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Jeg efterlyste i 2014 fem blækhatte, som må-
ske kunne findes i Danmark (Thomsen 2014). 
De tre var arter, som aldrig var fundet i Dan-
mark, mens de to var sjældne arter, som ikke 
var blevet genfundet i atlasperioden fra 2009-
2013. Blækhattene viste sig at have en rigtig god 
sæson i 2014 med otte nye danske arter alene i 
slægten Coprinopsis, og alle fem efterlyste arter 
blev med stor sandsynlighed fundet i 2014. 

Gullig Blækhat (Coprinopsis luteocephala)
Allerede i maj faldt jeg selv over den første af 
arterne – en af to arter, som er afbildet i Ludwigs 
Pilzkompendium med et fremtrædende gult slør, 
nemlig Gullig Blækhat. Det er en meget sjælden 
art, beskrevet på basis af et fund fra England. 
Herudover er den kendt fra enkelte fund i Tysk-
land, Sverige, Skotland og Italien (Uljé, Ludwig 
2007a,b). Den har stået højt på min ønskeseddel 
i flere år, så jeg har kigget efter den i Tyskland og 
på Öland i Sverige uden held. Jeg har også ledt 
efter fotos uden succes. Jeg efterspurgte derfor 
arten og eventuelle fotos hos Leif Örstadius i 
Sverige, som gjorde mig opmærksom på, at det 
var en vanskelig art, som er svær at adskille fra 
søsterarten C. xenobia. Det er en meget lille og 
spinkel svamp, der endda er kendt for at pro-
ducere frugtlegemer på undersiden af kokasser. 
Gullig Blækhat har citrongult slør og er kendt 
fra hestepærer, mens C. xenobia har hvidt slør 

og er kendt fra kokasser. Begge arter er sjældne 
og mangler måske at blive udredt fuldstændigt. 
Italienske fund af Gullig Blækhat har således 
manglet det gule slør, og der er flere steder rejst 
tvivl om de to arters status som selvstændige 
arter (Örstadius pers. medd., Uljé). Deres ud-
bredelse er også ret identisk, i det C. xenobia er 
kendt fra Skotland, Italien og Tyskland. Det åb-
ne spørgsmål er derfor, om ikke Hullig Blækhat 
og C. xenobia vil vise sig at være en og samme 
art, når de engang bliver sekvenseret. 

Gullig Blækhat blev fundet på en lille ejen-
dom ved navn Rytterbjerg, som har været i min 
families eje i fire generationer. Rytterbjerg lig-
ger i Dronninglund Storskov og er karakte-
ristisk for Jyske Ås med kildevæld, rislende 
vandløb igennem bundløse ellesumpe, mor-
bundsbakker med bøgeskov og små overdrev og 
enge. Det er en skovejendom, som blev udma-
trikuleret i 1805 i forbindelse med fredskovsfor-
ordningen med henblik på at erstatte bøndernes 
skovgræsning i Dronnninglund Storskov. Ejen-
dommen har de sidste 100 år været drevet som 
husmandssted med gartneri og landbrug frem til 
ca. 1980, hvorefter den primært har ligget brak, 
dog med perioder med ekstensiv afgræsning. De 
små enge og overdrev har de seneste år været 
vinterafgræsset af to nordbagger med udbinding 
i september og indbinding i april. 

Der var tale om en meget lille og helt igen-
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Three rare ink caps with pigmented veil looked for and found (In the dark all inkcaps are grey…)
Early in 2014 five species of ink caps were put forward as potentially present in Denmark. The year proved to 
be a very good one for ink caps with eight new species in the genus Coprinopsis, and all five species were appar-
ently found. Coprinopsis luteocephala was found on old horse manure in May – on the partly horse grazed fam-
ily property. In relation to this the status of C. xenobia (with white veil) is discussed, and it is suggested to be a 
synonym of C. luteocephala. In collections from 2014 and 2015 were fruitbodies with both white and yellow veil. 
Coprinopsis villosa, known from Hawaii and Europe, was with some doubt recorded on horse manure. It differs 
from the type in having clamped hyphae. A third conspicuous ink cap was C. ochraceolanata found by Thomas 
Læssøe on grass. The biodiversity project “Biowide” contributed four more ink caps as new to Denmark, all 
found by Thomas Læssøe – C. bicornis, C. episcopalis, C. pseudocortinata and C. pseudoradiata. Finally the author 
found C. saccharomyces as new to Denmark in Lyngby, Copenhagen. It was found on Glyceria culms. The author 
would now like to find C. erythrocephala – not found in Denmark since 1997 and likewise the rare C. gonophylla 
and the extremely rare C. piepenbroekii – both confined to old burns.

nem almindelig udseende blækhat på en heste-
pære, som jeg med en del besvær og ad flere om-
veje nøglede ud til søsterarterne Gullig Blækhat 
og C. xenobia pga. det trådede og forgrenede 
slør (subsektion Alachuana). Indsamlingen hav-
de relativt små sporer, der passede med Gullig 
Blækhat ligesom substratet (hestepære), mens 
farven til gengæld pegede mere i retning af C. 
xenobia. Frugtlegemerne i den første indsamling 
havde måske svage toner af gult, mens de var 
helt hvide i den næste indsamling. De fandtes 
primært inden i eller under hestepæren, som be-
skrevet for C. xenobia på kokasser. Blækhatten 
blev i første omgang kun godkendt på Atlas som 
C. cf. luteocephala ud fra sporemål, det grenede 
slør, og da den makroskopisk ikke fremtræder 
med det iøjnefaldende gule slør, som burde ka-
rakterisere arten. I 2015 blev arten genfundet i 
forårsmånederne fra marts til juni, og det lykke-
des at finde flere 2-5 mm store, lukkede blækhat-
te med tydeligt lyst citrongult slør. Der var dog 
stadig helt hvide eksemplarer begravet i heste-
pærerne, hvilket jeg ser som et klart signal om, 

at den gule hatfarve ikke er en sikker karakter 
for arten. Fundet blev herefter godkendt som 
Gullig Blækhat, idet den sidste karakter, nemlig 
den gule farve, nu også var til stede på en stor 
del af de helt unge frugtlegemer. Alle svampene 
er fundet i relativt gamle, indtørrede hestepæ-
rer, som dog havde beholdt en lille grad af fug-
tighed på undersiden. 

 
Beskrivelse: Lille, meget spinkel blækhat med 
hvidt eller lyst citrongult slør. Hat som lukket 
1-3 mm høj, som åben op til 8-10 mm bred og 
i det stadie lysegrå til mørkegrå. Hele frugtle-
gemet op til 10-15 mm højt, dog enkelte med 
strækkelsesvækst inde i hestepæren. Slør af af-
lange celler med spredte koralloide udvækster. 
Stok med trådet slør. Sporer ellipsoidiske, med 
central, ikke udtrukket spirepore, afrundet ba-
salt, 9-10,1 x 5,3 µm (2014) / 9,1 x 5,3 µm (2015), 
relativt lyst brune, glatte. Cheilocystider tilsyne-
ladende ballonformede.

Gullig Blækhat (Coprinopsis luteocephala) på hestepære; atlas EAT2015-705961. Indsat: atlas EAT2015-704713. 
Fotos Erik Thomsen.
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Materiale: DanMark, VenDsyssel, Jyske Ås, Ryt-
terbjerg, 16.V.2014; 04.VI.2014; 16.V.2015; 21.V.2015 
m.fl., hestegræsset overdrev, Erik Thomsen, atlas 
EAT2014-667673 m.fl.

Coprinopsis villosa eller en ny, ubeskre-
vet art?
En anden art jeg efterlyste, var C. villosa, en art 
der først blev erkendt i Hawaii (Keirle m.fl. 2004), 
men som også er kendt fra Sverige, Ungarn og 
Tyskland, hvorfra den blev formelt beskrevet 
(Nagy m.fl. 2013). Arten hører hjemme i et arts-
kompleks omkring Mødding-Blækhat (C. cine-
rea), som i hvert fald genetisk består af mindst 
syv arter (Nagy m.fl. 2013). Coprinopsis villosa 
skiller sig dog ud pga. et okkerfarvet til brunt 
slør, bredt ellipsoidiske sporer – ca. 11 µm lange – 
og tilstedeværelse af grenede såvel som ugrenede 
hyfer i sløret, samt på at den i modsætning til C. 
cinerea vokser direkte på gødning, primært heste-
pærer. Tilfældet ville, at jeg på en arbejdsdag med 
vegetationsanalyse af kildevæld nær Gettrup, på 

nordsiden af Glenstrup Sø ved Hobro netop faldt 
over en lille blækhat med rødbrunt slør på en he-
stepære. Tydeligvis en art jeg ikke havde set før, 
og heller ikke noget, der umiddelbart fik en klok-
ke til at ringe. Det vil sige, der var jo lige det med 
C. villosa, som jeg havde efterlyst uden i øvrigt 
at skænke det så mange ekstra tanker. Arten er 
fundet både i Ungarn af László Nagy og i Sverige 
af Leif Örstadius, og jeg sendte derfor et foto til 
hhv. Leif og László, som begge bekræftede, at det 
lignede arten meget godt. László mente dog, at 
min blækhat var for orangerød og henviste til et 
lignende fund fra Sverige, han selv havde gjort. 
Leif havde en række lignende indsamlinger fra 
Sverige, som afventer sekventering, idet der er 
små forskelle på det svenske materiale og type-
beskrivelsen. De svenske indsamlinger havde så-
ledes øskner, akkurat som mit fund, mens der i 
originalbeskrivelsen af C. villosa ikke angives at 
være øskner til stede. Spørgsmålet er derfor, om 
der virkelig er tale om C. villosa eller en ny art i 
komplekset omkring Mødding-Blækhat. 

Coprinopsis villosa eller ny art?; atlas EAT2014-671871. Foto Erik Thomsen.

Beskrivelse: Mellemstor, 8-15 mm lang lukket 
hat, af lagopus/cinereus-typen med rødbrunt til 
lyst brunt og meget trådet slør. Sporer ellipsoi-
diske til ægformede, 10,5-12,8 x 6 µm. Slør af af-
lange pølseformede elementer, 45-90 x 12-13,5 
µm, og grenede hyfer, 0,5-1 µm brede, mod 2-5 
µm i diagnosen af arten; med øskner. 

Materiale: DanMark, Hobro, Glenstrup Sø, Gettrup 
Mark, 14.VIII.2014, hestegræsset mose, Erik Thom-
sen, atlas EAT2014-671871.

Lædergul Blækhat (Coprinopsis ochra-
ceolanata), Tresporet Blækhat og Pudret 
Blækhat
En tredje art, der er afbildet med et lige så frem-
trædende gult slør som Gullig Blækhat i Ludwig 
(2007b), er Lædergul Blækhat, som også blev ef-
terlyst i artiklen. Den beskrives dog bl.a. af Kees 
Uljé med okker til cremefarvet slør frem for det 
fremtrædende gule slør, som den er afbildet med 
i Ludwig (2007b). Thomas Læssøe fandt denne 

art på et langhåret, lidt gødningspåvirket over-
drev på en tur til Skamlingsbanken i Sønderjyl-
land i 2014. Uljé nævner arten fra opgravet mud-
der blandet med førne, fra træflis og nær en stub.

De sidste to arter, jeg efterlyste, var Trespo-
ret Blækhat (C. trispora) og Pudret Blækhat (C. 
pseudonivea), som kun var kendt fra hhv. et og 
to fund i Danmark tidligere. Begge arter duk-
kede efterfølgende op i flere Biowide-prøve-
flader, ligesom jeg selv havde fornøjelsen af at 
finde Pudret Blækhat på et hestegræsset over-
drev lige uden for min dør i Årestrup (Himmer-
land). Netop Biowide-felterne fik sat fokus på 
nye blækhatte. Måske fordi man kom dybere 
ned i artsdiversiteten på et lille område. Thomas 
Læssøe fandt således yderligere fire nye arter af 
Coprinopsis alene i Biowide-felterne; Bispehue-
Blækhat (C. episcopalis), C. bicornis, C. pseudo-
cortinata og C. pseudoradiata. 

Gær-Blækhat (Coprinopsis saccharomyces); atlas TKH2014-685607. Foto Thomas Kehlet.
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Gær-Blækhat (Coprinopsis saccharomyces)
Den ottende og sidste nye art i 2014 var Gær-
Blækhat, som jeg fandt i forbindelse med kort-
lægning af Lyngby Åmose. Den stod i en grøft 
langs en sti i en lille Sødgræs-tue sammen med 
bregnen Kær-Mangeløv. Gær-Blækhat findes på 
jord i tilknytning til græs og er kun kendt fra en-
kelte fund i England, Sverige, Norge og Holland. 
(Uljé og Gbif hjemmeside 2015), og er senest 
fundet i 2012 i Asturien, Spanien (http://www.
asturnatura.com/).

Beskrivelse: Hat 6 x 9 mm. Stok 15 x 1,5 mm. 
Slør grynet, med vorter. Basidier 2-sporede. 
Sporer med en anelse synligt perisporium, an-
dre betydeligt mere, men ikke i samme omfang 
som hos Uljé; basis mere eller mindre afrundet 
og ikke konisk som hos C. cinerofloccosa, Q 1,8.

Materiale: DanMark, Lyngby Åmose, Lyngby, 
12.VI.2014 og 5.X.2014, ved kant af befæstet sti på 
Sødgræs og Kær-Mangeløv, Erik Thomsen, atlas 
EAT2014-668368 og Thomas Kehlet, Atlas TKH2014-
685607.

Ny efterlysning
Med andre ord blev de fem efterlyste arter fun-
det i 2014 – i hvert fald de fire, så derfor vil jeg 
skynde mig at bringe en ny efterlysning. Rød-
hovedet Blækhat (C. erythrocephala) har et ka-
rakteristisk orangerødt slør, som navnet antyder. 
Den er kendt fra en række fund i Danmark, men 
blev ikke genfundet i atlasperioden, mens C. gon-
ophylla kun blev fundet en enkelt gang. Rødho-
vedet Blækhat er typisk fundet i forbindelse med 
savværker, kompost og under brændenælder, 
men er ikke rapporteret siden 1997. Coprinop-
sis gonophylla findes primært på brandpletter og 
er en sjælden rapporteret art. Til sidst skal næv-
nes den grønskællede C. piepenbroekii, der kun 
er kendt fra typelokaliteten i Tyskland, hvor den 
blev fundet på en brandplet. Jeg vil derfor op-
fordre til, at man fotograferer og indrapporterer 
disse arter, hvis man eventuelt støder på dem på 
bålpladsen i haven eller i brændenælderne bag-
ved garagen. Jeg modtager samtidig gerne tør-
rede eksemplarer af blækhatte fundet på brand-
pletter, helst suppleret med fotodokumentation 
og beskrivelse af størrelse, farve og lugt mv. 
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I august sidste år blev endnu en Knoldslørhat 
– Cortinarius koldingensis Frøslev & T.S. Jep-
pesen – beskrevet som ny for videnskaben med 
udgangspunkt i en håndfuld danske fund, og for 
første gang fandt historien om en ny slørhat vej 
til den danske presse, godt hjulpet på vej af en 
pressemeddelelse udsendt af Københavns Uni-
versitet. Arten blev omtalt i diverse aviser og 
netmedier (DR, Politiken, Berlingske Tidende, 
Jyllands-Posten, Naturhistorier, m.fl.) og fik så-
ledes relativ stor opmærksomhed for en ikke-
spisesvamp. Historien er et godt eksempel på at 
der stadig er masser af nyt at opdage i svampe-
riget.

Gammel kending
Faktisk har svampen været kendt fra Marielund 
i mange år – helt siden 1990, hvor nu afdøde Jan 
Vesterholt opdagede den, og siden er den blevet 
fundet nogle gange med års mellemrum samme 
sted. I starten befandt den sig i en slags iden-
titetskrise, blev fejl-identificeret til Cortinarius 
claroflavus, så til C. humolens og derefter til C. 
sulfurinus var. fageticola – løvskovsvarieteten af 
en ellers nåleskovs-tilknyttet art, hvor den faldt 
midlertidigt til ro (Vesterholt 1991, Jeppesen 
2001).

Da vi senere begyndte at studere de europæ-
iske knoldslørhatte med dna-markører, fandt vi 
dog hurtigt ud af, at løvskovsvarieteten af C. sul-
furinus var identisk med hovedvarieteten, og at 
Marielund-svampen var noget andet og ukendt. 
Vi følte imidlertid ikke, at vi havde tilstrække-
ligt materiale og viden om arten til at beskrive 
den som ny. Det fik vi først i 2013, og i 2015 blev 

arten formelt beskrevet som ny for videnskaben 
(Frøslev m.fl. 2015). I de mellemliggende år er 
tusindvis af slørhatteindsamlinger blevet under-
søgt molekylært, og arten er stadig kun kendt fra 
Marielund.

Da Jan Vesterholt fandt arten første gang, 
gav han den det danske navn Strågul Slørhat 
(Vesterholt 1991). Dette navn fulgte en over-
gang med det videnskabelige navn C. humolens, 
som svampen fra Kolding fejlagtigt var blevet 
bestemt til på det tidspunkt. I mellemtiden er 
den rigtige C. humolens også fundet i Danmark, 
men nu er det blevet besluttet at flytte det dan-
ske navn Strågul Slørhat tilbage på Kolding-
svampen, hvor det jo rettelig hører hjemme. 
Og C. humolens har nu fået det mere passende 
dansk navn Radise-Slørhat, som hentyder til ra-
dise/ræddikelugten.

Strågul Slørhat – en unik historie?
Hvis man færdes i mykologien, har man sand-
synligvis vænnet sig til, at der ofte kan være van-
skeligheder ved at identificere arterne, og man 
er vant til, at taksonomiske revisioner ofte re-
sulterer i et væsentligt ændret – og øget – arts-
udbud og nye navne, og at gårsdagens bestem-
melses-nøgler er utilstrækkelige. Taksonomisk 
set befinder mykologien sig på et stadium, hvor 
zoologien og botanikken var for årtier siden. Og 
antallet af erkendte svampearter er eksploderet 
efter vi er begyndt at studere svampenes dna. 
Hvad der tidligere blev opfattet som én variabel 
svampeart, viser sig ofte at være ti genetisk vel 
adskilte arter, som desværre sjældent lader sig 
identificere med sikkerhed alene på udseendet. 

Strågul Slørhat
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Cortinarius koldingensis Frøslev & T.S. Jeppesen
Last year Cortinarius koldingensis was formally published as new to science. The species has been known from 
Marielund, Kolding since 1990, where it was found by Jan Vesterholt. Marielund is the only known locality for 
the species.


