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falder nogenlunde på plads, både hvad angår 
syndromets opståen, udvikling og behandling 
(se opdaterede referencer i Davoli 2016). Der 
er dog tilsyneladende ikke belæg for at forbin-
de Jordfarvet Ridderhat til det forgiftningssyn-
drom, vi kender fra Ægte Ridderhat, blot ud fra 
kemiske undersøgelser og dyreforsøg og uden 
viden om stoffernes påvirkning af mennesket 
eller for den sags skyld rapporter om forgiftnin-
ger med Jordfarvet Ridderhat fra områder, hvor 
den virkelig bliver spist i store mængder.

Som konklusion må vi sige, at utilstrækkelig 
toksikologisk information kan forårsage mange 
unødige bekymringer blandt svampeinteresse-
rede. Man skal være meget opmærksom på, at 
en sådan viden, som ligger i krydsfeltet mellem 
kemi, mykologi og toksikologi, nødvendigvis må 
underbygges med klinisk viden og tage et vist 
hensyn til mangeårige erfaringer for ikke at bli-
ve brugt forkert.

Så alt taget i betragtning kan vi stadig lade 
Jordfarvet Ridderhat beholde sin plads blandt 
spisesvampene, og når vi får lejligheden, nyde 
en tallerkenfuld pandestegte eller oliemarinere-
de morette, akkurat som befolkningen i Toscana, 
Umbrien og Marche-regionen i Italien har gjort 
det i generationer. Men husk: alting med måde. 
Og det gælder både svampe, krydderier og rød-
vin . . . 
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Bregne-Hængeskål (Cephaloscypha mairei 
(Pilát) Agerer) – ny dansk hængeskål

Denne bregnetilknyttede hængeskål er ikke 
tidligere rapporteret fra Danmark, men den 
er relativt velkendt i vore nordlige nabolande 
(Knudsen 2008). Den blev oprindelig beskre-

vet på basis af materiale fra Kambregne (Ble-
chnum) i Sudeterne (Pilát 1924 – som Cyphella 
mairei), og siden publicerede W.B. Cooke (se 
Agerer 1975) samme art under navnet Flagel-
loscypha morlichensis på basis af materiale fra 
Skotland. Agerer (1975) valgte sidstnævnte som 
type for sin nye slægt Cephaloscypha. Arten er 
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Notes on rare fungi collected in Denmark
Cephaloscypha mairei is reported as new to Denmark based on three collections – one from Pteridium and two 
from Dryopteris. A number of recent records of Coniophora fusispora from dry, open vegetation are listed and 
commented upon. Pseudoplectania episphagnophila has turned up in a small but interesting Sphagnum mire in 
northeastern Sjælland. It constitutes the first Danish record. Clavaria sphagnicola is reported from two Danish 
Sphagnum bogs. It has not been reported previously but it is not unlikely that older records are hidden under C. 
argillacea. The resupinate, monomitic polypore Ceriporiopsis consobrina is reported as new to Denmark based 
on three collections from Salix cinerea in wet fens. In the field it could be confused with Antrodia malicola s.l.

Bregne-Hængeskål (Cephaloscypha mairei) er kendt fra vore nabolande og nu også fra Danmark. Foto (fra 
Norge) Jens H. Petersen.
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Tensporet Tømmersvamp (Coniophora 
fusispora) – nye fund fra naturen
Denne tømmersvamp er primært kendt fra for-
arbejdet ved i huse. Fra naturen foreligger et 
M.P. Christiansen fund fra 1956 fra Ørslev Bjer-
ge og et nyt tilsvarende fra Fanø (tl2012-450991) 
– begge på ved af Fyr (Pinus). Biowide-runder-
ne har så tilføjet fire østdanske lokaliteter (prø-
veflader) – fra Møn i sydøst til Melby i nord. Tre 
af Biowide-fundene er gjort i meget tørre habi-
tater uden stort ved, og frugtlegemerne er fun-
det på jord dybt i græstuer eller på næsten nø-
gen jord. Skamlebæk-fundet er fra en langhåret 
græsmark med spredte Gyvel og Fyr.

Der foreligger nogle få fund i vore nabolan-
de, fx fra UK, Holland, Norge og Sverige men en 
pæn mængde fra Tyskland (information fra disse 
landes offentligt tilgængelige databaser). 

Arten kendes fra andre arter af Tømmer-
svamp (Coniophora) på de meget store, tenfor-
mede sporer. De øvrige arter har ægformede 
eller ellipsoidiske sporer. Sporerne er ± brune 
som hos de øvrige arter, men ret så mørke. Ar-
ten har ingen cystider.

Matriale: DanMark, Fanø Klitplantage, 22.VII.2012, 
på ved af Fyr (Pinus) i klitplantage, T. Læssøe, atlas 
tl2012-450991 (C); Nordsjælland, Melby Overdrev, 
Biowide 079, 26.VIII.2014, brændt klithede, dybt i 
græstue T. Læssøe, atlas 674311 (C); ibid., 18.IX.2015; 
Vestsjælland, nord for Fårevejle Kirkeby, Diesbjerg, 
Biowide 088, på tynd kvist på sparsomt bevokset, syd-
vendt skrænt uden nåletræer, 29.X. 2014, T. Læssøe & 
T. Smidth, atlas TS2014-693228 (C); ibid., Skamlebæk, 
Biowide 093, 23.IX.2015, på ved af Fyr (Pinus),Atlas  
tl2015-718307 (C); Møn, Høvblege, 31.VIII.2014, ved 
basis af græstue på sydvendt kalkskråning, T. Læssøe, 
atlas tl2014-675528.

Thomas Læssøe

Tørvemos-Sortbæger (Pseudoplectania 
episphagnum) ny for Danmark

21. maj deltog jeg sammen med tre andre fra 
Svampeforeningen i en bioblitz arrangeret af 
Naturstyrelsen Nordsjælland i Teglstrup Hegn 
nord for København. Et af de felter, der skul-
le undersøges, var den fredede og i mykologisk 
sammenhæng forholdsvis velkendte højmose 
Skidendam.

Skidendam er trods sin ringe størrelse kendt 
som en af de fineste højmoser i Nordsjælland 
bl.a. med en række botaniske og zoologiske se-
værdigheder. Ved ankomst til lokaliteten blev 
Aksel Jørgensen på det tørre, mens Jørn Ko-
fod og undertegnede trods manglende gummi-
støvler fortsatte ud i mosen. Området var som 
ventet svampefattigt, men da mine fødder var 
blevet ret fugtige, fik jeg øje på en mørk bæger-
formet svamp i toppen af en Sphagnum-tue be-
stående af S. magellanicum og S. rubellum (tør-
vemosserne blev bestemt af Irina Goldberg). 
Selve frugtlegemet viste sig at være fastvokset 
til en stængel af førstnævnte art Tørvemos. Det 
var trods eftersøgning kun muligt at finde dette 
ene frugtlegeme af svampen. Tanken faldt straks 
på Sortbæger (Pseudoplectania) – og videre, på 
grund af økologien, på den fra Danmark ukend-
te P. sphagnophila ss Kreisel (1962) (Hansen & 
Knudsen 2000). Jeg var opmærksom på arten, 
dels da Thomas Læssøe i et foredrag havde vist 
billeder af den fra Sverige, dels fordi jeg tidlige-
re på året deltog i en tur til Rågårds Mose, hvor 
Lisbeth Brendstrup fandt en gruppe Sortbæger, 
der var under mistanke for at være denne art. 
Fundet er dog nu bestemt til Tørvemos-Sort-
bæger, da svampen groede blandt bladmos og 
granførne og ikke på Sphagnum i en hængesæk. 
Det har siden vist sig at den originale beskri-
velse af P. sphagnophila (som Peziza melania 
var. sphagnophila Pers.) ikke stemmer med den 
nutidige opfattelse af arten, og Carbone m.fl. 
(2014) har i stedet fundet frem til et yngre navn 
(Pseudo plectania nigrella var. episphagnum J. 
Favre), som de så ophæver til fuld artsstatus – 
konklusionen vedrørende fuld artsstatus er un-
derstøttet af molekylær-fylogenetiske studier. 
De morfologiske skillekarakterer mod Almin-
delig Sortbæger er meget beskedne, så arten 
kendes primært på ringe størrelse, en kort stok, 
forekomst sent på foråret direkte på Tørvemos.

Her følger min beskrivelse af de makro- og 
mikroskopiske data fra Skidendam-fundet:

Apotecie: 16 mm højt (inkl. 4 mm stok fast-
vokset til Sphagnum-stængel), 10 mm, krukke-
formet, ikke så affladet som Almindelig Sort-
bæger; yderside: mørk, næsten sort, mat, dunet/ 
korthåret, særligt ved randen, og basis langhå-
ret; hymenium mørkebrunt, mat. Sporer: glo-
bose, med tyk væg, (fire sporer målt), 9,4-11,3 

siden også rapporteret fra Tyskland (Krieglstei-
ner & Enderle 1986). Ifølge den britiske checkli-
ste er der yderligere nogle få skotske fund, men 
ingen fra det øvrige Storbritannien (Legon & 
Henrici m.fl. 2016). Fylogenetisk synes den at stå 
nær slægten Flagelloscypha (Binder m.fl. 2005, 
Agerer 1975, Bodensteiner 2006), og Knudsen 
(2008) synonymiserede Cephaloscypha med 
denne slægt. Arten blev første gang fundet i 
Tolne Bakker af Aksel V. Jørgensen i forbin-
delse med den sidste svampeatlaslejr baseret i 
Vendsyssel. Siden dukkede den op i et Biowide-
felt på Lolland og mere tilfældigt ved Bromme 
Lillesø på Midtsjælland. Aksel noterede værten 
som Ørnebregne (Pteridium) mens de to øvrige 
fund har Mangeløv (Dryopteris) som noteret 
vært. De to mangeløvsfund blev gjort på meget 
fugtige lokaliteter. Arten har været eftersøgt i 
mange år, men noget tyder på, at vi ikke har set 
ordentligt efter.

Makroskopisk minder Bregne-Hængeskål 
om andre arter af hængeskåle i slægterne Fla-
gelloscypha og Seticyphella eller en hvid art af 

Frynseskive (Lachnum). Typisk sidder frugtle-
gemerne ret tæt sammen, og der er typisk man-
ge – flere end hos typiske Flagelloscypha- og 
Seticyphella-arter. Frugtlegemerne fremtræder 
desuden mindre pjusket-hårede end hos disse.

Mikroskopisk har hårene de samme spidse 
krystaller som hos Flagelloscypha, men hårene 
ender ikke i en tilspidset flagel, men i et glat, op-
blæst hoved. Det videnskabelige slægtsnavn re-
flekterer denne karakter, der også er den eneste 
væsentlige skillekarakter mod Flagelloscypha 
og Seticyphella. Sporerne måler 8,5-11 x 3-4 µm, 
og basidierne er fire-sporede.

Materiale: DanMark, Vendsyssel, Tolne Bakker, 
25.IX.2013, på blade af Ørnebregne (Pteridium), A.V. 
Jørgensen, atlas AVJ2013-636886 (C); Lolland, Mari-
bo Søndersø, Skelsnæs, Biowide 118, 25.IX.2015, me-
get vådt pilekrat ved søbredden, på blade af Mangeløv 
(Dryopteris), T. Smidth & T. Læssøe, atlas TS2015-
719380 (C); Sjælland, Bromme Lillesø, 27.X.2015, våd 
søbred, på Mangeløv (Dryopteris), T. Læssøe, atlas 
tl2015-727388 (C).

Thomas Læssøe

Tensporet Tømmersvamp (Coniophora fusispora) – som primært er kendt som skadesvamp i huse – var kun 
kendt fra ganske få fund fra naturlige habitater, men under Biowide-projektet er den blevet truffet flere gange i 
naturlige, tørre habitater, hvor den har vokset dybt i græstuer. Foto Thomas Læssøe.
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ikke fremme i Mols Bjerge. Det var derfor glæde-
ligt at Irina Goldberg – vores mosekspert – kun-
ne meddele, at der igen stod gule køllesvampe i 
den tilsvarende fynske lokalitet, Iglesø. Og da jeg 
og min trofaste følgesvend Leif Wegge Laursen 
nåede frem, stod de der endnu, og denne gang 
blev de fotograferet og samlet og siden mikro-
skoperet. Mistanken blev bekræftet, det var som 
ventet den tørvemosetilknyttede C. sphagnicola 
og ikke Lerfarvet Køllesvamp. Rent morfologisk 
er arterne meget ens, men kan kendes på sporer-
nes facon. Tørvemos-Køllesvamp har en spore-
Q (længde-breddeforholdet) på under 1,6 mens 
Lerfarvet Køllesvamp har en Q-værdi på over 2. 
Og som antydet ovenfor kan de også kendes på 
deres voksested, men under alle omstændigheder 
bør sporerne checkes. Den præcise økologi er 
ikke fuldt forstået, men det menes, at Lerfarvet 

Køllesvamp har et obligat tilhørsforhold til Rev-
ling (Empetrum). Der var også Revling til stede i 
Iglesø, men tilsyneladende kun Klokkelyng (Eri-
ca tetralix) og Tranebær (Vaccinium oxycoccos) 
i Langemosen, så måske har Tørvemos-Kølle-
svamp et tilsvarende forhold til Revling og/eller 
til andre arter i Lyng- eller Bøllefamilien.

Material/observation: DanMark, Djursland, Lan-
gemose, Biowide 061, 17.X.2014, i tørvemose på tue 
med bl.a. Klokkelyng (Erica) og Tranebær (Vaccini-
um oxycoccos), T. Læssøe & R. Ejrnæs, atlas RE2014-
690447 (ikke belagt eller mikroskopisk checket); Fyn, 
Iglesø, Biowide 108, 20.X.2014, i Sphagnum med Rev-
ling (Empetrum), T. Læssøe & L. W. Laursen, atlas 
LWL2014-691030 (C); ibid, 9.X.2015, i Sphagnum med 
Revling (Empetrum), T. Læssøe & L. W. Laursen, atlas 
tl2015-723011 (C).

Thomas Læssøe

Tørvemos-Køllesvamp (Clavaria sphagnicola) ligner meget Lerfarvet Køllesvamp (C. argillacea), men kan kendes 
på sporefaconen. Økologisk adskiller den sig ved at gro i tørvemoser. Foto Thomas Læssøe.

µm (ikke helt modne). Asci (en målt): 206 x 12,3 
µm. Parafyser: tyndvæggede med tværvægge, cy-
lindriske eller todelte i toppen. Ydersidens hår: 
Mørke, ret tykvæggede, med tværvægge, snoede 
og moderat forgrenede.

Arten er kendt fra Nordtyskland og også 
længere sydpå (Kreisel 1962, Bauer 1999) og 
Sverige, men ikke fra det sydlige Sverige. (se et 
kort over svenske fund på http://www.artporta-
len.se). Den er ligeledes kendt fra Norge (Kri-
stiansen 1990). Forventningen var derfor, at så-
fremt arten skulle findes i Danmark, ville det 
mest sandsynligt blive i den sydlige del af Jyl-
land frem for Nordsjælland. Og det mest sand-
synlige ville være, at arten var uddød i al ube-
mærkethed grundet den store destruktion af 
højmoserne i det sydlige Jylland. Artens krav 
om urørte højmoser uden tilgroning indskræn-
ker de mulige danske lokaliteter betydeligt, da 
denne naturtype på landsplan er både sjælden 
og truet. Arten bør eftersøges på alle egnede lo-
kaliteter over hele landet.

Tobias Bøllingtoft

Tørvemos-Køllesvamp (Clavaria sphag-
nicola – en nær slægtning til Lerfarvet 
Køllesvamp

De gule arter af Køllesvamp i slægten Clavaria 
er for nylig blevet revideret på europæisk basis 
(Olariaga m.fl. 2015). Alligevel var jeg for sløv i 
optrækket, da jeg og Rasmus Ejrnæs stødte på 
en gul køllesvamp i tørvemosen Langkær i Mols 
Bjerge i forbindelse med vores Biowide-invente-
ringsrunde i 2014 – for jeg havde allerede hørt 
om resultaterne i den citerede artikel, der dog 
første blev trykt i 2015. Svampen lignede på en 
prik Lerfarvet Køllesvamp (C. argillacea), og jeg 
undrede mig kun kortvarigt over det fugtige ha-
bitat, som jeg ikke plejer at forbinde med denne 
art. Eksemplarerne fik lov at blive i mosen, og 
blev end ikke fotodokumenteret. Senere samme 
år samlede jeg sammen med Leif Wegge Laur-
sen på den fortsatte Biowide-runde en gul køl-
lesvamp i Iglesø på Fyn, men igen uden fotodo-
kumentation, men med tørrede eksemplarer til 
senere check. I forbindelse med runden i 2015 var 
jeg klar over miseren, men svampen var desværre 

Tørvemos-Sortbæger (Pseudoplectania episphagnum) fundet som ny for landet af Tobias Bøllingtoft. Foto T. 
Bøllingtoft
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nøglede her let ud til arten C. consobrina, på 
dansk Brunlig Pastelporesvamp.

Alle tre fund af den nye art er gjort på bark, 
på undersiden af døde, siddende grene af Gråpil 
(Salix cinerea), voksende i våde pilekrat .

Beskrivelse: Frugtlegemer op til 5 cm lange 
og 3 cm brede. Porer grove, kantede, 1-3 per 
mm; på mere eller mindre vandrette grene med 
tyndt, op til 1 mm tykt porelag; på skrå grene 
med udtrukket porelag, flere mm tykt, med po-
revægge uens lange og bølgede og desuden no-
get flossede i kanten; porelaget hvidligt til bleg-
brunligt med tendens til at anløbe i brunligt ved 
håndtering. På et af fundene var der en tydelig, 
1-2 mm bred, poreløs og hvid rand, men en så-
dan var kun antydet på de to andre.

Sporer bredt elliptiske til næsten kuglefor-
mede, 3,8-4,5 x 2,8-3,2 µm. Trama monimitisk og 
hyfer med ofte store øskner.

Arten kan i felten let forveksles med en 
spinkel, hatløs Brunlig Sejporesvamp (Antro-
dia malicola), som vokser de samme steder – og 
som i øvrigt udgør et kompleks af arter (Spirin 
pers. medd.). Denne er mere robust i konsistens 
og har under mikroskopet meget længere, cy-
lindriske sporer, 8-10 x 2,8-3,5 µm, og tramaet 
har skelethyfer. Den anden art blandt Pastel-
poresvampene, som har næsten kugleformede 
sporer, er Trådet Pastelporesvamp. Den skiller 
sig jvf. Ryvarden & Melo (2014) fra Brunlig Pa-
stelporesvamp ved mindre sporemål – de er op 
til 3,5 µm lange – og ofte ved tilstedeværelsen 
af hyfestrenge i kanten af frugtlegemerne. På 
side 142 viser Ryvarden & Melo (2014) et foto 
af Brunlig Pastelporesvamp. Men det ligner slet 
ikke mine fund. Fotografiet viser et hvidt frugt-
legeme, hvor det ser ud som om at porerne står 
direkte på substratet, uden et tramalag imellem.

Materiale: DanMark,Vestjylland, Revl Mose, på 
bark på siddende, død gren af Gråpil (Salix cinerea), 
6.IV.2013, D. Boertmann, atlas DB2013-502322 (C); 
Nordvestjylland, Salling, Brøndumbæk, på bark på sid-
dende, død gren af Gråpil (Salix cinerea), 27.IV.2013, 
D. Boertmann, atlas DB2013-504265 (C); Fyn, mose 
øst for Årup, på bark på siddende, død gren af Grå-
pil (Salix cinerea), 26.IV.2016, David Boertmann, atlas 
DB2016-737877 (C).

David Boertmann
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Brunlig Pastelporesvamp (Ceriporiopsis 
consobrina) endnu en ny dansk resupinat 
poresvamp

Der er to slægter af resupinate poresvampe – 
Pastelporesvamp (Ceriporiopsis) og Vokspore-
svamp (Ceriporia) – som er karakteriseret ved 
ofte noget uanseelige, tynde og bløde frugtle-
gemer. Enkelte arter er karakteristisk farvede, 
men hovedparten er grålige, brunlige og/eller 
hvidlige. Begge slægter danner hvidmuld i det 
ved de vokser i, og de har monomitisk trama, 
dvs. det er uden skelet- og bindehyfer. På den 
almindelige pilemoseart, Trist Pastelporesvamp 
(C. resinascens), falder porelaget sammen med 
alderen. De to slægter adskilles let under mi-
kroskopet, idet Pastelporesvampene har øskner, 
mens Voksporesvampene er helt uden. Alle har 
små sporer. Slægterne må være noget overset 
herhjemme, da atlasperiodens heftige indsats 
afslørede mindst to nye arter, beskrevet i forrige 
nummer af Svampe. Her rapporteres en tredie 

art – fra slægten Ceriporiopsis.
Atlasperioden 2009-2014 gav anledning til 

en del indsamlinger, som ikke blev endeligt be-
stemt, og som blev henlagt til mere indgående 
studier. Blandt disse havde jeg i 2013 to fund af 
en Pastelporesvamp, som afveg fra de andre ar-
ter ved at have meget små og næsten kuglefor-
mede sporer. I de nøgler jeg havde adgang til 
dengang, nøglede den ud til Trådet Pastelpore-
svamp (C. mucida), som har denne sporeform. 
Men sporerne fra mine fund var lidt for store 
til at passe til denne art. Svampeatlassets anker-
person for denne type svampe, Jacob Heilmann-
Clausen, kunne heller ikke sætte et sikkert navn 
på den, så de to indsamlinger blev gemt til bedre 
tider.

Disse tider kom så her i foråret 2016, idet 
jeg genfandt svampen i et pilekrat på Fyn. Siden 
mine første fund i 2013 var Ryvarden & Melos 
(2014) bog om de europæiske poresvampe ud-
kommet, og her var nøglen til slægten Vokspo-
resvamp udvidet med nogle arter. Mit 2016-fund 

Brunlig Pastelporesvamp (Ceriporiopsis consobrina), Salling, Brøndumbæk, DB2013-504265. Foto David Bo-
ertmann.


