
Svampetur til Hvalsøskovene 

Torsdag den 17. oktober 
 

Vejret så ikke godt ud, da tiden nærmede sig dagens tur. Gråt, tungt, vådt, dog 
ikke slagregn, men stille støvregn og dryp fra træerne, ingen vind. Så det kunne 
have været værre. 
    Alle 12 tilmeldte mødte op, også vores svampeleder, Poul Evald Hansen.  
    Vi kørte til Skovvej i den nordlige ende af Bidstrupskovene, den del, der ligger 
umiddelbart syd for Kirke Hvalsø. Fandt den “gule” sti og gik i gang med at lede 
efter svampe.  
    De første, der sprang i øjnene ved deres store mængde, var Honningsvamp. 
Den kan spises, men man skal være forsigtig, ikke alle tåler den, så hvis man ikke 
har spist Honningsvamp før, skal man starte med at spise et par stykker og se, 
hvordan maven reagerer. 
    Alle svampe skal have været på panden før spisning, selv købte champignons. 
Altså ikke spise svampe i rå tilstand. Så er det sagt. 
    Vi fulgte stien i det smukke efterårsantræk. Den løber også langs en smuk kløft 
med et lille vandløb i bunden, til tider var den noget knudret og også kuperet. 
Medlemmerne gik til højre og venstre, og Poul Evald havde travlt med at fortælle 
og bedømme svampene. Nogle kom i kurvene, de fleste blev smidt tilbage i 
skovbunden. Her er nogle af svampene: Krystal-Støvbold, Alm. Stinksvamp, 
Tåge-Tragthat, Foranderlig Skælhat (mange fik smagsprøve med hjem af den), 
Stor Løg-Bruskhat, Elfenbens-Sneglehat, Rørhat, Knippe-Svovlhat, Rank 
Koralsvamp og Violet Ametysthat. Poul Evald syntes godt, jeg kunne fremhæve 
Punktstokket Indigo-Rørhat, som er spiselig og Orangekantarel, som slet ikke er 
i familie med den almindelige Kantarel. Farven er den samme, men 
Orangekantarellens lameller er fine og tætte. Skulle man tage fejl, er den ikke 
giftig. 
    Skovens faciliteter bød desværre ikke på overdækkede borde og bænke til 
frokostspisning, så vi måtte nøjes med en lysning, hvor der ikke var for mange 
dryp fra træerne. Det gik også. 
    Sidste del af turen foregik på Chr. VI’s Overdrevskro, hvor vi var ventet af kroen 
og også af Jørgen og Anni. God stemning, dejlig kaffe og lagkage, varmt og 
hyggeligt. 
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