omtalte naturplejeprojekt for ventes om 
talt i Dansk Botani sk Forenings tid sskrift Urt i
løb et af 1991.

Thomas Vikstrørn

Vårmusseron i november
Forå r i Snekkersten . H vis de e r OK så ve lbe 
komme!

Me d denne hilsen blev svampe ne den 4. no
ve mbe r 1990 aflever et til en af foreningens
medlemmer til beundring, bestemmelse og ny
delse. De var plukket i en gammel ha ve fra 1926
i Snekkersten hos Søs Brink-Jen sen , der fortæl
ler, at myceliet starte de i græsplæne n under me-
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fruktificerede med et par frugtlegemer om for 
åre t . Hvert forå r er myceliet blevet mere og
mere en heksering og har nu bredt sig ind under
en tjørn ehæk og et pigeontræ. Det har fruktifi
ceret hvert for år med stadig flere fru gtlegemer.
I foråret 1990 har der formentlig være t mellem
et og to kilo svampe.

Det er første gang myceliet har fået forårs
fo rnemme lser om efteråret. Der blev denne
gang plu kket ca. 260 gram svampe, og der er i
skr ivende stun d (pr imo novem ber 1990, red .)
flere små sva mpe på vej , men det er fr oste n
også, så vi får se .

Svampen er ikk e mykorr hizada nner. De n
kan brede sig på åbne græsfælleder. Selv har jeg
altid fundet den i løvskov.

Ofte bliver der om foråret fundet Violet
Hekseringshat (Lepista nuda) , der er en efter
årssvamp. Hv is det er en mild vinter, ka n den
fruktificere til hen på foråret. Såvel den ne
svamp som Vå rmusse ro n ha r tidli ger e været
henregnet under slægten Ridderh at (Tricho lo
maj , og ser man i Fe rdinandsen & Winge, My
kologisk Ekskurs ionsflora (1943), stå r der om
Vå rmusseron: "På høje enge og gamle græsmar
ker, ofte i mægtige hekseringe, også und er hæk
ke og i kra t, både forår og efte rår. "

Mon ikk e SØskan se frem til at høste to gan
ge årligt i hvert fald i de år, hvor klima et art er
sig?

Botanisk Muse um har modtaget belæg for
fundet . Svampene var en nydelse!

Karen Helund Jensen

Dadd elbrun Vokshat igen
I septe mbe r og oktober 1990 var der , i alle
tilfælde i Nordjylland, særdeles godt med voks
hatte på overdreven e. Daddelb run Vokshat
(Hygrocybe sp adicea (Scop. : Fr.) P. Karst.}, som
blev omtalt af Jacob Heilm ann-Clausen sidste
år på dette ste d, blev fund et på to lokaliteter,
her af en ny. Den 4. ok tob er fandt Olvar Læssøe
ar ten på et lille overdrev ved Højris Mølle nær
Vegger. Dagen efter var vi derude igen og fandt
den voksende mind st 4 stede r i smågrupper på
3-4 eksemplare r. Den 13. oktober besøgt e jeg
med Aage Petersen et af dens gam le vokseste
der, Hjerritsdal Mølle ved Hobro, hvor den blev
fundet i 1982 af Thomas Brandt-Pedersen . Her
fandt vi et enke lt eksemplar.
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sig?
Botani sk Muse um har modtaget belæg for

funde t. Svampe ne var en nydelse !
Karen Hø lund Jensen

Fyn, to i Himmerlan d og en i Thy.

Materiale: NØ -ly ll.: Hø jris Mølle v. Vegger,
15.10.1990, O. Læssøe & D .Boertmann (DB90096). 
Ø-ly ll.: Hjerritsdal Mølle, 13.10.1990, A. Petersen &
D . Boertmann (DB90117).

David Boertmann

Skive-Sneglehat
(Hygrophorus discoideus (Pers.: Fr.) Fr.)
På en tur i Tornby Klitplantage den 29. septem
ber 1990 med plantøren Torben Stæhr, fandt vi
en for mig ukendt Sneg lehat. Adskillige ekse m
plarer stod på den gamle stenalde rhavsskrænt
ud mod Skagerak på et tykt nå ledække und er
en firsårig og meget tæt beplantning af Hvid
Gran (Pi cea glauca) .

Frugtlegemerne var ikke så store: Hatdiame
ter 1-4 cm, stok højde 1-2 cm og stoktykke lse ca.
0,5 cm. Hatte n var farvet meget karakteri stisk
med mørkt rødbrun midte og stærkt afblegende
ud efter. Den var affladet, og på de yngre eksem
plarer var rand en nedb øjet. Unge ekse mplarer
havde slime t hat , de ældre tør. La mellerne var
nedl øbende og brunhvid e med brunt skær.
Stokken var noget tilspidset ned efter, den var
gråhvid med fine brunlige punkter, der opefter
var noget kraftigere og hvide. Helt unge eksem
plarer har et slimet slør, som hurtigt forsv inde r.
Svamp ene havd e ingen karakteristisk lugt. Spo 
rerne målte 4,5-7 x 4-4,5 um.

I den nye danske svampeflora "Danske stor 
svampe " (Pe tersen & Vesterho lt 1990) vil den
nøgle ud ente n som Frost-S neglehat (Hygro 
p horus hypothejus) eller som Mørkprikke t
Snegleha t (Hygrophorus pustulatus) . Fra den
første vil den kunne kendes på de manglende
gulorange farver og på hattens farve, fra den an 
den på de klart rødbrune far ver på hatten .

Den kan også forve ksles med Randstribet
Voksha t (Camarophyllus colem annianus) og
Brunøjet Voks ha t (Camarop hy lllus virgineus
var. [uscescens). Men disse kan hu rtigt udeluk
kes, for di de vokser i åbe nt land ud en træer.
Men skulle de have forv ildet sig ind i en skov
kant eller på en skovsti, så kan de kendes på den
glatte stok.

Afbildningen i det nye bind af Fungi of Swit
zerl and (vol. 3 billede 109) ligner meget svam
pen e fra Tornbv Klitplantage . men s bill ed et i
}lIdI C l nar e t surne t :SW>r, sorrrnur ugr iorsvincer,
Svampe ne havde ingen karakteristisk lugt. Spo
rerne målte 4,5-7 x 4-4,5 um.

I den nye danske svampeflora "Danske stor 
svampe " (Pe te rsen & Veste rholt 1990) vil den
nøgle ud ente n som Frost-Sneg lehat (Hygro -
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1984, side 244) ligner knap så godt , måske fordi
de er våde efter regn. Begge bøger nævner, at
den vokser på kalkri g bund. Voksestedet i Torn
by var på ler, som er mere eller mind re kalkhol
digt.

I "Mykologisk Ekskursion sflo ra" (Ferdi
nandsen & Winge 1943) omtales art en som tem
melig sjælden, og i bogen "Svampe i natu ren "
(N ilsson , Per sson & Mo ssber g 1977) nævnes
den også som dansk. Derimod er den ikke med
i checklisten over danske hatsvamp e (Knudsen
1977) og som nævnt heller ikke i "Danske stor 
svampe", hvilket kunne tyde på en vis tvivl om
dens forekomst i Danm ark. Denne tvivl er nu
væk.

Materiale: NØ -Jyll.: Tornby Klit plantage, 29.9.1991,
D. Boertmann (DB90079) (C) .

David Boertmann

Dunet Pælerodshat
(Xerula caussei Maire)
Den kalkrige bøgeskov, Bjergeskov, ved Bude
rupholm har et meget særpræget og spændende
svampeflor. Herfra kendes mange arter, som
ikk e er set andre steder i landet, og er sæsonen
god, vil man næsten altid kunne finde et eller
andet inter essan t. Såd an var det også den 8.
september 1990.

Tre små, grå svampe voksede i knippe, og lig
nede noget den almindelige pælerodsshat. Men
de så forkerte ud og de blev tag et med hjem.
Hat og stok var grå med kr aftig kontrast til de
hvide og fjerne lameller. På hat og stok sås (lup )
små hvide hår. På hatten var de næsten helt slidt
af og forekom kun talrigt langs randen. Hattene
var affladede med antydning af en pukkel , og
1,5 - 4 cm i diameter. Stokkene var lidt bugted e
og 3-4 cm lange. De var rodslående og udsprang
sikke rt fra et stykke begravet bøgetræ.

I bestemmelsesnøglerne står, at hatten skal
være tør. Mine eksemplarer havde en svagt sli
met hat, men det var også kort efter regn . Ellers
skulle der ikke være noget i vejen for at kald e
fundet for Dunet Pælerodshat.

Ifølge Jan Vesterholts upublicerede bag
grundsmateriale fra svamp e-rødlisten. er arten
kun fundet seks gange før, og alle seks lokalite
ter er på øerne.

Ma teriale : NØ -Jyll.: Bjer geskov v. Buderupholm,
Q a 1 oon n "R" p r tm.<>nn r n "R00 0 1 01rre sma , gra svampe voxsece l kmppe , og ag-
nede noget den almindelige pælerodsshat. Men
de så forkerte ud og de blev taget med hjem.
H at og stok var grå med kraftig kontrast til de
hvide og fjerne lameller. På hat og stok sås (lup )
små hvide hår. På hatt en var de næsten helt slidt

Træflis-Agerhat (Agrocybe putaminum)
under udbredelse
Siden min artike l om Træflis-Bredblad (St ro 
pharia percevalii) og Træflis-Agerha t (Agrocy 
be p utaminum (Maire) Sing.) i Svampe nr . 19
(Rald 1989) er den førstnævnte art som ventet
fund et på adskillige nye sted er med træ flis .
Mindre forventet er også agerhatten fundet på
tre nye lokaliteter. Jeg har selv fund et den ved
Ge ntofte Sø (nær Lyngbyvejen ), Børge Rønn e
har funde t den i Sorgenfri, og Morten Strand
berg har fund et den i Høs te rkøb. De har begge
været så elskværdige at lede mig til fundste der
ne på de to sidstnævnte lok alit et er, så jeg har
kunnet bekræfte deres egen bestemmelse af ar
ten. Ved Gen tofte Sø og i Sorgenfri vokse de ar
te n på udspredt tr æflis mell em pl anted e sne
bærbuske. I H østerkøb vok sede den på Mo r
tens gård und er et pæretræ på gammelt udbragt
hestemøg (en landbrugsteknisk fagterm for
halm ibland et hestegødning). I Sorge nfri vokse 
de den under Fyr samme n med Rodslående
Ag erhat (A grocyb e arvalis) nær det sydligste
højhus på Grønnevej ; desuden har Børge R øn
ne iagtt aget den på træflis ved politistationen ,
der ligger lige ved siden af.
Materiale : N0-Sjæll.: Ge ntofte Sø, 16.6.1989, E. R aId
(herb. E R) ; H østerk øb . 16 .6.1990, E . R aId (herb.
ER); Sorgen fri , 27.9.1990, E . R aId (he rb. E R ).

Erik RaId
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Honningsvamp i Danmark - nogle træk fra 200 års
iagttagelser

J. Koch, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Plantepatologi,
Institut for Plantebiologi, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C.

Introduktion
For tiden anerkendes der i Europa 5 arter af
ringdannende honningsvamp (Marxmuller
1987):

Armillaria mellea (Yahl: Fr.) Kummer

Armillaria gallica Marxm. & Romagn.
(syn. A. lutea Gill. ,
Armillariella bulbosa (Barla) Romagn.)

Armillaria ostoya (Romagn.) Herink
(syn . A . obscura (Schaeffer) Bon)

Armillaria borealis Marxm. & Korh.

Armillaria cepistipes Yelen.
(f. typica , f. pseudo-bulbosai

De adskilles ved frugtlegemernes morfologiske
karakterer og ved anvendelse af Korhonens fer
tilitetstests (Korhonen 1978). Den makro- og
mikrogeografiske fordeling af de 5 arter er det
af interesse at kende, fordi der åbenbart er for 
skelle i patogenitet arterne imellem. Hvad ved
vi om arternes forekomst i Danmark? - Jeg vil
starte med tiden før Korhonen 1978.

Før Korhonen 1978
Den ældste beskrivelse af honningsvampen
stammer fra Danmark og er givet som en teg
ning af Martin Vahl i 1790 i Flora Danica og op
taget af Elias Fries i Systema Mycologicum
1821. - Martin Vahl var norsk, Flora Danica var
en dansk publikation, og Elias Fries var sven
sker. Det var et nordisk sammentræf, der gav
Agaricus melleus prioritet. Hvilken af de 5 arter
dækkes bedst af Vahls tegning? - Forlægget til
Flora Danica tegningen er utvivlsomt hentet fra
Nordsjælland, men der er fra Vahl ingen fyldest
gørende skriftlig beskrivelse af svampen, lige 
som der ikke er nogen præcis beskrivelse af fin
dested . Romagnesi (1973) mener, at den gule,
højstokkede. glatstilkede og finskællede art er
Yahls art, og der er i hvert fald en del karakterer
U..L .1J..1L\..d ..v~~,"" Ul .l'\..V1.1U\..- , .lUlUl UC;J. aUC11ual L Cl lUl-

skelle i patogenitet arterne imellem. Hvad ved
vi om arternes forekomst i Danmark? - Jeg vil
starte med tiden før Korhonen 1978.

Før Korhonen 1978

arten må derfor betegnes som Armillaria mellea
(Yahl: Fr.) Kummer.

C. E Schumacber publicerede i 1803 i Enu
meratio Plantarum, bd. 2, om svampe fundne i
Nordsjælland. Honningsvampen blev beskrevet
under navnet Agaricus polymyces, men beskri
velsen er for utilstrækkelig til en henføring til en
af de nye arter. Imidlertid malede Schumacher
akvareller af alle sine fundne svampe og samle
de dem i Flora Hafniensis Fungi delineati, der
kan ses på Botanisk Centralbibliotek. Akvarel
lerne blev dog ikke publiceret. Han malede fire
af Honningsvamp, og det fremgår tydeligt, at
det er A . ostoya, han har haft for sig.

Efter Vahl og Schumacher skulle der gå små
100 år , før Emil Rostrup blev interesseret i
svampen som et patogen på skovtræerne. Illu
strationerne fra 1889 fra "De farligste snylte
svampe i Danmarks Skove" viser uden tvivl A.
ostoya , som også helt sikkert er afbildet i hans
"Plantepatologi" fra 1902. De skriftlige beskri
velser er blandinger af karakterer fra A . ostoya
og A. gallica.

Severin Petersen, en dansk amatør-agarico
log , beskriver i 1895 og 1907-11 honningsvam
pen med karakterer, der angiver, at det kunne
dreje sig om A. gallica, men nævner også, at "i
Sydjylland har jeg på Træstød set en Varietet
(mindre Form) med glat glinsende Stok og fast
ikke flosset Ring" . Det kunne meget vel være
A. mellea.

J. E. Lange publicerede i 1935 i Flora Agari
cina Danica en akvarel af honningsvampen.
Akvarellen var malet i 1904, og redaktionen og
andre bag EA.D. pressede på for at få ham til at
lave en ny og bedre, men Lange skulle have
sagt: "Jeg har malet een honningsvamp, og det
må være nok". Akvarellen fremstiller A . gallica,
men den skriftlige beskrivelse er en blanding af
artskarakterer med tilføjelsen "Very variable."

Ferdinandsen og Winge publicerede i "My
kologisk Ekskursionsflora" 1928 svampen med
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velser er blandinger af karakterer fra A. ostoya
og A. gallica.

Severin Petersen, en dansk amatør-agarico
log , beskriver i 1895 og 1907-11 honningsvam
pen med karakterer, der angiver, at det kunne



Tabel 1. Honningsvamp i Danmark - før Korhonen 1978

Akvarel/fotografi/tegn ing Beskrivelse

M. Vahl, Flora Danica 1790

C.F Schumacher, Enumeratio Plantarum 1803

E. Rostrup , 1880, 1889, 1902

Severin Petersen, 1895, 1907-11

J.E. Lange, F.A.D. 1935 (1904)

Ferdinandsen & Winge, 1928

Ferdinandsen & Jørgensen

L.Døssing

"Ikke publice ret.

ArmilIaria mel/ea

A. ostoya*

A. ostoya

Ingen

A. galliea

A. galliea?

A. ostoya

A. gal/iea*

Ingen

Utilstræ kkelig

Blanding af ostoyalgal/iea

A. galliea? , A. mel/ea

Blanding af arter

Blanding af arter

Blanding af arter

Ingen

Tabel 2. Honningsvamp i Danmark - efter Korhonen 1978

ArmilIaria galliea

ArmilIaria ostoya

Armil/aria mel/ea

ArmilIaria borea lis

ArmilIaria eepistipes

Meget almindelig på løvtræ,
sjældnere på nåletræ

Meget almindelig på
nåletræstød, sjældnere på løvtræ

Ikke sjælden. På bøg og ask,
af og til på nåletræ

Almindelig eller ret alminde lig
først på sæsonen (efter Printz)

Sjælden, hvis den forekommer

Belæg:
Herbar ier C & CP,
ikones & kultu rer

Belæg:
ingen

ca. Beskrivelsen viser en blanding af karakterer. mange andre , der trængte sig på for at blive af-
Hos Ferdinandse n og Jørgensen : "Skovtræ- bildet". Der findes tilsyneladende ikk e akvarel-

ernes Sygdomme " fra 1938/39 er der 3 fotogra- ler af honningsvamp en fra hans hånd.
fier af honningsvamp , hvor i hvert fald 2 på gran Den samme holdning til honningsvampen
er A. ostoya. Beskri velserne er derimod en havde hans meget dygtige elev L. Døssing, hvis
blanding af artska rakte rer . kone malede svampe ne for ham. Dog foreligger

F. H . Mø ller var ve l en af de mest vide nde der her fra Samsø (1971) en enke lt akva re l, som
kendere af agari caceer i period en fra 1920-1960. kla rt er A. gallica.
H an mal ed e mange hundred e akvarell er. De La d mig summere op (t abel 1): Det ses , at
var fremragend e, men er kun lidt publicer et. Ef- fre mståe nde danske mykolo ger og plantep ato-
ter hvad hans elev L. Døssing siger, havd e hon- loger fra og med Schuma cher har afbildet A .
ningsvamp en ikk e rigtigt hans inter esse - "den ostoya og A . gallica, antageligt fordi de to ar ter

_. -~ . .. r-- . ._._ . . -

ArmilIaria borealis

Armil/aria cepistipes

Almindelig eller ret almindelig
først på sæsonen (efter Printz)

Sjælden , hvis den forekommer

Belæg:
ingen



Fig. 1. Fertilitetstest mellem ensporekulturer af A. ostoya (I) og A. mell ea (Q) . Til venstre set fra oven , til
højre fra bunden. Ingen af krydsningerne viser forlige lighed (hvidt overflademycel). Krydsningen B/B viser
sammenvoksning (selv). De øvrige viser ved en brun zone mellem kulturerne en uforligelighed, der skyldes
artsforske llen kulture rne imellem.

ste afbildning af A . mellea er Vahls. Afbi ldnin
gerne vise r norm alt genkende lige ar ter, for di
malern e har haft eksemplare r fora n sig. De ver
bale beskrivelser er til gengæld mest en sam
men blanding af artskarakterer, for di forfatterne
har prøvet at dække variationerne, som de vid
ste fandtes . Problemet med , hvilken art der er
basis for Vahls akvarel, bliver nok trukket lidt
fre m igen ved de tte . Afbi ldningen viser A . mel
lea karakterer (se Marxmuller og Printz 1982),
men også A. gallica (og A. borealis?) karakt e
rer. A. me llea er en imponerend e svamp, men
ikke alminde lig. Vahl kan være faldet for den på
grun d af dens særpræg. I hvert fald ved vi, hvad
vi i dag vil forstå ved A. mellea, og en kollektion
fra Klampe nbor g i Nordsjælland er af Watling
og medarbejdere i 1982 fores lået som ne otype.

Efter Korhonen 1978
Korhonens angivelse af fertilite tstester til sikre 
re adsk ille lse af H onningsvamp- arter i 1978
vakte megen røre , og i Danmark publicerede
Marxmuller og Pr intz i "Svampe" i 1982 akva -
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malern e har haft eksemplarer for an sig. De ver
bale beskrivelser er til gengæld mest en sam
menblanding af artskarakterer, for di forfatterne
har prøvet at dække varia tionerne, som de vid
ste fandtes. Probl emet med , hvilken art der er
h f'l C' ~ C' -f ,...... ..~ " ...... t..l n r.1 .... ......_ ..... 1 L l.: _ . l _ ..L_n _l _1 _ L l ~ l .

rxmuller efter tyske eller franske fund . Samtidig
meddeltes, at "11 kollek tioner fra Danmark var
sendt til Fi nland til bestemmelse hos Ko rh o
nen ". Kollek tionerne bestemtes til A. mel lea, A .
osto ya (som A . obscura) , A . gallica (som A.
bulbosa) og A. borealis (som Korhonen A) .

Pr intz konklud ered e:
D A . gallica meget almindelig på løvtræ og nå 
letræ, navn lig sidst på sæsonen.
D A . ostoya er alminde lig på nålet ræ, navnlig
sidst på sæsonen.
D A . borealis er re t almindelig eller almindelig
først på sæsonen.
D A . me llea sjælde n, eller min dre alminde lig,
kun på løvtræ (bøg).
D A. cepistipes (som Korhonen B) er ikke
påvist sikkert.

Desværre fore ligger der ikke belæg for eller af
bild ninger elle r beskrivelser af de t ma teriale,
Printz indsamlede.

Fra midten af 80'erne indsamlede jeg selv en
uieuueu.es, al '11 kouek uoner rra Lianmark var
sendt til Finlan d til bestemmelse hos Korho
nen". Kollektionerne bestemtes til A. mellea, A.
ostoya (som A . obscura) , A . gallica (som A.
bulbosa) og A. borealis (som Korhonen A).



Fig. 2. A. mellea . Til venstre unge frugtlegemer fra individrigt knippe fra løvskov, Frederikslund Skov 29.9.
1985; til højre ældre frug tlegemer fra gamme l bøgeskov, Fa rum Lilleva ng 24.10.1983. Foto J. Koch.

teriale af A. mellea, A . ostoya og A . gallica, dels
materiale af afvigere . Fra 23 ko llektione r af sik
re arter og variante r med usikk ert tilh ørsfor
hold indsamlet i 1989 blev opformeret 120 ud
valgte ensporekulturer, og krydsninger blev ud
før t i alle kombin ation er, fig. 1. Ved denn e un
dersøgelse påv istes kun A . gallica, A. ostoya og
A. mellea . Størst syntes var iationen at være in
den for A . gallica, ide t de fleste afvigere faldt
ind und er denne art. De nyeste undersøgelser,
hvor A . gallica, A . ostoya og A . mellea bekræf
tes for Danm ark, er således i ove rensstemmelse
med ikonografisk materiale fra før 1978 (tabel
1). A ntageligt foreko mmer A. borealis i Dan
mark, men tilstedeværelsen kan ikke bekræftes
med noget belæg. A . cep istipes kan ikke betrag
tes som påv ist, se tabel 2.

Svampene
D et kan være en vanskelig, men ikk e umulig op
gave at lære at bestemme honningsvamp-arter i
skoven til art på ste det. Det bedste materiale at
arbejd e med ind eh old er båd e un ge og yng re
frugtlege me r. Æ ldre frug tlege mer alene er of
test ubestemmelige.

Lett est at kende er A . me llea (Ægte Hon
ningsvamp) , fig. 2 & 6. Den fald er i øjne ne med
en udp ræget tilbøjelighed til at danne individr i
ge knipper (op til 100), hvor enke ltindivide rne
har en iævn , slank stok med sparso mme hvide
den to r A. gauica, Idet de n este arvigere ra re L

ind under denne ar t. De nyeste undersøgelser,
hvor A . gallica, A. ostoya og A. mellea bekræf
tes for Danmark , er således i overensstemmelse
med ikono grafisk materi ale fra før 1978 (tabe l
1) . Antageligt forekommer A. borealis i D an-

• - - ~ .. 1" .

me d gu le toner på und ersiden . Hatoversiden
med fine , først gule, siden brun lige skæl, tæt sid
dende i midten . H attens gru ndfarve fra bl egt
flødefarvet (unge) til gylden eller bronzefarvet.
ældre hatte blanke. Hatdiameter lille i for ho ld
til stok længde . Hy ppigt findes den på Bøg (stød ,
vælte de stammer) eller voksende i løvskoven s
bund , men jeg har også set den ved basis af le
ven de (frostskade de?) , ca. 60-årige aske (Frax
inus excelsior); fr a Løvenholm-skoven e desu
den som en større klon i en 30-årig R ød gr an
(Picea abies , 1. gen.), hvor svampen da nne de
frug tlegemer fra siden af stød. Frug tlege me rne
var spinklere, end de ses på løvtræ.

Fiz. 3. A. ostoya. Unze frugtlegemer fra stød af Picea
ve u ue ~1l U l>ll>1\.i1U c;U'C : j, l,, (l. 0'V -(li i6'" ( .hH"- '" \ .L ' " ' -'''

inus excelsior) ; fra Løvenho lm-skovene desu 
den som en større klon i en 30-årig R ød gran
(Picea abies , 1. gen.) , hvor sva mpe n danned e
frug tlegemer fra siden af stø d. Frug tlege me rne
var spinklere, end de ses på løvtræ.



Fig. 4. A. ostoya. Ældre frugtlegemer fra stød af
Picea abies. St. Dyrehave 28.9.1989. Foto J. Koch.

Også let at kende er A. ostoya (Mørk Hon
ningsvamp), fig. 3,4 & 6 med sine brede, mør
kebrune skæl på hatoversiden. Stok og ringun
derside med hvide filtskæl med brunsorte (al
drig gule) toppe. Hatdiameter er gerne lille i
forhold til stoklængde. Hattens grundfarve kan
variere fra svagt rosa over rødbrun til lyst brun.
Den er meget almindelig i nåleskoven (Pic ea
abies, Picea omorica) , men ses også i løvskoven
(BØg, Røn).

A . gallica (Køllestokket Honningsvamp),
fig. 5, er meget var iabel, men er i sin typiske op
træden en bredbygget svamp med en kraftig
stok opsvulmet ved basis og med en bred kød 
fuld hat. Hatten er forsynet med tætsiddende ,
først gule siden brune skæl og den sløragtige
ring på undersiden med hvide filtskæl toppet af
gult ligesom de rigelige filtskæl på stokken.
Hattens grundfarve er gulbrun. Den er meget
almindelig i løvskoven (Bøg , Eg) , men fortræn
ges åbenbart hurtigt af A. ostoya ved overgan
gen til Rødgran.

Arterne A. borealis (Nordlig Honningsvamp)
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kebrune skæl på hatoversiden. Stok og ringun
derside med hvide filtsk æl med brunsorte (al
drig gule) toppe. Hatdiameter er gerne lille i
forhold til stoklængde. Hattens grundfarve kan
variere fra svagt rosa over rødbrun til lyst brun .
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Fig. 5. A. gallica. Ung e og ældre frugtlegemer i bøg.
Frederik slund Skov 24.9.1989. Foto J . Koch.

belæg for, og jeg vil derfor gerne have tilsendt
friske frugtlegemer for at kunne etablere kultu
rer af dansk materiale . Karaktererne for A.
borealis er givet i en akvarel i Svampe 5, 1982.
Svampen angives at forekomme især i sommer
månederne. I samme kilde er også en akvarel af
A. cepistipes, men Marxmuller (1987) påpeger,
at den ikke er særlig karakteristisk. Bedste ka 
rakterer til bestemmelse afgiver stokken, der er
kraftigt opsvulmet (knoldet - bredt kølletor
met) i nederste del og udpræget indsnævret og
bugtende - bøjende mod hatten. Farve, ring og
skæl karakterer, som de kan findes hos A. galli
ca.

Patogenitet
Honningsvampen har i D anmark sid en 1880 '
erne været kendt som en alvorlig skadevolder i
kulturer og bevoksninger af nåletræ og løvtræ,
og selvom symptomerne kan være ganske vari 
erende , har de været erkendt som honning
svampangreb af de fleste forstfolk. Med den ny
viden om honningsvampens identiteter og de
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rer af dansk materiale . Karaktererne for A .
borealis er givet i en akvarel i Svampe 5, 1982.
Svampen angives at forekomme især i sommer
månederne. I samme kilde er også en akvarel af
A. cepistipes, men Marxmuller (1987) påpeger,
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Fig. 6. A. me llea (tv.) og A. ostoya fra stød af ca. 30-år ige Picea abies (Lgen.) . Svampe ne danned e to hin anden
tilstødende, omfa ngsrige (20-50 m i diam.) kloner i bevoksninge n. Løvenho lm Skov, 12.10.1984. Foto J. Koch.

togenite t vil varia tioner i symptombilleder
måske i fremtiden kunne to lkes som angre b af
forske llige ar ter . I dag angives de stærkes te pa
rasiti ske ege nskabe r at være kn ytt et til A .
ostoya (nå letræ overvejend e) og A . me llea (løv
træ ove rve jende) . De tre øvr ige ar ter angives
som svagere parasitter. H onningsvampe ns til 
bøjelighed til at dann e omfangsrige klon er kun
ne også tænk es at begun stige udbred elsen af
særligt aggress ive individer inden for arten . For
en forstpato log kan et mål for frem tiden være ,
at han gennem kend skab til art ern e og deres pa
togenite t alene ved en skovvandring i efte råre t,
når "honningsvampen" blom str er, kunne aflæse
risici og tilstand e i kulturer og bevoksninger.
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Knold-slørhatte (Cortinarius underslægt Phlegmacium) som
indikatorarter for en type værdifulde løvskovslokaliteter

Jan Vesterhalt, Kærvænget 32B, Gammelsole, 8722 Hedensted

Svampe som indikatorarter
Det er nok de færreste , der er uenige i målsæt
ningen om at bevare de sjældne og truede svam
pearter, og det ville være ideelt , hvis man kunne
beskytt e alle de ste de r, hvor sådanne sva mpe
findes . Men desværre er det ikke rea listisk. Man
må derfor priori tere sin indsats på en måde, så
hensynet til de mest værdifulde lokaliteter kom
mer i første række.

Hv is man fores tillede sig, at der blev lavet et
land sdækkend e udbredelseskort for hver af de
arter, der er op taget i den danske rødliste
(Kn udse n & Vesterholt 1990) , ville man uden
tvivl kunne se mange ar ter med et stort set iden
tisk udbredelsesmønster. Også et kort over ud
br ed eise smønstret i en mindre skala - fx i en
skov - ville vise et stor t samme nfald, for i mange
til fælde står de sjældne ar te r nær hin anden: i
samme grøft, på samme væltede sta mme etc.

Var man i den lykk elige situa tion, at man
havde de præcise koordinater for samtlige vok
ses teder for samtlige svampe arte r i Danmark,
ville det være en overkommelig opgave for en
comp uter at udp ege de steder, hvor den største
koncentration af beskytt elseskr ævende ar te r
findes. En sådan viden har vi dog langt fra , og
derfor vil et redskab, der kan hjælpe med at ud
pege sådanne steder, være af stor praktisk vær
di. Tilstedeværelsen af indikatorart er være kan
et sådant redskab .

En indikatorart er en repræsentant for en
gruppe af organi smer, der stiller de samme krav,
og som derfor er knyttet til de samme biotoper.
I denne sammenhæng vil en god indikator være
en svampeart, der er let at observere og let at
bestemm e til art eller gruppe , og som kun fore 
kommer på lok alitet er, som med stor sandsyn
lighed rumme r en rig og besk ytt elsesværdig
svampeflora.

Rald (1985) har fores låe t bru gen af voksha t
te som indikatorarter fo r særligt vigtige over
drevslokalitet er. Overd revene og deres flora af
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ses tede r for samtlige svampearte r i Danm ark,
ville det være en overkommelig opgave for en
computer at udp ege de stede r, hvor den største
konce ntra tion af beskytt elseskrævende ar ter
findes. En sådan viden har vi dog langt fra , og
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bedst udforskede del af den danske svampeflo
ra (Boertmann 1985, Ra ld 1986, Rald & Boert
mann 1989). Mønsteret, der teg ner sig, er, at de
mest alminde lige voksha ttearter findes på man
ge overdrev, mens et fåtal af lokalitet er har et
højt artsanta l. Me d no gle få undtagelser fore
kommer de sjældnere arter kun på lokalit eter,
hvor det sam lede artsantal er højt , idet de al
minde ligere ar ter typisk også er re præsenteret
de samme steder.

Vokshatte ne er ikk e den enes te gruppe af
svampe , der findes på overdrev, men de er lette
re at finde og feltbestemme end fx de blåhatte
(Entoloma underslægt Leptonia) , kø llesvampe
(Clavaria m.fl.) og jo rdtunger (Geoglossum
m.fl.) , der også er knyttet til overdrevene. Tilli
ge er vores viden om de enke lte vok shatte-ar
ters kr av til vokses tedet så godt, at en ar tsliste
fra et førs te besøg på en lok alitet vil udgøre et
fint udgangspunkt for en vurderi ng af lokalit e
tens bevarin gsmæssige værdi. A t der også synes
at være et fint sammenfald mellem gode vok s
hatte- og blåh atte-lokalit et er (Yesterholt &
Brandt-Pedersen 1990) underb ygger kun voks
hatt enes egnethed som indikatorar ter.

I løvskovene findes flere typer af gode svam
pelokaliter. Nogle arte r vokse r på gamle
træstammer, men s andre lever af af omdanne
dødt organisink materi ale i skov bunden eller le
ver i samliv (danne r mykorrhiza) med skove ns
tr æer. Inden for den sidstnævnte kategori ka n
man fore tage en und erinddeling i art er, der står
på morbund og art er, der er knyttet til forekom
ster af kalk eller næringsrigt ler. For hver af dis
se kategorier er det nyttigt at vide , hvilke arter,
der ved deres tilstedeværelse peger på , at loka
litet en har særlige bevarin gsmæssige kvaliteter.

Det er min erfaring, at fore komst af slørha tte
tilhørende und ersl ægt Phlegmacium - her kal
det knold-slørhatte - er et godt tegn på en rig fo
rekomst af sjældne , mykorrhiza-dannende
sva mpearter kn ytt et til leret eller kalkholdig
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at være et fint samme nfald mellem gode voks
hatte- og blåh atte-lokalitet er (Vesterholt &
Brandt-Pedersen 1990) und erbygg er kun voks
hattenes egne thed som indikatorart er.

I løvskovene findes flere typer af gode svam-
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nemlig også en række sjældne arter af fx trævl
hatte (Inocybe) og slørhatte tilhørende under
slægt Telamonia - arter der er langt vanskeligere
at artsbestemme og lave en registrering af end
knold-slørhattene.

Afgrænsning
Registreringen omfatter alle kendte fund af de
slørhatte-arter tilhørende underslægt Phlegma
cium, som forekommer i løvskove - dvs . for
trinsvis arter med tilknytning til Bøg (Fagus) el
ler Eg (Quercus). Arter, som er knyttet til nåle
træer eller Birk (Betula) er ikke medtaget, da
deres økologiske krav og udbredelsesmønster
er anderledes.

Geografisk er registreringen begrænset til at
omfatte lokaliteter i Østjylland, mere præcist
Nordjyllands, Århus og Vejle amter. Sønderjyl
lands Amt - hvorfra der kun foreligger sporadi
ske registreringer - er udeladt, da udforsknin
gen af lokaliteterne i dette amt må formodes at
være for mangelfuld til at give et anvendeligt
indtryk at lokaliteternes betydning. Jeg har ikke
kendskab til fund af løvskovsboende knold 
slørhatte fra Ribe, Ringkøbing eller Viborg am
ter, og det er derfor naturligt at se bort fra disse.

Registreringer før og nu
Data om ældre fund af slørhatte fra Østjylland
foreligger stort set kun fra Knud Christensen,
der levede og boede i Århus og havde stor inter
esse for denne slægt. Han malede omkring 100
akvareller, der ikke er daterede, men som anta
gelig stammer fra 1950-erne og 60-erne. Disse
er meget vellignende og hører nu hjemme på
Botanisk Museum i København . Enkelte af
dem har været tilgængelige for en bredere of
fentlighed, fordi Moser gjorde brug af dem i sit
monografiske arbejde fra 1960 "Die Gattung
Phlegmacium". Knud Christensen gemte ikke
materiale af sine fund , og de sparsomme, bly
antskrevne data på akvarellerne angiver ikke
præcise voksesteder eller økologi. Derfor er det
begrænset, hvad man kan hente af oplysninger
hos ham i denne sammenhæng.

De registreringer, der indgår i den følgende
sammenfatning, stammer alle fra perioden fra
1983 til 1990. De bygger overvejende på egne
indsamlinger, selvom jeg har modtaget værdi
fulde oplysninger om nye lokaliteter og spæn-
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foreligger stort set kun fra Knud Christensen,
der levede og boede i Århus og havde stor inter
esse for denne slægt. Han malede omkring 100
akvareller, der ikke er daterede, men som anta
gelig stammer fra 1950-erne og 60-erne. Disse
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mest Jens H. Petersen , Jacob Heilmann-Clau
sen, David Boertmann og Benny Larsen.

Knold-slørhattenes kendetegn og økologi
Phlegmacium-underslægten kendes fra de øvri
ge arter af Slørhat (Cortinarius) på at have
klæbrig hat og tør stok. Et flertal af arterne har
en meget karakteristisk basal randknold - der 
for betegnelsen Knold-Slørhat - og som gruppe
er de derfor ret lette at genkende. Artsbestem
meisen har dog traditionelt været opfattet som
vanskelig, og derfor har vores viden om disse
imponerende svampes forekomst i Danmark
længe været mangelfuld.

På en vandretur i en gennemsnitlig dansk
løvskov finder man ikke mange knold-slørhatte,
for de stiller generelt krav om en særligt god
jordbund. De krav, de enkelte arter stiller, er
næsten identiske, og derfor vil man ofte kunne
finde flere forskellige arter inden for begrænse
de områder. Alle arter er mykorrhizadannere,
og i de danske løvskove synes langt den overve
jende part at være knyttet til Bøg og i en vis ud
strækning Eg . Jordbunden skal være leret eller
kalkholdig, og der synes at være fire hovedtyper
af lokaliteter med rig forekomst af knold
slørhatte.

I - Kalk-forekomster: På steder, hvor der er fo
rekomster af kalk, kan artsantallet være højt 
også selvom overjorden er næringsfattig. Det
bedste eksempel i området er de stejle skrånin
ger i Bjergeskoven ved Buderupholm i Him
merland.
II - Udskridninger af plastisk ler: På et par loka
liteter i kystskovene i den sydlige del af områ
det er der en undergrund af plastisk ler (lille 
bælt-ler) med stejle skråninger ud til vandet.
Med årtiers mellemrum sker der udskridninger
af større jordområder. Ovenfor disse udskrid
ninger er skovene overvejende præget af mor
bund, og der forekommer ingen knold-slørhat
te.

En sammenligning af floraen i udskridninger
af forskellige aldre, vidner om , at der er tale om
en succession. De nyeste skred, hvor trævæk
sten er beskeden, synes at være mykologisk uin
teressante. I de lidt ældre skred er der kommet
en tæt vækst af ret unge træer. Orkide-floraen
typisk er rig , og det er også muligt at finde
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rekomster af kalk, kan arts antallet være højt 
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Figur 1: Østjyske lokaliteter med fund af knold
slørhatte: 1. Bjergeskoven, Buderupholm - 2. Hov
Skov - 3. Mariager Lystskov - 4. Løvenholm Skov 
5. Havskov ved Løgten - 6. Silkeborg Vesterskov 
7. Hårup Sande - 8. Ry Nørreskov - 9. Skanderborg
Dyrehave - 10. Århus, Universitetsparken - 11. År 
hus, Forstbotanisk Have - 12. Marselisborg Skov 
13. Moesgård Skov - 14. Fløjstrup Skov - 15. Barrit
Sønderskov - 16. Staksrode Skov - 17. Rosenvold 
18. Vejle Nørreskov - 19. Vejle, skov ved Ribevej 
?n MunkP:hi r-r-o S'''I'9'k -- .1. Tse_Skovene -

Knold -slørhattenes udbredelsesmønster
i Østjylland

Figur 1 viser placeringen af østjyske løv 
skovslokaliteter med fund af knold-slørhatte,
og tabel 1 viser hvilke arter, der forekommer på
de enkelte lokaliteter.

Tabellen er næsten helt udfyldt i øverste ven
stre hjørne, og det betyder, at praktisk taget alle
de almindeligste arter er fundet på de mest arts
rige lokaliteter. Man kunne fristes til at antage,
at hullerne - i hvert fald en del af dem - skyldes,
at de pågældende arter har været overset.

Tre af de knold-slørhatte , der forekommer i
løvskove i Østjylland, synes at falde uden for
det generelle mønster, hvad angår de økologi
ske krav. Dette gælder for Purpurstokket
Slørhat (Cortinarius porphyropus) , C. talus og
C. subtortus.

Purpurstokket Slørhat kendes fra en
lokalitet (Vejle Nørreskov) , hvor den stod på
morbund under bøg. De andre arter, der kendes
fra samme skov, voksede i grøfter eller på
skråninger langs veje.

C. talus er konstateret fra to lokaliteter, beg
ge tilfælde i løvskove, hvorfra der ikke er kendt
andre af underslægtens arter. Dette tyder umid
delbart på, at arten stiller anderledes krav til sit
voksested.

C. subtortus er fundet på tre lokaliteter på
morbund under Bøg. Fra to af disse lokaliteter
kendes ikke andre knold-slørhatte, og på den
tredie (Skanderborg Dyrehave) fandtes de øvri 
ge to kendte arter fra lokaliteten i en vejgrøft et
andet sted i skoven.
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rigdommen af knold-slørhatte synes at toppe,
når træerne er blevet lidt større og bunden mere
åben. Her står orkideerne oftest mere spredt og
på forhøjninger, hvor det nedfaldne løv føres
bort af vinden, er mordanneisen så småt be
gyndt. Og med tiden ændrer skovbunden atter
en gang karakter. Morlaget bliver tykkere , og
svampefloraen domineres af andre grupper - fx
arter af Skørhat (Russula).

Skovene ved Staksrode og Treide er de to
vigtigste repræsentanter for denne kategori.
ID - Oprodet bund: Da knold-slørhatte generelt
ikke vokser direkte på den hårde morbund, må
de søges på steder, hvor den underliggende jord
er eksponeret. Dette vil typisk sige i grøfter
langs veje og skovstier, på skråninger ned mod
bække og langs gamle udgravninger. På mange
af de lokaliteter, hvorfra der kun findes en en
kelt eller nogle få af de almindeligste arter, er
fundene gjort i en vejkant et enkelt sted i sko
ven.
IV - Parker med gamle træer: Denne kategori
spiller en meget lille rolle som lokalitet for
knold-slørhatte i det østjyske område. Kun Uni
versitetsparken i Århus og Marselisborg Dyre
have (i Marselisborg Skov) falder entydigt ind
under her.

løvskove i Østjylland, synes at falde uden for
det generelle mønster, hvad angår de økologi
ske krav. Dette gælder for Purpurstokket
Slørhat (Cortinarius porphyropus) , C. talus og
C. subtortus.
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Antal arter fundet på lok.

Bøge-S. (C. amoenolens) 12

Galde -S. (C. infractus) 11

lillabladet S. (C. callochrous) 8
Blåkødet S. (C. coerulescens) 7
Viole trandet S. (C. nemorensis) 7
C. olidus 6

Stribet S. (C. boudien) 6
Langes S. (C. langei) 5

C. purpura scens var. largusoides 5

Ringbæltet S. (C. rufoalbus) 5
Citrongul S. (C. citrinus) 4
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Cwb~rt~ 3
C. rufoolivaceus 2

Sirene-S. (C. splendens) 2

Orangegylden S. (C. elegantiss imus) 2

Prægt ig S. (C. cedretorum) 2
Gyldenbrun S. (C. subfulgens) 2
C. fulmineus 2

C. talus 2

C. arcuatorum 1

C. caesiostramineus 1

Mel-S. (C. flavovirens ) 1
Blegknoldet S. (C. ochropallidus) 1
C. rapaceus 1

Strågul S. (C. claroflavus) 1
C. subarquatus 1

Knoldl øs S. (C. glaucopus) 1

C. parvus 1

Gråbladet S. (C. coerulescentium) 1
C. rickenianus 1

Duft -S. (C. osmophorus) 1

Purpurstokket S. (C. porphyropus) 1
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Tabe l 1: Udbredelsen af arter af Knold-Slørhat (Cottlnetius underslægt Phlegmacium) på løvskovslokaliteter i
Østjylland .

L,.,. rwmmeus 2 x x
C. talus 2 x x
C. arcuatorum 1 x
C. caesiostramineus 1 x
Mel-S. (C. flavovirens) 1 x
Blegknoldet S. (C. ochropallidus) 1 x



I den øverste højre del af tabellen findes
spredte krydser. Deraf fremg år det , at nogle af
de almindeligere arter også for ekommer på
mindre gode lokalitet er - lokaliteter hvor arts
antallet er lille, og hvor de sjældnere art er ikke
forekommer. Tilstedevære lsen af en enkelt eller
nog le få af arterne fra den øverste ha lvde l af
skemaet kan derfor ikke tages som noget tegn
på, at en lokalitet er mykolo gisk værdifuld.

I den nederste venstre del af tabellen findes
også spredte kr ydser. De marker er fund af et
antal sjældne arter fra de bedste lok aliteter. Dis
se arter finde s ikke andre stede r i områd et , an
tagelig fordi de stiller større kra v til vokses tede t
end de øvrige . De arte r, der ind går i denne
gruppe, er de bed ste indikatorarter. Tilstede 
værelsen af sådanne peger på, at lokalitet en
med stor sandsynlighed er værdifuld og beva
ringsværdig , i særd eleshed hvor det saml ed e
arts antal for knold-slørhatte er højt.

I den nederste højre del af tab ellen findes en
kelte krydser. Disse stammer fra de få arter, der
som omtalt i afsnitte t hero ver, synes at stille an
derledes krav til voksestedet end flertallet af
kno ld-slørhatte. De er næpp e interessante som
indikatorarter i denne sammenhæng.

Der findes en lang rækk e mere eller mindre
velkendte svampe arter, der meget oft e find es
sammen med knold-slørhattene. Nogle af de
mere ka rakteristiske er anført i tabel 2. En del
af disse arter forekommer kun på de bedre lo
kaliteter, men s andre er mere almindelige.

Fra de bedste lokaliteter i skemaet findes
også en lang rækk e interessante, men ubearb ej
de de indsamlinger af koralsvampe, træ vlhatte
samt slørhatte tilhørende underslægterne Tela
monia og Myxacium.

6 lokaliteter synes at have en væsentligt rige
re svampeflora (kn ytt et til denn e habitat) end
de øvrige. De skal derfor omtales herunder.

A: Bjergesko ven ved Buderuphol m i den nord
lige de l af Rold Skov-området. Lokaliteten ud 
gøres af en stejl skr åning i en bøgeskov, hvor det
underliggende kridtlag tr æder frem i overfla
den. Overjorden er ikke særligt næringsrig, og
ku nne næppe uden kridtets tilstedeværelse have
givet anledning til forekomst af kno ld-slørhatte.
På lokaliteten findes også den meget sjældne,
kalkelskende orkide-art Fruesko (Cyp ripedium
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mere karakteristiske er anført i tab el 2. En del
af disse arter forekommer kun på de bedre lo
ka liteter, men s andre er mere almind elige.

Fra de bedste lokaliteter i skemaet find es
også en lang række intere ssante, men ubearb ej-
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Drue-Koralsvamp (Ramaria bot ryti s)
Bleg Koralsvamp (R. mairei)
Rod-Rørhat (Bo /etus radicans)
Satans Rørhat (B. satanas)
Brunorange Sneglehat (Hygrophorus unicolor)
Ildelugtende Sneglehat (H. discoxanthus)
Hvidfibret Ridderhat (Tti chotome a/bidum)
Sortskællet Ridder hat (T. atrosqua mosum)
Blågu llig Slørhat (Cortinarius croce ocoeru/eus)
Ulden Slørha t (C. cotoneus)
Cinnober-Slørhat (C. cinnabarinus)
Cortinarius aprinus
C. rheubarbarinus
C. ochro /eucus ss. lato
Ræddike-Tåreb lad (Hebe/oma sinapizans)
Brændende Mælkehat (Lactarius acerrimus)

Tabel 2: Nogle karakte ristiske arter som på flere
østjyske lokal iteteter forekommer sammen med
knold-slørhatte.

Det mykologisk interessante om råd e ha r
størr else som en fodboldba ne og findes i til
kn ytnin g til indh egnin gen omkring frueskoens
voksested. Da lokalitet en er ret forskellig fra de
øvrige , er det ikk e uventet , at svampeflorae n
også er det. Fire af de tilstedeværend e arte r af
Kn old-Slørha t er ikke kendt fra andre lokalite
ter i Østjylland (eller Danmark! ).

Også inden for andre gruppe r af mykorrhiza
dannende svampe, find es der store sjældenhe
der, bl.a. Gylden Koralsvamp (Ramaria largen
tii}, Hv id Pigsvamp (Hy dnum albidum) og
Kr ansskællet Trævlha t (Inocy be [urfurea), der
ikke er kendt fra andre steder i land et. Fra om
rådet er der også fler e andre interessant e fund
af koralsvampe (Ramaria) og tr ævlhatte (Ino
cybe) , der endnu ikke er bearbejdet. Tilsvar en
de gælde r for mang e slørhatte tilh ør ende den
vanske lige under slægt Telamonia, hvor der
blandt de konstatered e arter er Cortinarius
aprinus og C. sciop hyllus . Sammenlignet med
de neden stå ende lokaliteter synes antallet af
sjældne rørhatte (Boletus) derimod at være be
skedent.

Lokalit et en er genn em en længere årræ kke
besøgt regelm æssigt og må derfor antages at
være forholdsvis velund ersøgt.

Bjergeskoven er statsskov. Der synes ikke at
foreligge umiddelbare trusler mod lokaliteten ,
men de der står for den daglige drift af skove n,
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dann end e svampe , find es der store sjældenhe 
der, bl.a . Gylden Kor alsvamp (Ramaria largen
tii) , Hv id Pigsvamp (Hy dnum albidum) og
Kransskællet Trævlhat (Inocybe [urfurea) , der
ikke er kendt fra andre steder i land et. Fra om-



mykologisk værdifulde område, så der ikk e op 
stå r ændr inge r i driften , der kan være til ska de
for svampene.

B: Marselisborg Skov syd for Å rhus. Lokalite
ten er her afg rænse t så ledes , at den om fatter
den del af Århus sydskove, der ligger nord for
H ørhaven (Hørhavevej) . Sko ven stø de r ud til
Århusbugte n. Lokaliteten udgøres overvejend e
af bøgeskov, og jordbunden er næringsrig. Flere
steder er der dannet mor, men knoldslørhatten e
fore komme r overvejende, hvor den underlig
gende jord er ek sponer et , fx i grøfter og på
skråninger. Knold-slørha ttene forekommer så
led es på isolerede ste der spredt rundt om i sko
ven - de fleste myceli er findes i få met er s af
stand fra det hegn , der omslutter Marse lisborg
D yreh ave. På de enke lte ste der findes op til 6-7
ar ter samme n ind en for ganske få kvadratme
ter, fx omkring søerne ved Thors Mø lle . Fra
Ma rse lisborg D yrehave, der har parkagtig ka 
rakte r, er kun en enke lt art kendt.

I Mar selisborgskoven e findes en enke lt
knold-slørhat, der ikk e er kendt fra andre ste 
der i Østjylland. Yde rligere tre kendes kun fra
denne lokalitet og den ned enstående. Der fin
des genere lt et stort antal sjældne mykorrhiza
dannend e svampearte r, men næppe nog en , der
ikke for ekommer andre steder i land et.

Skoven er velbesøgt af mykologer, og i de se
neste år er der ikk e fund et knold-slørhatte, der
var nye for lokalitet en . Dette kan tages som et
udtryk for , at lokalitet en for denne svampe 
gru ppes vedkomme nde er ved at være under
søgt til bunds.

Sko ven er kommunalt eje t. Mange af små lo
kalitet erne kan være tru et af menn esk elige akti
vite ter (jfr, Mo esgård Sko v herunder ), fordi ek
se mpe lvis anl æggelsen af en rid esti vil kunne
fjerne næsten hele "perlekæden" af spændende
små loka lite ter. Der for er det vigtigt, at man får
afmærk et de mykologisk inter essante sted er på
skovride rkontoret, så der kan blive tag et hen 
syn til svampe nes levested er.

C: Moesgård Skov syd for Århus. Lokaliteten er
mod nord afgrænset ved Hørhaven (Hørhave
vej) , og i den sydlige end e medregnes området
omkring Giber Å. Skov en støder ud til Århus
bugten . Den udgøres overvejende af bøgeskov,
IKKC lUl CKUl1l1l1t':1 auui c ~lCUCl l ra uuc.r .

Skov en er velbesøgt af mykologer, og i de se
neste år er der ikk e funde t knold-slørhatte, der
var nye for lok aliteten. Dette kan tages som et
udtryk for, at lokalitet en for denne sva mpe 
gruppes vedkomme nde er ved at være under-
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bo rg Skov for ekommer knold-slørhatten e over
vejende på stede r, hvor den und erliggende jord
er eksponere t. På de tre rigeste steder findes 5
7 ar ter samme n ind en for ganske få kvadratme
ter (i en sma l rab at ved H ørhaven , i grøften ved
Ørnered en og ved Skovmø llen på skrå ninge rne
ned mod Gib er Å) .

Området rummer ingen knold-slørhatte, der
ikk e er kendt fra andre Østjyske lokaliteter, men
Moesgård Skover gene re lt rig på sjældn e my
korrhizadannende svampe arte r.

Skoven er meget velbesøgt af mykologer, og
i de senes te år er der ikk e gjort nye fund af
knold-slørhatte.

Skove n er kommunalt eje t. Smålokalite te rne
er true t, og i 1989-90 har alle de bedste lok alite
ter være t delvist beskadiged e af træfældninger,
kvasudstrøning og grusudlæg. D et er meget vig
tigt, at der fremover bliver taget mere hensyn til
disse værdifulde små biotope r.

D: Staksrode Skov på nordsiden af Vejle Fjord.
D e i denne samme nhæng interessante ste de r
ska l findes i et bælte langs kysten . Bunden be
står af plastisk ler, og langs kystskrænt erne fore
kommer der und ertiden stø rre jordudskridnin
ger. To sted er synes at ha ve særligt rige fore
komster. Det en e ste d er tr æerne ret høje og
bunden åben. I løbet af nogle årtier vil mordan
nelsen sandsynligvis ændre svampefloraen her.
På det andet ste d - "Det store bjergfald" - er
træerne endnu ret ung e, og det er sandsynligt, at
dette sted i de kommende år vil få en endnu
mere int eressant svampeflor a end i dag.

Lokalitet en rummer ing en knold-slørhatte ,
der ikk e er kendt fra andre østjyske lok alit eter,
men en enke lt ar t fore kommer kun her og i
Treld e-sko ven e.

Sko ven er besøgt nogle få gange i løb et af
1980-erne men ha r kun være t velbesøgt i 1990.
Der for er det sandsynligt, at den rummer flere
arter end de indtil nu kendte.

Lokaliteten, der er statssko v, er næpp e truet ,
da der ogs å er masseforekomster af Stor
Gøgeurt (Orchis purpurea) i tilknytning til det
mykologisk mest interessante område.

E: Trelde-skovene nord for Fredericia . Jord
bunden består som i Staksrode Skov af plastisk
ler, og de mest int ere ssante forekomster findes i
UUllUCll i::lUCll • .ll \DUCl al UVblC alllCl VU lUVlUQU-

nelsen sandsynligvis ændre svampefloraen her.
På det andet ste d - "Det store bjergfald " - er
træerne endnu ret unge, og det er sandsynligt, at
dette ste d i de kommende år vil få en endnu
mere interessant svampeflora end i dag.
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Gald e-Slørhat (Cortinarius infra ctus) er en af de mest almindelige knold-slørh atte i Østjylland . Treld e Yester
skov nord for Fredericia, 28.9.1990 (JV90-553) . Foto: Jan Vesterholt.



De sjældne arter i Staksrode Skov og i Trelde-skove
ne findes i et bælte langs kysten , hvor der und er
tiden ske r udskridninger på grund af jordbundens
plasti ske konsistens. Billedet er fra Treid e Vester
skov nord for Freder icia. Fo to: Jan Vesterholt .

Lillebælt . Forekomsterne i Treld e-sko vene sy
nes at være rigere end dem i Sta ksrode Sko v,
hvilket muligvis skyldes, at temm elig store om
råder i Trelde-skovene har en passende alder
for den undersøgte svampegruppe. Udelukkes
kan det dog heller ikke, at jorden her lokalt kan
være mer e kalkholdig end i Staksrode. Efter
yderligere årtiers vindeksponering, vil disse lo
ka liteter sandsynligvis ændre karakt er, men der
findes nyere udskr idnin ger, der til den tid vil stå
parat til at overtage den inte ressa nte svampe 
flora .

Fra Trelde-skovene kendes 4 knold-slørhat
te, de r ikk e er kendt fra andre østjyske lokalite
ter. En af disse er ikke kendt fra andre steder i
landet . I 1990 blev Telamo nia-arten Bulliards
ne findes i et bælte langs kysten , hvor der und er
tiden sker udskridnin ger på grund af jordbundens
plastiske konsistens. Billedet er fra Treide Vester
skov nord for Fredericia. Foto: Jan Vesterhelt.

Den var ellers anse t for at være uddød i Dan
mark (Knudsen & Vest erholt 1990) .

Skoven er besøgt enkelte gange i slutningen
af 1980-erne men har kun været velbesøgt i
1990. Det er sandsynligt, at den rummer fler e
arter end de indtil nu registrerede.

Trelde-sko vene, der er i privat eje , er næppe
trued e, og på gru nd af forekomsten af mange
orkide-arter - bl.a. Stor Gøgeurt - har opm ærk
somhe den længe være t rettet mod lok alit et en.
Det er meget vigtigt, at denn e enes tåe nde skov
bliver dr evet ud en tiltag, der på korter e eller
længere sigt kan tru e svampeflor aen langs ky
sten.

F: Marielund i den nordøstlige del af Kolding.
Området er kup eret , og jordbunden er tun g og
leret. På flere vindekspone rede bakk er er jord
bunden hård med et tykt morl ag. De mest int er
essante svampe findes i forbindelse med en høj
vold dannet af jord, der blev opgravet ved an
læggelsen af en jernbane tidligt i dette århun
drede. Denne jernbane har nu længe været ned
lagt , og området anvendes som rekreativt områ
de for Koldings beboere. Øs tsiden af volden er
vindeksponeret , hvilket har givet en rig flora af
skø rha tte (Russula). øget mordanneise her må
forekomme sandsynlig, så knold-slørhattene
helt vil forsvinde fra denne side af volden. Den
vestlige side af volden ligger læ af en modståen
de vold og vil næppe ændre karakter i en over
skuelig fremtid .

Fra Marielund kendes to knold-slørhatte ,
der ikke er kendt fra andre østjyske (eller dan
ske) lokaliteter. På dette ste d vokser også Cort
inarius duramarus, der ikke er fundet andre ste
der i landet. Endvidere er lokaliteten rig på ko
ralsvampe, trævlhatte, rørhatte og skørhatte ,
men sidstnævnte gruppe forekommer især på de
vindeksponerede steder.

Sko ven er besøgt talrig e gange siden begyn
delsen af 1980-erne og må derfor bet egnes som
velund ersøgt. Det er til gengæld muligt, at der i
skove ns nordlige del , hvor nogle int eressante
"småplett er" blev opdaget i 1990, vil forekom
me nyfund i de kommende år.

Marielund er kommunalt ejet. Der synes
ikke umiddelbart at være andre trusler mod lo
kaliteten end .den slitage , publikum kan afsted
komme.
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vestlige side af volden ligger læ af en modståen
de vold og vil næppe ændre karakter i en over
skuelig fremtid.

Fra Marielund kendes to knold-slørhatte ,
der ikke er kendt fra andre østjyske (eller dan -



Arter af Knold-Slørhat fra Østjylland
Herunder er det valgt at gruppere arterne efter
kendetegn, der ikke forudsætter brug af mikro
skop. Overskrifterne fungerer i princippet som
nøglekarakterer, således at man går fra A og
nedefter, indtil man finder en overskrift, hvor
alle de nævnte karakterer passer. For hver en
kelt art gælder det således, at de er placeret i en
gruppe, hvor overskriften passer, og hvor ingen
af de forudgående gør det (men evt. nogle af de
efterfølgende).

Flere af de arter, der indgår, er først for nylig
blevet påvist fra Danmark, og det er således
ikke alle arter, der kan genfindes i "Danske ba
sidiesvampe" (Petersen & Vesterholt 1990) . De
angivne rødliste-placeringer følger publikatio
nen "Særligt beskyttelseskrævende dyr og plan
ter i Danmark" (Miljøministeriet, Skov- og Na
turstyrelsen, under trykning) , der på baggrund
af oplysninger fra 1990-sæson er korrigeret i
forhold til Knudsen & Vesterholt (1990) for en
kelte arters vedkommende.

Der foreligger ca. 10 østjyske indsamlinger,
det ikke har været muligt at bestemme. Flere af
disse repræsenterer antagelig arter, der er nye i
forhold til den fortegnelse , der gives herunder.

De hyppigst nævnte indsamlere er forkortet
ved deres initialer: David Boertmann (DB) , Ja
cob Heilmann-Clausen (JHC) , Jens H. Petersen
(JHP) og Jan Vesterholt (JY). Det citerede ma
teriale befinder sig på Botanisk Museum i
København (C) eller vil blive overført dertil fra
forfatterens herbarium. Den overvejende del af
kollektionerne er belagt med fotos. Når der i ta
bell findes angivelser, der ikke modsvares af
materialelisterne, skyldes det, at ikke alle fund
er belagt.

A: Lameller først olivengrønne eller
olivenbrune; stok uden tydelig knold

Galde-Slørhat
(Cortinarius infractus (Pers.i Fr.) Fr.)
Kendetegn: Frugtlegemer middelstore, overve
jende med mørkt olivenbrune farver på hat
lameller og stok, ofte tillige med blåligt skær,
især på lameller, stoktop og hatrand; stok uden
knold; smag meget bitter.
Illustrationer: Dahncke 434 - Cetto 480 - Bon
'-'VLJ ~~'-'UUlaUU-'--'lau~c;u \JJ.J.'--') , Jc;ll:S n. .r crer sen
(JHP) og Jan Vesterholt (JY). Det citerede ma
teriale befinder sig på Botanisk Museum i
København (C) eller vil blive overført dertil fra
forfatterens herbarium. Den overvejende del af
kollektionerne er belagt med fotos. Når der i ta-
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Status i DK: ikke anført på rødlisten. da den
også forekommer udenfor de mest spændende
lokaliteter.

Materiale: N0-Jyll.: Bjergeskoven, Buderupholm
Skov, 26.9 .1990, JV (JV90-515) - 0-Jyll.: Løvenholm
Skov, 4.9.1987, JV (JV87-630) ; Årbus, Forstbotanisk
Have, 25.8.1987, JHP (JV87-583) ; Marselisborg
Skov, 20.9 .1985, A. Nielsen (JV85-910) ; 5.10.1987 , JV
(JV87-845) ; Moesgård Skov, 14.10.1986, JV (JV86
836) ; 23.9.1989 (JV89-911) ; 24.9.1989 (JV89-939) ;
5.9.1990 (JV90-286) ; Skanderborg D yreh ave,
1.10 .1990, J. Mårbjerg (JM90-221) ; 13.10.1990 , J .
Mårbjerg & JV (JV90-684) ; Staksrode Skov,
16.9.1990, JV (JV90-416) ; 30.9.1990 (JV90-577) ;
Barrit Sønderskov, 23.9.1990 , JV (JV90-482) ; Treide
Vester skov, 28.9.1990 , JV (JV90-553) ; 3.10 .1990, JHC
(JHC90.89) ; 17.10.1990, JV (JV90-704) ; Kolding,
Marielund, 1.10.1990 , JV (JV90-591) .

Cortinarius subtortus (Pers.; Fr.) Fr.
Kendetegn: Frugtlegemer ret små til middelsto
re; hat lædergul tilokkerbrun; lameller først oli
vengrønne; stok uden tydelig knold; lugt ceder
træagtig.
Bemærkninger: I vore nabolande er C. subtor
tus almindelig i nåleskovene, men i Danmark er
der kun kendt nåleskovsfund fra Sønderjylland
(nordisk mykolologisk kongres 1988) og Born
holm (Poul Printz, pers. medd.). Til gengæld er
arten i tre tilfælde fundet under Bøg, og i hvert
fald i Hårup og ved Skanderborg var det på
morbund. Det tredie fund er fra Ry Sønderskov
1987, og af dette har jeg modtaget en tegning og
detaljeret beskrivelse fra Peter Johansen.
Illustrationer: Dahncke 435 - Ryman & Holm
åsen 502 - Moenne-Loccoz & Reumaux 44 
Bon 205.
Status i DK: Sårbar (Y) - er dog indikator for en
anden lokalitetstype (jvf. herover).

Materiale: 0-Jyl!.: Hårup Sande v. Silkeborg,
7.9.1985 , JV (JV85-803) ; Skanderborg Dyrehave,
21.10 .1987, JV, J . Mårbjerg & B. Svenningsen (JV87
928).

B: Lameller først olivengrønne;
hat overvejende vinrød

Cortinarius rufoolivaceus Fr.
Kendetegn: Hat overvejende vinrød; lameller
først olivengrønne; stok grålig, med vinrødt an
anen l ire mræice tunnet unoer rsøg , og l nvert
fald i Hårup og ved Skanderborg var det på
morbund. Det tredie fund er fra Ry Sønderskov
1987, og af dette har jeg modtaget en tegning og
detaljeret beskrivelse fra Peter Johansen.
Illustrationer: Dahncke 435 - Ryman & Holm-
o ~



Blåkødet Slørha t (Co rtinarius coerulescens) er en af de få ar ter, der er blålig i alle dele..Tre ide Vesterskov
nord for Fre der icia, 28.9.1990 (JV90-554). Foto: Jan Vesterholt .



Cortinanus subarquatus er kun kendt fra en lokalitet i Østjylland. Det afbildede fund stammer fra Jæger sborg
Dyrehave nord for København, 18.9.1989. Fo to Erik Raid.



Bemærkninger: Arten har ikke tidligere været
angivet fra Danmark. Den er i 1990 også fundet
på en lokalitet på Sjælland (Henning Knudsen,
pers. medd.).
Illustrationer: Moenne-Loccoz & Reumaux 47 
Moser 144 - Phillips 127 - Ryman & Holmåsen
505.
Status i DK: Truet (E) . Ikke anført hos Knud
sen & Vesterholt (1990) , da arten er påvist for
første gang i Danmark i 1990.

Materiale: ør-n. Staksrode Skov, 16.9.1990, JV
(JV90-410); Treide Vesterskov, 28.9.1990, JV (JV90
558); 3.10.1990, JHC (JHC90.86 & 90.93).

C: Lameller først violette, purpurbrunt
anløbende ved berøring

Purpurstokket Slørhat
(Cortinarius porphyropus (A. & S.) Fr.)
Kendetegn: Frugtlegemer ret små til middelsto
re; hat lyst okkerbrun; lameller violette , purpur
brunt anløbende ved tryk; stok uden tydelig
knold.
Illustrationer: Ryman & Holmåsen 502 - Cetto
485 - J. E . Lange 87B - Moser 136.
Status i DK: Ikke anført på rødlisten. Den synes
at have lidt afvigende økologiske krav sammen
lignet med flertallet af underslægtens arter.

Materiale: Ø-Jyll.: Vejle Nørreskov, 23.9.1989, B. S.
Larsen (JV89-908).

Cortinarius purpuraseens (Fr.) Fr.
var.largusoides R. Hry.
Kendetegn: Frugtlegemer middelstore til store;
hat violetbrun; lameller violette, purpurbrunt
anløbende ved tryk; stok med knold.
Bemærkninger: Modsat de øvrige knold
slørhatte i denne artikel vokser denne overve
jende med Eg. I hvert fald på to af lokaliteterne
vokser den i græs under gamle træer i parkagti
ge omgivelser. Artens hovedvarietet forekom
mer hist og her i de jyske nåleskove og er der
sammen med e. multiformis underslægtens
mest almindelige repræsentanter.
Illustrationer: Moser & Julich 18 - Marchand
697 - Moser 131b .
Status i DK: Ikke anført på rødlisten. da den
ikke specielt er knyttet til de bedste lokaliteter.

lignet med'rfertaflet at'underslægterisarier. n ,

Materiale: Ø-Jyll.: Vejle Nørreskov, 23.9.1989, B. S.
Larsen (JV89-908) .

Cortinarius purpuraseens (Fr.) Fr.
var.largusoides R. Hry.

Jakobsen (JV89-912); Vejle Nørreskov, 23.9.1989 , B.
S. Larsen (JV89 -907); 17.9.1990 (JV90 -437),
19.9.1990, JV (JV90-443) ; Treide 0sterskov,
3.10.1990, JHC (JHC90.101); Kolding, Marielund,
3.9.1988, JHP (JV88-480) . -

D: Stok slank, cylindrisk til kølleformet
uden knold, hvid eller hvidlig

Cortinarius olidus J. Lange
(e. cephalixus Fr.?)
Kendetegn: Frugtlegemer middelstore; hat o
rangegul til gulbrun; lameller først hvidlige,
sjældent violette; stok cylindrisk til kølleformet.
hvid, sjældent violet i toppen , med ±tydelige,
lædergule tværbælter af fællessvøb; kød hvidt;
lugt majsagtig.
Bemærkninger: Angivelser af e. sebaceus fra
Danmark (Knudsen & Vesterholt 1990, Peter
sen & Vesterholt 1990) er antagelig baseret på
atypiske former af e. olidus. Det er vanskeligt
at afgøre, hvilket videnskabeligt navn der er det
korrekte for den art, vi har.
Illustrationer: Phillips 129 - Marchand 657 - J.
E. Lange 86E - Moser 60.
Status i DK: Sårbar (V).

Materiale: NØ-Jyll .: Bjergeskoven, Buderupholm,
8.9.1988, JHP (JV88-600); 26.9.1990, JV (JV90-522) 
ø.r-u. Marselisborg Skov, 9.10.1987, JV (JV87 -875);
Moesgård Skov, 26.9.1987, JV (JV87-755) ; 9.10.1987
(JV87-869); 4.9.1988 (JV88 -506); 24.9.1989 (JV89
941); 14.10.1989 (JV89-1102); Staksrode Skov, 30.9.
1990, JV (JV90-578); Treide Vesterskov, 28.9.1990,
JV (JV90-559) ; 3.10.1990, JHC (JHC90.87); Kolding,
Marielund, 3.9.1988, JV (JV88-478); 8.9.1988 (JV88
569); 13.9.1988 (JV88-644).

Ringbæltet Slørhat
(Cortinarius rufoalbus Kiihn.)
(e. vulpinus (Velen.) R. Hry.?)
Kendetegn: Frugtlegemer middelstore; hat gul
brun tilorangebrun eller rødbrun, hurtigt tør,
ofte opsprækkende i felter; lameller først hvidli
ge eller blegt blålige; stok cylindrisk til køllefor
met, hvid, typisk med en hvidlig støvle af fælles
svøb; kød hvidt.
Illustrationer: Bon 207 - J . E. Lange 85A (som
e. c!aricolor) - Moser 46 - Cetto 946.
Status i DK: Sårbar (V).

Materiale: 0-Jyn.: Moesgård Skov, 24.9.1989 , JV
ø~jYfi. :~M~r~'li·~b·org S~kov, 9.iO~1"9"8"7~ JV'(jV87~875);

Moesgård Skov, 26.9.1987, JV (JV87-755) ; 9.10.1987
(JV87-869); 4.9.1988 (JV88 -506); 24.9.1989 (JV89
941); 14.10.1989 (JV89-1102); Staksrode Skov, 30.9.
1990, JV (JV90-578); Treide Vesterskov, 28.9.1990,
JV (JV90-559); 3.10.1990, JHC (JHC90.87) ; Kolding,
Marielund, 3.9.1988, JV (JV88-478); 8.9.1988 (JV88-



S. La rsen (JV89-917); Tre ide Østerskov, 18.9.1990,
JH C (JV90-468) ; Kolding, Marielund, 8. & 13.9.1988,
JV (JV88 -564); 24.9.1988 (JV88-705) ; 1.10.1990
(JV90-586).

E: Både hatrand, stok og lameller med
tydelige blå eller violette farver

Violetrandet Slørhat
(Cortinarius nemorensis (Fr.) J. Lange)
Ke ndetegn: Frug tlegemer midde lstore til store;
hat først blegt violet , siden brunt anløbende på
midten; lameller først lyst violette; stok lyst vio
let, uden kno ld; kød lyst violet.
Illustrationer: Ryman & Holmåsen 500 - Phil
lips 131 - Marchand 685 - Dahncke 431.
Status i D K: ikke anført på rødlisten, da den
også forekommer udenfor de bedste lokaliteter.

Materiale: N0-Jyll.: Bjergeskoven, Bud erupholm,
17.6.1986, IV (JV86 -721); 9.9.1987, JHP, JV & S.
Svane (IV87-667) ; 8.9.1988, JHP (JV88 -597);
8.9.1990, DB (D B90021); 26.9.1990, JV (IV90-516) 
0-Jyl!.: Moesgård Skov, 16.9.1985, S. Svane (JV85 
866); 7.9.1987, JHP (IV87-655); 4.9.1988, ekskur
sionsdeltager (JV88-507) ; 18.9.1990, JV (JV90-442) ;
Sta ksrode Skov, 16.9.1985, JHP (JV85-876) ; 23.9.
1987 (JV87-760) ; 4.9.1990, JV (JV90 -276); Treide
Vesterskov, 20.9.1990, JH C & IV (JV90-459); 28.9.
1990, JV (JV9 0-560); Stavs hede Plan tage v. Vejen,
17.9.1988, JHP (JV88-665) .

Blåkødet Slørhat
(Cortinarius coerulescens (Schrad.: Fr.) Fr.)
Ke nde tegn: Frugtlegemer middelstore til store;
h at lyst grå blå , oft e lædergulli gt afblegende
med alderen; lameller først gråblå; stok gråblå,
med veludvikle t ra ndk nold; kød blåligt , afb le
gend e.
Bemærkni nger: C. sodagnitus R . Hry. har også
blå/violette farver på hat lam eller og stok, men
er mere spinkel og reagerer modsat Blåkød et
Slørhat rø dt på hat huden ved tilsæt ning af
KOH. D en er ifølge Henning Knudse n (pe rs .
medd. ) fundet på Midtsjællan d i 1990 men end
nu ikke i Østjylland. At Blåkødet Slør hat er den
eneste kendte Knold-S lørha t fra Munke bjerg
Strandskov tyder på, at denne lokalitet ikke er
tilstrække lig velundersøgt.
Illu str ationer : Lange & Lange 165 - Phillips 124
- Moser 69 & 70 - J. E . Lange 82D .
Status i DK: Sårbar (V) .
Materiale: NØ -lv II.: Bierzeskoven . Rn rlp.rllnh n]m

Blåkødet Slørhat
(Cortinarius coerulescens (Schrad.: Fr.) Fn)
Kendetegn: Frug tlegemer middelstore til store;
h at lyst grå blå, ofte lædergull igt afblegende
med alderen; lameller førs t grå blå; stok gråblå,

Ø-Jyll.: Marselisborg Skov, 7.10.1983, A. Nielsen &
JV (JV/Cort.83-5); Moesgård Skov, 23.9.1985 , M.
Mondrup (JV85 -925); 15.9.1990, C. Brandt (JHP
112.90); Staksrode Skov, 3.9.1989, JHP (JV89-518) ;
4.9.1990, JV (JV90 -277); Munkebjerg Strandskov ,
20.8.1988, JHP (IV88-370); Treide Vesterskov,
20.9.1990, JHC & IV (JV90 -453); 28.9 .1990, JV
(JV90-554); 17.10.1990 (JV90 -703); Ko lding, Marie
lund, 6.9.1987, JHP (JV87 -642, 643 & 645); 10.9.1987,
JHP & IV (JV87 -679 & 688); 24.8.1988, JV (JV88
389); 13.9.1988 (JV88-637).

F: Lameller med violette farver; knold 
rand med violette rester af fællessvøb

Cortinarius arcuatorum R. Hry,
Kendetegn: Frugtlegemer middelstore til store;
hat brunorange tilorangebrun; lameller først
lyst violette; stok bleg, me d veludviklet ra nd
knold, som er omkranset af violet fællessvøb .
Bemærkninger: Arten har ikke tidligere været
angivet fra Danmark.
Illustrationer: Moser 100 - Moser & Jtilich 54.
Status i DK: Truet (E) . Arten er ikke anført på
rødli sten , da den s tilsted eværelse her i landet
først for nylig er blevet påvist.

Materiale: Ø-Jyll.: Tre ide Vesterskov, 3.10.1990, JHC
(JHC90.91).

Cortinarius riekenianus Maire
Ke nde tegn: Frug tlegemer små til middelstor e;
hat hvidlig tillædergullig; lameller først lyst vio
lett e; sto k hvidlig, med randknold, som er om
kranset af violet fællessvøb.
Bem ærkninger: Arten har ikke tidligere været
angivet fra Danm ark.
Illustration er: Phillips 126 - Moser 103 - Moser
& Jtil ich 13.
Sta tus i D K: Truet (E). Arten er ikke anført på
rødlisten , da dens ti lstedeværelse her i land et
først for nylig er blevet påvist.

Ma teriale: N0-Jyll.: Bjergeskoven, Bu derupho lm,
3.10.1990, DB (DB90063).

G: Lameller med violette farver; frugt
legemer ret spinkle; hat hvidlig eller gul

Cortinarius parvus R. Hry.
Ke ndetegn: Frugtlege mer ret spinkle; hat hvid
lig; lameller førs t lvst violette: sto k h vi rlli c m f':rl
Cornnanus riekenianus Mane
Ke ndetegn: Frugtlegemer små til middelstore;
hat hvidlig tillædergullig; lameller først lyst vio
lett e; stok hvidlig, med randknold , som er om
kranset af violet fællessvøb.
Bem ærkninger: Arten har ikke tidligere været



Orangegylden Slørhat (Cortinarius elegantissim us) findes adskillige stede r i Århus-skovene , men er ikke
kendt fra andre lokaliteter i Jylland . Ørne reden, Moesgå rd Skov, 2.10.1990 (JV90-610). Foto: Jan Vesterholt.



Bemærkninger: Ifølge Brandrud (pers. medd.)
har Knud Christensen efterladt akvareller, der
eventuelt kan henføres til denne art.
Illustrationer: Moser 104 - Moser & Julich 13.
Status i DK: Truet (E).

Materiale: NØ-Jyll.: Bjergeskoven, Buderupholm,
8.9.1988, JHP (JV88-598).

Lillabladet Slørhat
(Cortinarius callochrous (Pers.: Fr.) Fr.)
Kendetegn: Frugtlegemer oftest spinkle og små,
sjældnere middelstore; hat citrongul; lameller
længe lyst violette; stok hvidlig , sjældnere violet
i toppen, med veludviklet randknold; kød hvidt.
Bemærkninger: Lidt kraftigere former med
mere lædergul hat og violet stoktop henføres til
var. earolii (Velen.) Nezd. Denne varietet er vel
kendt fra Bjergeskoven ved Buderupholm. Hvis
frugtlegemerne har typiske farver men er meget
kraftige, kan C. citrinolilaeinus (Moser) komme
på tale. Der foreligger et par indsamlinger, som
kunne falde herind under, men de er foreløbig
opfattet som afvigende former af Lillabladet
Slørhat.
Illustrationer: Bon 215 - Moser & Julich 53 - J.
E. Lange 81C - Moser 105b & 105c.
Status i DK: Ikke anført på rødlisten. da den
kan også forekomme på mindre spændende lo
kaliteter.

Materiale: NØ-Jyll.: Bjergeskoven, Buderupholm,
26.9.1990, JV (JV90-528); 3.10.1990, DB (DB90091
& DB90092) - ø-Jyn. : Løvenholm Skov, 25.9.1986 ,
JV (JV86-789); 4.9.1987, JHP (JV87-629);
Marselisborg Skov, 16.9.1985, JV (JV85-873) ;
5.10.1987 (JV87-838) ; Moesgård Skov, 27.9.1986, S.
Svane (JV86-798); 7.10 .1987, JV (JV87-859);
23 .9.1989 (JV89-906); Fløjstrup Skov, 24.9.1986 , JV
(JV86-766) ; Staksrode Skov, 30.9.1990 , JV (JV90
576); Treide Vesterskov, 20.9.1990, JHC & JV (JV90
454); 28.9.1990, JV (JV90-552); Kolding, Marielund ,
20.9.1986, JHP (JV86-757); 8.9.1988, JV (JV88-565);
1.10.1990 (JV90-592); 3.10.1990 (JV90-623) .

H: Lameller med violette farver; frugtle
gerner ret kraftige; hat lædergul til brun

Bøge-Slørhat (Cortinarius amoenolens R. Hry.
ex P. D. Orton)
Kendetegn: Frugtlegemer store; hat gullig til læ
dergul; lameller først violette; stok violet, rand
knold veludviklet; slør kraftigt udviklet; hathud
n..UI1Lvl\....-.1..

Materiale: NØ-Jyll.: Bjergeskoven, Buderupholm,
26.9.1990, JV (JV90-528) ; 3.10.1990, DB (DB90091
& DB90092) - ø-Jyn. : Løvenholm Skov, 25.9.1986 ,
JV (JV86-789) ; 4.9.1987, JHP (JV87-629);
Marselisborg Skov, 16.9.1985, JV (JV85-873) ;
5.10.1987 (JV87-838): Moesz ård Skov. 27.9.1986. S.

Bemærkninger: To indsamlinger, hvor smags
og lugtkarakterer afveg, hvor violette farver
ikke var synlige , og hvor sporerne var lidt for
store kunne evt . indordnes under C. suburnbili
eatus R. Hry. I begge tilfælde var der dog tale
om ret gamle frugtlegemer, så nye indsamlinger
må afventes.
Illustrationer: Phillips 124 - Bon 215 - J. E . Lan
ge 84D (som C. eyanopus) og 199B (som C. a
leuriosmus) .
Status i DK: Ikke anført på rødlisten. da den
også forekommer på mindre spændende lokali
teter uden følgeskab af andre knold-slørhatte.

Materiale: NØ-Jyll.: Bjergeskoven, Buderupholm,
26.9.1986 , A. Nielsen & JV (JV86-771 & 772) ;
26.9.1990 (JV90-514) - ø-Jyn.: Løvenholm Skov ,
4.9.1987, JV (JV87-627); Silkeborg Vesterskov,
11.9.1984 , A. Nielsen (JV84-1197) ; Marselisborg
Skov, 4.10.1983, JV (JV/Cort.83-8); 24.9.1986 (JV86
764) ; 29.9.1986 (JV86-791) ; 10.9.1988 (JV88-603) ;
2.10.1990 , JHC, JHP & JV (JV90-658 & 659) ;
Moesgård Skov, 22.9.1986, JV (JV86-761) ; 24.9.1989
(JV89-940) ; 2.10.1989 (JV89-1441) ; Barrit
Sønderskov, 23.9.1990 , JV (JV90-483) ; Staksrode
Skov, 30.9.1990 , JV (JV90-574) , Vejle Nørreskov,
17.9.1990 , B. S. Larsen (JV90-439); Vejle, Ribevej,
8.10.1989 , JV (JV89-1081) ; Trelde Vesterskov,
28.9 .1990, JV (JV90-551); Trelde Østerskov,
3.10.1990 , JHC (JHC90.99); Kolding, Marielund ,
17.9.1990, JV (JV90-427).

Cortinarius subarquatus Moser
Kendetegn: Frugtlegemer middelstore til ret
store; hat lædergul tilokkerbrun; lameller me
get tætte, først lyst violette; stok bleg, med vel
udviklet randknold.
Bemærkninger: Arten kan minde om en kraftig
udgave af Lillabladet Slørhat, men hatfarven er
mindre livlig, frugtlegemerne er generelt mere
robuste uden så skarpt afsat randknold, og la
mellerne er meget tættere.
Illustrationer: J. E. Lange 83B (som C. arqua
tus) - Moser 113.
Status i DK: Truet (E).

Materiale: ør-u. Kolding, Marielund, 13.8.1988 , JV
(JV88-646).

Knoldløs Slørhat
(Cortinarius glaucopus (Schaeff.: Fr.) Fr.)
Kendetegn: Frugtlegemer middelstore; hat
brun, tydeligt radiærfibret; lameller først lyst
violette; stok øverst med violette farver, med el-

Cortinarius subarquatus Moser
Kendetegn: Frugtlegemer middelstore til ret
store; hat lædergul tilokkerbrun; lameller me
get tætte, først lyst violette; stok bleg, med vel
udviklet randknold.



Gr åbladet Slørhat (Cortinarius coerulescentium) ligner Blåkø det Slørhat men de blå farve r er erstattet af grå.
Bjergeskoven ved Buderupholm nordvest for Skørping, 3.10.1990 (DB90094). Foto: David Boert mann.

Illu strationer: Phillips 124 - Bo n 215 - Ry ma n &
Holmåsen 497 - D ahncke 428 .
Sta tus i D K: Ikke anført på rø dliste n men burde
nok anfø res som truet (E ). Jeg kender kun ar
ten fra ned en st ående lokalit et , og Poul Printz
(pers . medd.) har sle t ikke set arte n i D anmar k.
I vore nabolande er den mere alminde lig, dog
fortrinsvis i nåleskove.

Materiale: 0 -Jyl!.: Kolding, Mari elund , 6.9.1987,
JHP (JV87-644).

I: Frugtlegemer med stærkt sødlig eller
melagtig lugt

Mel-Slørhat (Cortinarius flavovirens R. Hry.)
Ke ndetegn: F rugtlegemer middelstore , med
smuds igt grønligtgule fa rver på hat , lam eller og
stok; stok med ra ndk no ld; lugt (og smag) mel
agtig.
Bemærkninger : Mel-Slø rha t er meget let at
kende på grund af den tyd elige mellu gt - en
lugt , der meget sjæ lde n t forekommer i denne
slægt . D en har ikk e tidligere været an givet fra
D anmark.
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nok anføres som truet (E) . Jeg kender kun ar 
te n fra ned enst ående lokali tet , og Poul Prin tz
(pers . medd .) bar slet ikke set arten i D anmark .
I vore na bo lande er den mere alminde lig, dog
fortrinsvis i nå leskove .

A2 9.
Sta tus i DK: Tru et (E) . Ikke anført ho s Knud
sen & Veste rholt (1990) , da arten blev påvist for
fø rste gang i Danmark i 1990. Poul Printz (p ers .
medd.) har set mat eriale af arten fr a Grib Skov
i Nor dsjælland.

Materiale: 0 -Jyll.: Treide 0sterskov, 18.9.1990, JHC
(JV90-480) ; 3.10.1990 (JHC90.100).

Duft-Slørhat
(Cortinarius osmophorus P. D. Orton)
Kendetegn: Frugtlegemer midde lstore; hat cre
megul til gul; lameller først lyse ; stok hvidli g til
b leg t gullig; lugt sødlig og ge n ne mtrængende
kraftig.
Bemærkninger: Arten ka n på gru nd af den me
get kraftige lugt ikke forveksles med andre , fra
D anmark kendte slørhatte. D en har ikke tidli
gere være t angive t fra D anmark.
Illust ration : Phillips 124.
Sta tus i D K: Truet (E). Ikke anført ho s Knud
sen & Veste rholt (1990), da arten den påvist for
fø rste gang i D anmark i 1990.

Materiale: NOLJvll.: Bierzeskoven Bud erupholm ,
"C:; U oc VC:;" lClUVll ~J..;l7Vj, U el el l lC; U VIC:;V l-I el V1 " l l Vl

første gang i D an mark i 1990. Po ul Print z (pers.
me dd.) har se t materiale af arten fra Grib Skov
i Nordsjæ lland.

Mat eria le: 0 -Jyll.: Treide 0 sterskov, 18.9.1990, JHC
(JV90-480) ; 3.10.1990 (JHC90.100).



Stribet Slørhat (Cortinarius boudieri) har overvejende lyst grå farver, og på hatt en er der tydelige, brun e
radiærstriber. TreIde Yesterskov nord for Fredericia, 28.9.1990 (JY90-565). Foto: Jan Yesterholt.

J : Hat hvidlig , creme eller lyst grå

Gråbladet Slørhat
(Cortinarius coerulescentium R. Hry.)
Kendetegn: Frugtlegem er middelstore til store,
kr aftig e; hat blegt lædergullig, oft e nog et plet
tet , meget fint indvokset-fibret , ofte med rester
af cremefar vet fællessvøb ; lam eller først lyst grå
med eller uden violet skær, middeltætt e (op til
100 genn emg ående) ; stok grålig, med veludvik
let randknold; kød hvidligt, men ofte blegt vio
let i stoktoppen nær overfladen; smag mild.
Illustration: Moser 72.
Bemærkninger: Mo ser (1960) angiver, at e. coe
rulescentium og e. boudieri (herunder) let kan
for vek sles i felten, men at de kan adskilles på
sporeforme n , der ho s fø rstnævnte er ellipsoi 
disk til bønneformet og hos sids tnævnte man
delformet. Denne karakter genfindes ikk e hos
de to arters ophavsmand Henry (1951) , der i
den latinske beskrivelse af e. coerulescentium
betegner sporerne som "subamygdaliforme" ,
dvs. næsten mandelformede. Jeg finder, at mine
observationer bedst ste mme r over en s med
'JJ.aUlaUll:; l .:7UHUi:U

(Cortinarius coerulescentium R. Hry.)
Kendetegn: Frugtlege me r midd elstore til store,
kraftige; hat blegt læder gullig , ofte nog et plet
tet , meget fint indvokset-fibret, oft e med rester
af cremefarvet fællessvøb. lameller først lyst grå
__ ...... ....J ~ 1 1 ~ _• • • -l ~ __ _ _ ~ _ 1 _.... _ 1 _ __ __ _ _ ~ _1 _1 _ 1 ...... __ ~ .. /

tern e mod hinand en uden bru g af sporefor men.
Desværre rummer han s udn øgling ikk e enty

dige modsætninger, men en sammenligning af
nøglekarakterer og beskrivelser efterlader det
indtryk , at e. coe rulesce n tium er kr afti ger e 
som Blåkødet Slørhat (e. coerulescens) - og at
hatten er mer e spættet med " cafe-au-lait"
grundfarve. Under e. boudieri derimod nævner
han , at hatt en har brune radi ærstriber, hvilket
stemmer godt overens med mine ob servationer,
selvom det er min erfaring at disse kan være
forsvundet hos halvtørre eksemplar er.

En anden skillekarakter synes at være tilste
deværel sen af flager af fællessvøb på hatten hos
e. coerulescen tium . Denne karakter nævnes
hverken hos Henry eller Mo ser. Forskellen e på
de to arte r fre mgår af billed erne herover.
Status i DK: Tru et (E ), er dog på grund af sam
menblanding med nedenstående kun angive t
som sårbar (V) i rødlisterne.

Materiale: NØ-Jyll.: Bjergeskoven , Bud erupholm,
16.9.1986, T. Gan g Rasmussen (JY86-720); 16.9.1990,
DB (DB90062); 3.10.1990 (DB90094 & DB 90095).

uIge ruousæuunger, men en sarnm enug nmg al
nøglek ar akterer og beskrivelser ef te rla de r det
indtryk, at e. coerulescentium er kr afti ger e 
som Blåkødet Slørhat (e. coerulescens) - og at
hatten er mere spættet med "cafe-au-lait"
grundfarve . Under e. boudieri derimod nævner
1 1 1 " . ,



Stribet Slørhat (Cortinarius boudieri R. Hry.)
Kend etegn : Frugtlegem er midd elstore til store;
hat creme til lyst grå, med brune (hygro fan e?)
radiærstriber, næpp e med tydelige rest er af fæl
lessvøb ; lam eller først lyst grå med eller ud en
viole t skær, middeltætte , (op til 100 gennem 
gående); stok gr ålig , med veludviklet rand
knold; kød hvidligt , men ofte blegt violet i stok
toppen nær overfladen ; smag mild .
Illustration: Moser 73.
Sta tus i D K: Sårb ar (V) - ikk e angivet i rødli
ste rne , da arten har været samme nblande t med
ovenstående.

Ma teriale: Ø-Iy ll.: Marselisborg Sko v, 10.9.1988, I V
(JV88-605); 2.10.1990, IH C, JHP & I V (IV90-629);
Moesgå rd Sko v S of Århus, 5.10.1987, IV (JV87
849); 7.10.1987 (JV87-857); 10.9.1989, udstillin gsgæst
(JV89 -629); 15.9.1990, IHP (JHP-117.90); Skand er 
borg D yreh ave , 1.10.1990, l . Mårbjerg (JV9 0-607);
13.10.1990, l. Må rbje rg & IV (JV90-683); Staksrod e
Skov, 30.9.1990, JV (JV90 -573); Vejle Nørres kov,
17.9.1990, B. S. Larsen (JV9 0-438) , Tre ide Vester
skov, 28.9.1990, JV (JV9 0-565) ; 3.10.1990, JHC
(JHC90.88); 17.10.1990, IV (JV9 0-707); Treide
Øs ters kov, 3.10.1990, IH C (JHC90.102).

Cortinarius caesios tramineus R. Hry,
(Syn.: C. amarescens Mo ser)
Kendetegn: Frugtlegem er middelstore; hat
hvidlig; lameller først hvidlige med eller uden
violet skær; stok hvidlig med randknold; smag
bitter, især i hathuden.
Bem ærkninger: Kendes fra gruppens øvrige ar
ter på sin bitre smag .
Illustrationer: Flora Photographica A2 8 - J . E.
Lange 82B (som C. talus) - Mo ser 12.
Statu s i DK: Truet (E ). Ikke anført hos Knud
sen & Vesterholt (1990), da der indtil 1990 ikke
fore lå danske belæ g af art en eller data om dens
økologiske krav.

Materi ale: ø-r-n. Treide Vesterskov, 28.9.1990, IV
(IV90-566).

Cortinarius rapaceus Fr.
Kendetegn: Frugtlegem er middelstore til store;
hat hvidlig ; lameller først hvidlige, sjældent med
violet skær, meget tætte, mere end 100 gennem
gående; stok hvidlig med randknold; smag mild .
Bemærkninger: Arten kendes fra de øvrige med
blege farver på kombinationen af randknold ,
tætt e lameller og mild smag . Den synes særligt
nvicug; lameller tør st nviouge mea eller uuen
violet skær; stok hvidlig med randknold ; smag
bitter, især i hathuden .
Bem ærkninger: Kendes fra gruppens øvrige ar 
ter på sin bitre smag .
Illustr ationer: Flora Photographica A 28 - J. E .
."..- ......_........... / .........

Illustrationer: J. E. Lan ge 84A - Mo ser 8 - Mo 
ser & Jiilich 49 - Cetto 1354.
Status i DK: Tru et (E). Ikk e anført i de dan ske
rødlister, da der har være t nogen tvivl om artsaf 
grænsningen i denne vanske lige gruppe.

Materia le: Ø-Iyll.: Marselisbo rg Skov, 23.9.1989, I V
(JV 89-904).

Blegknoldet Slørhat
(Cortinarius ochropallidus R. H ry.)
Kendetegn: Frugtlegem er middelstore; hat cre
me; lameller først hvidlige; stok hvidlig, slank
med ikk e-randet knold; smag mild .
Bem ærkninger: A rte n kendes fra de øvrige i
denn e gruppe på den afrundede knold og mild e
smag. Typi sk er den også mer e slank end de
ovenstående.
Illustration: Lange & Lan ge 167 - J . E . Lan ge
81A (som C. multiformisy - Mo ser 5.
Statu s i DK: Ikk e anfø rt på rødlisten . I områd et
er ar ten kun registr eret fra en af de bedste lok a
liteter, men den kan være overset på grund af sit
ret banale, t åreblad s-agti ge uds eende. Den er
også kendt fra Tisvilde Hegn på Sjælland - en
lokalitet, der næpp e tåler samme nligning med
Treld e-sko vene, når vi tal er om denne kategori
af svampe.

Materiale: Ø-Iyll.: Treid e Vesterskov, 28.9.1990, IV
(JV90-568).

K: Kød stærkt gult i alle dele

Sirene-Slørhat (Cortinarius splendens R. Hry.)
Kendet egn : Frugtlegem er spinkle; hat varmt
gul , efterhånden brunplettet omkring midten ;
lam eller livligt gule; stok livligt gul , med rand
knold.
Illustrationer: Svamp e 19: 13 - Phillips 123 - Bon
213 - Moser 170.
Status i DK: Sårb ar (V).

Materi ale: Ø-Iyll .: Marselisborg Sko v, 9.10.1987, IV
(JV 87-878); 2.10.1990, IHC, JHP & JV (JV90-5 96);
Kolding, Marielund, 13.9.1988, IV (JV88-642) .

Citrongul Slørhat
(Cortinarius citrinus (J. Lange ex) P. D. Orton)
Kendetegn: Frugtlegemer spinkle; hat grønligt
gul , efterhånden brunplettet omkring midten;
lameller livligt gule; stok livligt gul , med rand
(JV90-568).

K: Kød stærkt gult i alle dele

Sirene-Slørhat (Cortinarius splendens R. Hry.). ..



Blegknold et Slørhat (Cortinarius ochropollidus) er kun kendt fra en lok alit et i Østjylland , men fotoe t her
sta mme r fra Sjælland, Tisvilde H egn, 2.10.1990. Foto: E rik R aId.

Bem ærkninger: Arten kan være vanskelig at
kende fra ovenstående.
Illustrationer: J. E . Lange 84E - Moser 168.

Materi ale: Ø-Jyll.: Løvenholm Skov , 2.10.1986, S.
Svan e & JV (JV86-803) ; Silkeborg Vesterskov,
12.9.1986, u. Nørskov (JV86-686) ; Mo esg ård Sko v,
6.9.1987, JV (JV87-654); 2.10.1989 (JV89-1055 );
Kolding, Mari elund, 1.10.1990, rv (l V90-588).

Statu s i DK: Sårbar (V).

L: Hat med svovlgule eller orangegule far
ver, ofte plettet eller anløbende; lameller
først olivengule til smudsigt orangegule.

Prægtig Slørhat
(Cortinarius cedretorum Maire)
Kendetegn: Frugtlegemer midd elstore til store;
hat gul , mod midten orangebrunt anløbende;
lameller først olivengule; stok bleg, eventuelt
med violet skær, med randknold; kød violet i
hatten hos unge eksemplarer, siden hvidligt, i
stokbasis typisk orange; sporer længere end 13
um.
iuustrauoner: J . t. Lang e <:541::', - 1V1Oser lD<:5 .

Ma te riale : Ø-Jyl!.: Løvenholm Sko v, 2.10.1986, S.
Sva ne & JV (JV86-803); Silkeborg Vester sko v,
12.9.1986 , u. Nørsko v (JV86-686); Mo esgård Sko v,
6.9.1987, JV (JV87-654); 2.10.1989 (JV89-1055) ;
Ko lding , Ma rielund, 1.10.1990, rv (lV90-588).

Ce tto 1799 - Marehand 715.
Status i DK: Truet (E).

Material e: Ø-lyll.: Marselisborg Skov , 5.10.1987, lV
(lV87-842) ; 23.9.1989 (JV89-909) ; 2.10 .1990, lHC,
lHP & JV (JV90-628) ; Mo esgård Sko v, 24.9.1989, rv
(lV89-933) ; 2.10.1989 (JV89-1057 ); 14.10.1989
(JV89-1104) .

Orangegylden Slørhat
(Cortinarius elegantissimus R. Hry.)
(Syn.: C. auroturbinatus (Seer.) , C. auran tiotu r
binatus (Seer.) Lange, begge navne ugyldige)
Kend etegn: Frugtlegem er store; hat gul, efte r
hånd en brunplettet omkring midten ; lam ell er
fø rs t olivengule; stok blegt olivengullig, med
veludviklet randknold ; kød hvidligt til gulli gt
ereme i hatten, gulligt i stokken; sporer længere
end 13/lm.
Bemærkninger: Arten afvig er tilsyneladende
kun fra ovenstående ved kødets farve , hvilket
kan være svært at bedømme på gamle eksem
plarer. Alle indsamlinger, jeg kender af Orange
gylden Slørhat, bestod af regelmæssige frugtle
gemer med veludvikl et randknold . Mange af
Materi ale: Ø-lyll.: Marselisborg Sko v, 5.10 .1987, lV
(JV87-842); 23.9 .1989 (JV89 -909) ; 2.10.1990, JHC,
JHP & JV (JV90-628) ; Moesgård Sko v, 24.9.1989 , rv
(JV89-933); 2.10.1989 (JV89-1057); 14.10.1989
(JV89-1104).



ger af Prægtig Slørhat var mere eller mindre
forvredne , uregelmæssige eller med svagt ud
viklet knold. Deres udbredelsesmønster i øst
jylland er identisk , idet de i de fleste tilfælde
står sammen i de samme grøfter. Der er mulig 
vis tale om farvevarianter af en og samme art.
Maires navn synes at være det ældste gyldige .

Langes afbildning af Orangegylden Slørhat
stammer fra et fund fra Århusskovene.
Illustrationer: Lange & Lange 165 (gule farver
for svage) - Phillips 123 - J . E . Lange 84C - Mo
ser 173a & 173b.
Status i DK: Sårbar (V).
Materiale: Ø-lyll.: Marselisborg Skov, 11.9.1987, lV
(lV87-680); 10.9.1988 (JV88-604) ; 23.9.1989 (lV89
905); 2.10.1990, lHC, lHP & rv (JV90-593 & 597) ;
Moesgård Skov, 5.10.1987, F. V. Larsen (JV87 -841);
7.10.1987, lHP (lV87-864) ; 1.10.1989 JV (JV89
1054); 2.10.1990, lHC, lHP & rv (JV90-610).

Cortinarius fulmineus (Fr.) Fr.
Kendetegn: Frugtlegemer middelstore; hat gul ,
efterhånden brunplettet omkring midten; la
meller først mat orangegule; stok blegt gul ;
randknold ret skarpkantet, ofte tilspidset nedef
ter, oftest med tilhæftede partikler i rnycelietr å
dene; kød hvidligt til bleggult i hatten, mere gult
i stokken; sporer mandelformede, kortere end
10 (11) um.
Bemærkninger: Adskillelsen i forhold til den
nedenstående art har i hvert fald for mit ved
kommende været en gåde , indtil jeg fik gen
nemskuet, at der var sket en ombytning af far
vetavlerne i Mosers monografi (1960) . Chri
stensen (1961) synes at have ret i, at C.[ulmine
us kan kendes fra C. subfulgens på sin "mere"
plettede hat, sin mere skarprandede og ofte til
spidsede knold (med "vedhæng") og sine man
delformede sporer (uden papil i enden) . Det er
nok ret små karakterer, men helhedsindtrykket
af de to er forskelligt , selvom det ikke er så let
at kvantificere.
Illustration: Moser 172 (som Phl. subfulgens).
Status i DK: Sårbar (V) men ikke anført på
rødlisten på grund af den uafklarede artsaf
grænsning.

Materiale: NØ-lyl!.: Bjergeskoven , Buderupholm,
26.9.1990, rv (JV90-523) ; 3.10.1990, DB (DB90086) 
Ø-lyl!.: Moesgård Skov, 5.9.1990 (lV90-287).

Bemærkrunger: Adskitlelsen I torhold tu den
nedenstående art har i hvert fald for mit ved
kommende været en gåde , indtil jeg fik gen
nemskuet, at der var sket en ombytning af far
vetavlerne i Mosers monografi (1960) . Chri
stensen (1961) synes at have ret i, at C.[ulmine-

- ~ - -

Gyldenbrun Slørhat
(Cortinarius subfulgens P. D. Orton)
Kendetegn: Frugtlegemer middelstore til store;
hat gul til orange, brunplettet eller ikke; lamel
ler først mat orangegule; stok blegt gul; knold
typisk næsten sekskantet, men kanterne ikke
skarpe; kød hvidligt til bleggult i hatten, mere
gult i stokken; sporer mandel- til citronformede,
ofte med papil, kortere end 11 um .
Bemærkninger: Christensen (1961) angiver et
fund af arten fra Riis Skov nord for Århus. Om
den stadig findes der, vides ikke.
Illustration: Phillips 124 - Lange & Lange 165
(mangler gult) - Moser 171 (som Phl . [ulmine
um) - J. E. Lange 83D (som C. fulgens).
Status i DK: Sårbar (V) men ikke anført på
rødlisten på grund af den uafklarede artsaf
grænsning.

Materiale: Ø-lyll.: Marselisborg Skov, 23.10.1987,
lHP (JV87-987) ; 11.10.1988, rv (JV88-765); 14.10.
1989 rv & l . Schmoldt (JV89-1105); 23.9.1989 , JV
(JV89-910); 2.10.1990, JHC, lHP & JV (lV90-627) ;
Moesgård Skov, 23.9.1985, lHP (JV85-926 / lHP
96.85) ; 86-796, JV (lV86-796); 22.8.1987 (JV87-534) ;
5.10.1987 (JV87-843) ; 24.9.1989 (lV89-934 & 942).

M: Hat strågul eller cremegul til læder
gul, ikke tydeligt plettet eller anløbende;
lameller først blege eller strågule.

Cortinarius talus Fr.
Kendetegn: Frugtlegemer middelstore; hat cre
megul til lædergul; lameller først blege; stok
bleg, slank med afrundet basalknold; lugt hon
ningagtig.
Illustrationer: Ryman & Holmåsen 494 - Moser
5 - Bon 211 (som C. multiformis).
Status i DK: Ikke anført på rødlisten. Arten er
ikke kendt fra " toplokaliteterne" og stiller
sandsynligvis andre krav til voksestedet end
flertallet af arter.

Materiale: Ø-lyll.: Mariager Lystskov, 18.9.1986, JHP
(lV86-724); Rosenvold Skov, 13.9.1988, P. Ladefoged
(JV88-650).

Langes Slørhat (Cortinarius langei R. Hry.)
Kendetegn: Frugtlegemer middelstore til store;
hat cremegul til lædergul; lameller først blege;
stok bleg , med veludviklet randknold.
Illustration: Knudsen & Vesterhalt 29.lameller tørst mege eller stragure.

Cortinarius talus Fr.
Kendetegn: Frugtlegemer middelstore; hat cre
megul til lædergul; lameller først blege; stok
bleg, slank med afrundet basalknold; lugt hon-



Cortinarius fu lmineus , Bjergeskoven ved Bud erupholm nordvest for Skørping, 26.9.1990 (JV90-523). Ma n
bemærk er vedhænge t af mycelietråde på knoldens und erside. Foto: Jan Vesterholt.

ho s Knudsen & Vesterholt (1990) men er rykket
en kategori ned på grund af nye fund i 1990.

Material e: 0 -Jyll.: Marselisborg Sko v, 11.10.1988, JV
(JV88-766); 23.9.1989 (JV 89-903); 14.10.1989, J.
Schm oldt (JV89 -1103); Moesgård Skov, 7.10.1987,
JV (JV 87-863); 2.10.1989 (JV89-1056); 2.10.1990,
JHC, JHP & JV (JV 90-626); Staksrode Skov, 30.9.
1990, JV (JV90-582); Treld e Vesterskov, 3.10.1990,
JHC (JHC90.94).

Strågul Slørhat
(Cortinarius claroflavus R. H ry.)
Kendet egn: Frugtlegemer middelstore; hat
strågul; lameller først strågule; stok blegt strå 
gullig, med veludviklet randknold; kød blegt.
Bemærkninger : Arten har ikk e tidlig er e være t
angivet fra Danmark.
Illustration: Moser 176.
Status i DK: Truet (E). Arten er ikke anført på
rødli sten. da den s tilsted eværelse her i landet
først for nylig er blevet påvist.

Material e: 0-Jyll.: Kolding, Mari elund, 9.10.1990, JV
(JV90-662).

Materiale: Ø-J yl!.: Marselisborg Sko v, 11.10.1988, JV
(JV88-766) ; 23.9.1989 (JV89-903); 14.10.1989, J.
Schmoldt (JV89 -1103) ; Moesgård Skov, 7.10.1987,
JV (JV 87-863); 2.10.1989 (JV 89-1056) ; 2.10.1990,
JHC, JHP & JV (JV 90-626); Staksrode Skov, 30.9.
1990, JV (JV 90-582); Tre Ide Vesterskov, 3.10.1990,
JHC (JHC90.94).

Videre studier
I de kommende år må man forvente, at der
både i det østjyske område og uden for dette vil
blive gjort nyfund , der vil give os en bedre viden
om udbred elsen af de sjældne knold-slørh atte.
Hvis tab el 1 skulle før e til , at nogen vil blive
provokeret til at vise, at netop deres lokal e skov
fortj ente en (højere) placerin g, ville et af formå
lene med denn e artike l være nået . Vores viden
har stadig store huller, og uden tilstr ækkelig vi
den er det vanskeligt at for etage for anstaltnin
ger, der sikre r, at de værdifulde små lokalite ter i
vore skove bliver bevaret.

Jeg er meget interesseret i at modtage oplys
ninger om fund af knold-slørhatte fra Danmark,
gerne ledsaget af belæg. Det skal dog und erstr e
ges, at en dokumentation af svampenes fri ske
udseend e - fx i form af dias eller akvareller - er
meget væse ntlig, når en sikker bestemmelse
skal opn ås.

nade l aet Østjyske omr åde og uden for dette vil
blive gjort nyfund , der vil give os en bedre viden
om udbredelsen af de sjældne knold-slørhatte.
Hvis tabel 1 skulle før e til , at nogen vil blive
provokeret til at vise, at netop deres lokale skov
for tjente en (højere) placering, ville et af formå -



Jeg vil gerne takke ...
Jacob Heilmann-Clausen, Henning Knudsen,
Poul Printz og Erik Rald for konstruktive kom
mentarer til manuskriptet.

Desuden vil jeg gerne takke David Boert
mann, Hans Eggers, Jacob Heilmann-Clausen,
Peter Johansen, Christian Lange, Benny S. Lar
sen, Flemming V. Larsen, Ulla Nørskov, Jens
Mårbjerg, Jens H . Petersen og Svanhildur Sva
ne for relevante indsamlinger, fotos og data, der
har været med til at belyse udbredelsesmønste
ret for denne gruppe af svampe i Østjylland.

Summary
Based on studies from eastern Jutland, Den
mark, the ecological demands of 32 species of
Cortinarius subgenus Phlegmacium from deci
duous forests are elucidated. Their presence in
the area is generally restricted to localities with
limestone and where an underlying rich , clayey
soil has been exposed for some decades, typical
ly along ditches or banks or after landslides al
ong the coast line . At localities where the wind
has influenced the surface for a long period, the
soil is generally hard with a different mycoflora,
often dominated by species of Russula.

With few exceptions the species of Phlegma
cium in the area seem to have more or less iden
tical ecological demands . Therefore, many of
them are found growing together, and the rarer
species exclusively occur at localities with a lar
ge total number of species. Rich occurrences of
Phlegmacium species are without exception ac
companied by a high number of other rare and
often less investigated mycorrhizal species of
for example Inocybe and Cortinarius subgenus
Telamonia . Their ecological demands are appa
rently similar to those of the Phlegmacium spe
cies.

Phlegmacium species are rather conspicuous
and therefore easy to detect. Therefore, they
may be useful as indicators for valuable locali
ties worthy of protection.

Seven species are reported as new to the Da
nish flora, viz.: C. arcuatorum, C. boudieri, C.
claroflavus, C. flavovirens, C. osmophorus , C.
riekenianus & C. rujoolivaceus. Earlier reports
on C. sebaceus are here rejected as being based
on atypical specimens of C. olidus.

tica l ecological demands. 'l'heretore, many ot
them are found growing together, and the rarer
species exclusively occur at localities with a lar
ge total number of species. Rich occurrences of
Phlegmacium species are without exception ac
companied by a high number of other rare and
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Ordinær generalforsamling 23. februar 1991

1. Valg af dirigent og referent. Ef ter forslag fra form an
den Jørgen A lbertsen blev H ans Fo lkmar valgt til diri
gent og Pr eben Graae SØrensen til refe rent. Di rigen ten
ko nstaterede , at generalforsamlinge n var lovligt ind
ka ldt , idet programmet med dagsord enen var afleveret
til postvæsenet 21 dage tidligere , men påpegede , at det i
dagsor den en anførte tid spun kt for ge ne ra lforsamlin
gens sta rt burde overholdes.
2. Beretn ing om foreningens virksomhed i det forløbne
år samt planer for det kommen de år. Formanden
medde lte , at der i årets løb havde været gennemført 125
akt iviteter for de lt ove r hele land et. Åbent hus i Køben
havn havde været afho ldt i nye lok aler. Der havde været
afholdt kur sus for begynd ere og viderekomne i Købe n
havn og i Århus. Fo reninge n havde samme n med Skov
og Nat urs tyre isen arra ngeret svampekontro l på Jagt- og
Skovbrugs museet i Hø rsho lm. For manden takkede alle
de med lemmer, der havde stillet sig til rå dighed som tur
led ere . U dst illinge n i Peter Lieps hus havde 200 be 
søge nde udo ver et stort antal foreningsmedlemmer. Ud
stillinge n havde være t flot, men weekend en var plaget
af dårli gt vejr. Pr esseomtalen svigtede , da Berlin gske
Søndag ikke udk om. E n tak til Kaj Bech for en flot ud
stilling fra Lan dbo højsko lens Cha mpignon-La boratori
um . Lokalforeninge n i Øs tjylla nd havde afho ldt en
Weekend tur til Læsø . Der havde være t masser af svam
pe, og alle ha vde kunnet spise sig mætte i Æg te Ridd er
hat og Jomfruhummerh aler. Stee n Stee ngå rd havde på
udm ærk et vis vejledt delt agern e på ko kketuren til A l
lind elille arra ngeret af Ka ren Helund. E n Sveriges-t ur
til Åsljunga blev afho ldt af fami lien Momberg. I Købe n
havn og Arhus bestod henh old svis 6 og 3 medl emm er
fore ninge ns diplomprøve. U dove r SVAMPE 22 og 23
havde foreninge n udsendt en rødliste over tru ed e svam
pearter udarbejdet af H enning Knudse n og Jan Vester 
hol t. I den forb inde lse er de t vigt igt , at foreningen i
fre mtide n markerer sig som en "grøn" foren ing med na
tur bevarelse som et væsentligt for må l. Foreninge ns to
senes te publikation er, SVAM PE 23 og Rø dlisten. er
blevet redigeret og gjort trykkefærdi g med anvende lse
af en datamat , takk et være en stor indsat s af Jens H . Pe
te rse n. Denn e fre mgangsmå de har medfør t betydelige
besparelser for foreningen . Svam petryk har haft en om
sætning i årets løb på 122.000 kr. På gr und af en util
fredsstillende ar bejdsga ng er der sket en ændr ing i til
re tte lægge lse n af se ndea rbe jde t, så flere per son er er
blevet inddraget. Fredningsgruppe n ved Erik Raid har
være t aktiv i for binde lse med en tru end e pløjnin g af de
svampe mæssigt værd ifulde area ler ved Tryggevæ lde Å 's
udl øb , og der er opnået en fore løbig tilfredsst illen de
or dning . Hv is de an noncerede beb yggelsespl an er for
Amager fælled bliver gennemfør t, vil det medføre fare
for en rækk e spec ielle svampe loka lite ter på området.
Fredningsgruppen vil tage sage n op i samarbejde med
Botan isk Fo rening, Danm arks Nat urfredningsforening
og O rn itologisk Forening . Foreningens nye te lefon
nummer er 3167 06 49. Henvende lse sker bedst efter kl
18. For at sikre større fleksi bilitet er fore ningens med 
fore ninge ns diplomprøve. U dover SVAMPE 22 og 23
havde foreninge n udsendt en rødliste over tru ed e svam
pearter udarbejdet af H enning Knudse n og Jan Vester 
hol t. I den forb inde lse er det vigtigt , at foreningen i
fre mtide n markerer sig som en "grøn" fore ning med na-
tl1rhp,,~rp l~p cnm p t ll'Pc p nt 1icrt fnr rn -31 PAron; nno n C' t",

mat, til et IBM ko mpa tibe lt for ma t. Fo r at få bedre or 
den i foreningens arkivalier, bøger og tidsskrifter er ar
kivrummet bleve t forsy ne t med stå lreo ler.

I beretningsåret var medlemstallet var faldet med ca
30 og udgjorde 1. januar 19911850.

Efter nog le få års sygdo m var Sture Lisager SØrensen
afgået ved døde n d. 16. november. Sture tog aktivt del i
mange af fore ningens akti vitet er, var en flitti g turIed er
og arrangør af kurser for begynd er e og vide re komne ,
supp leant til fore ningens bestyrelse og medlem af besty
re lsen af Svampetryk. Ha n vil blive savne t som en god
ven og arbejdsfælle. Forsamlingen ærede ha ns minde.

Af fre mtidige akt ivite ter har bestyrelsen planl agt at
udsend e en ny folde r med opl ysnin ger om fore ninge n
og dens aktivite te r. I sama rbejde med Levned smidd el
styre lsen planlægges udsend else af oplysende materi ale
om svampe. Der er nedsa t en arbejdsgru ppe til at lave
nyt materiale til svampeudstillingern e. D er planlægges
en tur til Jugoslavien i ef te råret und er led else af Ol e
Terney. Med Tho mas Læssøe som for midler afholdes i
samarbejde med British Mycological Society en kon gres
på Rø nshove d 18-25 septe mber 1991. Foreningens pro
gram vil i fremtide n blive redigeret af Erik RaId.
3. Fremlæggelse af foren ingens reviderede årsregn
skab. Ka ssereren Es be n D ybkjær frem lagde forenin
gens reg nska b, som havde være t udsendt samme n med
programm et. D et udviste et und er skud på 51.056 kr, ho
vedsage lig på grund af de ekstraor dinære udgifter i for
bind else med udgivelsen af reg istere t ove r SVA MPE
11-20 samt Rødlisten. Reg nska bet blev godkendt.
4. Beretning om Svampetryks virksomhed samt frem
læggelse af årsregnskab. Kassere ren fremlagde reg nska
bet for Svampetryk. Indtægterne, hoved sagelig ved salg,
havde være t 113.210 kr. og udgifterne, hovedsagelig an
skaffe lse af bøger, 109.127 kr., og overskuddet 4.083 kr.
Vær dien af bog lageret var opgjort til 16.311 kr. Regn
skabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent for 1992. For mande n op
lyste at fors laget om kon tin gentfastsætt elsen for 1992
var ændret , så bestyrelsen fores log 110 kr for ind enland
ske medlemmer og 120 kr for udenl and ske medlemm er.
Han begrundede differentierin gen med , at Postgirokon
tore t havde indført et gebyr for udenl and ske indbetalin 
ger. Ingen i forsa mlinge n havde indvendinger mod æn
dringen af fors laget, og der kom ikke andre fors lag. Be
styre lsens fors lag blev vedtage t.
6. Behandling af indkomne forslag. Der var ikk e ind
kommet noge n forslag til beh andling.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter fors lag fra be
styre lsen genvalgtes Jø rgen Albertsen , Er ik Bille H an
sen, Erik Ra Id og Preben Graae Søre nsen.
8. Valg af suppleanter. Bestyrelsens fors lag om genvalg
af Joan Mo mbe rg og nyvalg af Ste en E lborne blev ved
tage t.
9. Valg afrevisor og revisorsuppleant. Som revisor gen
valgtes Bjarne Brønsvig og som revisorsupplea nt ny
valgtes Jørgen Sehested-Grove.
10. Eventuelt. Der var ingen punkter, der ønskedes be
bet for Svampe tryk. Indtægtern e, ho ved sagelig ved salg,
havde være t 113.210 kr. og udgifterne, hoved sagelig an
skaffe lse af bøger, 109.127 kr., og overskuddet 4.083 kr.
Vær dien af bog lageret var opgjort til 16.311 kr. Regn
skabet blev godkendt.
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