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Oprindelig var denne artikel ment som en an-meldelse. Jeg havde fået et eksemplar af Politi-kens store svampebog fra en redaktør som vistforventede at jeg til gengæld skulle levere enanmeldelse af bogen for et syns skyld, for detvar uden for den pågældende publikations fag-område.Imidlertid blev jeg hurtigt færdig med at for-holde mig loyalt kritisk til bogen; der var heltenkelt for mange forhold som irriterede mig.Eller rettere: der var for mange forhold som fo-rekom paradoksale og som derfor råbte på enforklaring som ville ligge uden for rammerne afen anmeldelse. Samtidig slog det mig at det sletikke er særlig enestående at bogen er både ap-petitlig, utilstrækkelig, flot, uanvendelig, omfat-tende, sjusket redigeret osv. osv., og at den sand-synligvis kan sælges alligevel.
IndledningBoghandlerens hylder bugner i øjeblikket af na-tur/felthåndbøger
• som er illustreret så farvestrålende at de nær-mest er uanvendelige til det deklarerede for-mål.• som hylder en illustrationsmode hvor frit-skrabede eksemplarer af fx svampe præsen-teres på steril, snehvid baggrund, som om vi befandt os på en operationsstue.• som er holdt i et helt ensartet udstyr hvilket viser hvordan udseende og udstyr prioriteres over indhold.• som udgør danske versioner(inger) af inter-nationale publikationer. Omkostningernehertil kan holdes nede fordi illustrations-arkene kan trykkes i kæmpeoplag, hvorefterforlaget i det enkelte sprogområde trykkerteksten herpå.• som når det skal besluttes fx hvilke svampe der skal omtales, tager udgangspunkt i det vilkårlige udvalg af billeder forlaget ligger inde med, i stedet for i den geografiske regi-

som bogen skal dække.• som i og med det ovenstående bliver stedsemindre regionale, dvs. i stedse mindre grad henvender sig specifikt til ét geografisk om-råde og i stedet sigter bredt. Det er imidlertiddet samme som ikke at sigte.
Det ovenstående er skrevet for at understregeat „Politikens store svampebog“ (249 kr.) er eteksempel og at den udgør mit udgangspunkt foren kommentar til udbudet af og markedet fornatur/felthåndbøger. Dermed er udgangspunk-tet for artiklen forholdsvis vilkårligt, og for såvidt kunne jeg lige så godt have behandlet „Po-litikens visuelle svampebog“, „Nordens svam-pe“, „Svampe – fra mark og skov til køkken“ el-ler en anden svampebog. Politikens store svam-pebog er et eksempel på en generel tendens,hvad enten talen falder på Politiken, Gylden-dal, Lademann, Gad eller helt andre, inden- el-ler udenlandske forlag, og hvad enten der di-skuteres natur/felthåndbøger, håndbøger somsådan, ordbøger, leksika, oversigtsværker ellerjeg ved ikke hvad. Tendensen ser ud til at væreden samme overalt. Og det er dén tendens og detilsyneladende paradokser der knytter sig til atbøgerne kan sælges på trods af eller på grund afmanglerne, artiklen diskuterer/kommenterer.Det må nemlig ikke glemmes at ganske vist pro-duceres bøgerne af store forlag med internatio-nale aftaler – og de er meget handy som fjende-billeder – men det hele bæres oppe af at derogså er både producenter og aftagere som ervillige til at stå for fremstillingen henholdsvis vilkøbe bøgerne. For slet ikke at tale om anmel-derne; det siges jo at dårlig omtale er bedre endslet ingen . . .Samtidig er det vigtigt at understrege at selv-følgelig forekommer bondefangeri, men det erikke mit ærinde, og i denne sammenhæng er detegentlig uinteressant. I stedet må man lede efterhelt andre forklaringer på at bøgerne sælges ogkøbes nærmest med henblik på ikke at blive an-
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vendt; som arbejdsredskaber er de ofte nærmestuanvendelige. Tilsyneladende spiller det dogikke nogen nævneværdig rolle, fordi bøgernesandsynligvis opfylder en helt anden funktion. Iartiklen tager jeg et sociologisk udgangspunktog forsøger at diskutere hvilket.
Politikens store svampebog som
eksempelVed første øjekast er Politikens store svampe-bog en indbydende, omfangsrig, veldisponeretog moderne bog, men skinnet bedrager. Det ersom om der er for lidt af alting. Eller rettere:der er for lidt af alle de ansatser til meget der er;bogen lover for meget, men løfterne bliver ikkeindfriet:
• fotografierne er for små• fotografierne viser for lidt eller intet af svam-penes voksesteder• tegningerne af „Voksemåde“ er alt for små (frimærkestørrelse)• der savnes i meget udpræget grad stregteg-ninger af vigtige detaljer• indledningen er for kort og alt for overfladisk• der mangler en generel oversigtlig biologi (fx og især savnes beskrivelse af svampenes livs-cyklus/biologi)• der findes intet stikordsregister til de gene-relle afsnit• teksten er sat med for små typer.
Et mere grundlæggende problem med bogensillustrationer (fotos) er at der er alt for megetknald på farverne. Farverne er alt for mættede,hvilket ganske vist gør bogen mere indbydendei og med at billederne naturligt “råber højere”.Desværre gør disse forvrængede farver også atillustrationerne er mere eller mindre uanvende-lige fordi farverne helt enkelt ikke ligner. Someksempel herpå kan man pege på de nærmestselvlysende billeder af fx Cinnober-Vokshat (s.105) eller Glimmer-Blækhat (s. 176). Faktiskskal man nærmest på forhånd vide hvad bille-derne forestiller, for at have en chance for at sedet. Det burde vel snarere være omvendt, sådanat illustrationerne gav mig en information jegikke havde før.Et af de anvendte piktogrammer forekom-mer også temmelig mærkværdigt: Svampenes

størrelse angives som en silhuet af svampen vistved siden af omridset af en hånd. Ganske vistangives håndens størrelse i indledningen til 20cm, men dels er der forskellige størrelser påhænder, dels var meget vundet ved blot at ind-sætte et centimetermål i den ramme der er om-kring beskrivelsen af hver eneste art. Pikto-grammet som er udformet som en håndfladevendt mod beskueren, minder om det der an-vendes på fx byggepladser og som betyder „Ad-gang forbudt“. Dette forleder læseren til at troat der her siges noget om at man skal vogte sigfor svampen. I så fald skal man m.a.o. tage sig iagt for enhver af de svampe der beskrives. Somet kuriosum kan det desuden nævnes at fragammel tid har det i vores kultur været tabube-lagt at måle hænder; det varsler død. Om detpasser, skal jeg lade være usagt, men sæt nu . . .Et levn fra den engelsksprogede udgave erbogens oplysninger om nordamerikanske for-hold. Ganske vist kan det da være interessantnok at læse om at nordamerikanske, oceaniskeeller andre arter har etableret sig under danskeforhold, men at læse om forvekslingsmulighe-der med og mellem arter som kun findes på etandet kontinent er helt irrelevant; bagside-teksten siger at bogen er til „ . . . sikker bestem-melse af 500 danske svampe“. Af de arter derikke findes i Danmark, men alligevel er med,kan nævnes Hvid Matsutake (s. 81) samt Peri-gord- og Piemonteser-Trøffel (s. 257 og 258);omtalen af disse arter burde i stedet henvises tilNouveau Larousse Gastronomique . . . eller tilden længe savnede felthåndbog Hvad finder jegi køleskabet.Antallet af omtalte svampe med dokumente-ret forekomst i Danmark reduceres således ef-terhånden til 425, og 425 er da mange, men deter ikke 500.
Mellem to stoleI 1983 skrev Henning Knudsen PolitikensSvampebog, udgivet af Politikens Forlag i sam-arbejde med Foreningen til Svampekundska-bens Fremme. Ved fremstillingen af bogen blevder meget logisk taget udgangspunkt i en dis-kussion af hvilke arter der ville være relevantefor en dansk svampesamler. Den bog er en for-billedlig begynderfunga, og meget havde væretvundet hvis Thomas Læssøe og Politikens For-lag havde lænet sig op ad denne udgivelse. Det-
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te gælder fx hvad angår beskrivelsernes længde,måden udvalget af omtalte svampe blev foreta-get, fotografiernes indholdsmæssige kvaliteter(hos Henning Knudsen er de taget på svampe-nes voksested), anvendelsen af stregtegningerosv. I særdeleshed var meget vundet hvis man iredaktionen af Politikens store svampebog hav-de skelet til Politikens svampebog hvad angårstørrelsen af de anvendte fotos, af de anvendtetyper i beskrivelserne osv.I forhold til Politikens svampebog udmærkerPolitikens store svampebog sig stort set udeluk-kende ved antallet af omtalte arter. Det mankunne drømme om, er dog snarere en udvidelseaf Politikens svampebog i stedet for dette lidtunderlige konglomerat af det populære og det(kvasi)videnskabelige. Politikens store svampe-bog kan nemlig ikke hamle op hverken med Po-litikens svampebog (199 kr.) eller med HenningKnudsens mindre og knap så gode Politikenssvampeguide (149 kr.), ligesom der allerede fin-des én mere omfattende, illustreret funga påmarkedet, nemlig Morten Langes Nordenssvampe fra Gads Forlag. Sidstnævnte kom i1996 som paperback i en andenudgave til kr.138. Dén kan også anbefales, for skønt også denlider under at illustrationerne er for små og teg-ningerne gammeldags, fungerer anvendelsen affotos blandet med tegninger.
Symbolsk naturinteresseMan kunne derfor undre sig over hvorfor Politi-kens Forlag udsender Politikens store svampe-bog. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt blot atkonkludere at skønt den ikke lever op til detforlaget siger om den, skal bogen nok blivesolgt, og dermed at forfattere og producenter eronde og beregnende og at køberne er dummeuskyldigheder som bare bliver trukket rundtved næsen. Dermed risikerer man nemlig samti-dig at reducere menneskelige handlinger til no-get der dybest set ikke kan forklares, dvs. til no-get irrationelt. Dét er ikke tilfredsstillende,hvad man end måtte mene herom, for detspørgsmål der nemlig øjeblikkelig melder sig,er: i forhold til hvilken absolut rationalitet?Et fingerpeg til forklaring af at bogen kansælges på trods af (eller måske paradoksalt nokpå grund af) sine lyder, fx de flotte farver, kanfås ved at anlægge en helt anden synsvinkel påudgivelsen af bogen og på det faktum at den

nok skal sælge, nemlig ved at behandle selvefænomenet „udgivelse af omfattende, men ikkerigtig anvendelige populariseringer af naturem-ner“. Som arbejdsredskab betragtet er der nem-lig ingen tvivl om at Henning Knudsens Politi-kens svampebog er Thomas Læssøes Politikensstore svampebog overlegen. Naturligvis medmindre der er tale om decideret systematiskestudier hvor ingen af de nævnte bøger er til-strækkelige. Det kræver desuden flere bestem-melsesværker, værker med flere oplysninger,med en større detaljeringsgrad osv., og det kræ-ver at svampene indsamles og bestemmes hjem-me. I det sidste tilfælde forekommer den fysiskestørrelse af bestemmelsesværket underordnet.Politikens store svampebog dækker med an-dre ord et behov som i det mindste også, menmåske udelukkende, kan beskrives som et sym-bolsk behov. For at blive anerkendt som inter-esseret i naturen er det tilsyneladende kun nød-vendigt at udtrykke interesse herfor. Tilsynela-dende er det ikke nødvendigt i praksis at haveomsat ord til handling; at udtrykke intentionerer nok.
Symbolsk er ikke praktiskBetegnelsen symbolsk signalerer at det træder istedet for noget andet; dette andet er nogetpraktisk; en symbolsk naturinteresse træder istedet for en praktisk naturinteresse. Samtidigafsløres det symbolske som sådan ved konfron-tationen med det praktiske; det symbolske me-sterskab afsløres som symbolsk ved konfronta-tionen med det praktiske mesterskab som er er-hvervet praktisk og som er til stede i praktisktilstand. Man kunne lidt mere populært (ogunøjagtigt) beskrive det symbolske mesterskabsom „indirekte“ og det praktiske som „direk-te“.Politikens store svampebog tilfredsstillerm.a.o. køberens behov for at kunne udtrykkenaturinteresse, hvor en investering bestående i249 kr., og 2 cm hyldeplads træder i stedet for enlangt mere omfattende investering i et praktiskmesterskab, som til gengæld kræver at man be-gynder tidligt, selv bevæger sig ud i felten, dvs.rent faktisk investerer et stykke praktisk arbej-de i at opnå en praktisk erfaring med svampene.Det er den samme symbolske naturinteressesom næres af, betinger og forklarer at man påden kommercielle tv-kanal MTV – par excellen-
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ce eksponent for en forbrugskultur – kan se mil-jøspots med et budskab om at af hensyn til mil-jøet/naturen skal forbruget sænkes, side om sidemed reklamer for cowboybukser og biler: for atvære med på noderne er det åbenbart ikke ale-ne nødvendigt at gå i de rigtige jeans, køre i denrigtige bil og se de rigtige musikvideoer. Para-doksalt nok skal man også samtidig sænke for-bruget. Eller rettere, for også her skal man an-lægge en symbolsk synsvinkel: man skal udtryk-ke de rigtige holdninger til eller meninger om atsænke forbruget af hensyn til miljøet/naturen,holdninger der åbenbart tæller mere end demodsvarende faktiske handlinger; det er tilsy-neladende vigtigere at sige at man gør nogetend rent faktisk at gøre det.Det er en sådan symbolsk naturinteresse derogså kan signaleres gennem besiddelsen af Poli-tikens store svampebog. Men uanset det faktum

at hver eneste køber sandsynligvis og naturlig-vis vil erfare det som om netop denne bog ernødvendig for hans/hendes svampeinteresse oger nødvendig for at komplettere hans/hendessvampebogsbibliotek, kommer bogen nok sna-rere til at stå på en centralt og strategisk place-ret hylde for at signalere at her bor en videre-gående svampekender; anvendt til sit deklare-rede formål bliver bogen næppe ret ofte.Noget der også peger på bogens symbolskebetydning, er det forhold at den danske over-sættelse/versionering ikke er foretaget af dendanske forfatter selv. Efter en periode ved KewGardens i London er Thomas Læssøe nu lektorpå Afdelingen for Alger og Svampe ved Bota-nisk Institut, Københavns Universitet. Han ersandsynligvis en af Nordeuropas dygtigste my-kologer, har tidligere medvirket ved et for-trinligt dansk bestemmelsesværk og var således
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et naturligt valg også til at stå for en dansk ud-gave. I det mindste havde han vel kunnet pegepå en velegnet kandidat til opgaven. Men imodsætning til fx Mossbergs Den nordiske flora– oversat fra svensk og tilpasset danske forholdaf nogle af dansk botaniks sværvægtere (Løjt-nant & Feilberg) – er oversættelsen af Politi-kens store svampebog til dansk foretaget afKent Havemann som i mykologiske sammen-hænge er et ubeskrevet blad. Hans ikke-ind-gående kendskab til svampe (eller engelsk?) sesfx i omtalen af Violet Ametysthats potentielthøje indhold af grundstoffet arsen (s. 115). IPolitikens store svampebog står der at svampenhar et højt indhold af giftstoffet arsenik; på en-gelsk hedder såvel arsen som arsenik arsenic.Dette forhold springer især i øjnene fordi dertidligere i samme sætning står at svampen erspiselig. Det er ikke tillidvækkende.
Skønne spildte kræfterPolitikens store svampebogs største fortjenesteer at der er omtalt så mange arter samt forfatte-rens andetsteds dokumenterede store sagkund-skab. Tilsammen kunne det have sikret en om-fangsrig og god funga. I stedet er Politikens storesvampebog blevet en art farvestrålende katalogover poetiske svampenavne – fortrinligt og me-get anvendeligt når man forbereder sig til grillaf-tenens svampe-namedropping. Men det er ikkelige hvad man har brug for når man ude i skoveneller hjemvendt efter svampeturen står med enukendt svamp og vil vide hvad det er for én.Den vigtigste indvending imod Politikensstore svampebog er at den ikke opfylder et øn-ske om en udbygning/udvidelse af Politikenssvampebog. Dén erfarne svampesamler somPolitikens store svampebog ifølge bagsidetek-sten henvender sig til, efterlades frustreret oglettere irriteret over at de mange løfter i forbin-delse med bogen ikke indfries. De formuleredeintentioner er for så vidt gode nok, men det bli-ver ved ansatserne, dvs. ved snakken om hvadbogen kunne have indeholdt. Desuden må manundre sig over den manglende omhu der er lagti redigeringen af bogen; hvad enten aftageren erden erfarne eller den symbolske svampesamler,har man vel krav på et troværdigt produkt. Detbliver så meget desto mere ærgerligt fordi manegentlig gerne vil have det der tilbydes, men istedet må lade sig spise af med en skueret.

Med andre ord er det virkelig påfaldendehvor store potentialer der forvaltes så forholds-vis dårligt, og måske er det værste at der over-hovedet anvendes resurser på en bog som den-ne. Det siges ellers at en øget indsigt i naturenssammenhænge og mangfoldighed er en forud-sætning for en øget ansvarlighed for miljøet,men det bliver næppe bedre i og med dén øgedesymbolske naturinteresse som bogen kan tagessom eksponent for. Snarere tværtimod: efter-hånden mener vi alle at vi gør noget, hvilket kandokumenteres og sanktioneres fx ved besiddel-sen af en bog som Politikens store svampebog.Når samtidig enhvers udsagn om egne meritterskal tages for pålydende, kan enhver, hver forsig, uanfægtet fortsætte som han eller hun ple-jer. Og ganske vist kan en symbolsk naturinter-esse medføre konkrete resultater her og nu,men fordi kampen ikke står om naturinteressensom sådan, men derimod snarere står om desymbolske goder det giver at udtrykke den, erden dermed sårbar over for noget så vilkårligtsom ændringer i mode. Dermed vil også de kon-krete, praktiske miljøvenlige handlinger væresårbare over for og afhængige af modeluner.
AfslutningDet ovenstående må dog ikke gerne læses somom jeg hovmodigt peger fingre, som om jegmente at min naturinteresse er af den „rigtige”slags. Set fra et sociologisk synspunkt er en sym-bolsk naturinteresse nemlig hverken værre ellerbedre end en praktisk; den er noget andet. Mendet er naturligvis mere nærliggende at tage endiskussion som denne op i et forum hvor inter-essen for naturhistoriske og naturpolitiske dis-kussioner i forvejen er til stede. Men fordi pub-likummet for bøger som Politikens store svam-pebog sandsynligvis i højere grad findes i andresociale grupperinger end blandt medlemmerneaf Foreningen til Svampekundskabens Fremme,risikerer det alligevel nemt at blive læst som etindlæg i en diskussion om os og dem. Sådan erdet ikke tænkt.Analogt til ovenstående er det naturligvisogså helt i sin orden at der fremstilles, sælges ogkøbes billedbøger med mere eller mindre fanta-sifulde, farvestrålende fremstillinger af svampefra nær og fjern; en art raritetskabinetter i bog-form som naturligvis vinder ved at naturensegne, afdæmpede kulører bliver peppet op. Li-
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gesåvel som de videnskabelige fungaer harsådanne bøger naturligvis deres berettigelse, ogjeg skal ikke dømme mellem dem hvad angårhvad der er rigtigt eller forkert. Det man imid-lertid kunne drømme om var at begreberneikke blev blandet så grundigt sammen, sådan aten funga blev kaldt en funga og en billedbogblev kaldt en billedbog. Skæg for sig og snot forsig. Men voksne mennesker køber nok ikke bil-ledbøger, hvilket bringer os tilbage til forsøgetpå at forklare fænomenet.Det er også vigtigt at gentage at jeg ikke øn-sker at pege fingre ad et enkelt værk eller en en-kelt forfatter. Politikens store svampebog varmit vilkårlige valg af udgangspunkt for en arti-kel, som sandsynligvis lige så godt kunne havehandlet om nationalleksikonnet (som udtrykfor valg af håndbøger), det faktum at økologi-ske varer stedse oftere sælges som luksusvarer(som udtryk for symbolsk naturinteresse) ellerom noget helt tredje. Det jeg forsøger, er i ste-det at antyde en sammenhængende forklaringpå de tilsyneladende paradoksale forhold. Atforklaringen ikke er lig med den udgave mankan få ved at interviewe de implicerede perso-ner, er en af pointerne.Hvis man er bekymret for miljøets tilstand,er det dog foruroligende at en del af forklarin-gen på disse tilsyneladende paradokser er at na-turinteressen er symbolsk. Det er foruroligendehvis det der ellers tages som et udtryk for en sti-gende naturinteresse – et voksende marked fornatur/felthåndbøger, hvor ingen tilsyneladendeinteresserer sig for hvad der er skæg og hvadsnot – viser sig at være udtryk for noget helt an-det. Med andre ord er det foruroligende når detsymbolske forveksles med det praktiske, når fxen deklareret naturinteresse tages for pålyden-de og det siden viser sig at den er symbolsk. Isådanne tilfælde bliver konsekvensen let at manafstår fra at forklare det tilsyneladende para-doksale i de forhold man kan observere, som

andet end paradoksalt, fx at forbruget stigersamtidig med at en deklareret naturinteressestiger. Dette er dog det samme som at man in-genting har forklaret, hvilket igen er udtryk forat man ingenting har forstået.Politikens store svampebog er et symptompå en modetrend som bæres oppe af forfattereog producenter, sælgere og købere, anmeldereog læsere i fællesskab. Imidlertid er det også etknæfald for en forbrugerisme hvor ting skiftesud med nyt, blot fordi det nye er nyt, dvs. hvornyt forveksles med bedre. At et forlag udgivernoget der kan sælges, kan man næppe bebrejdedem. Og at en dygtig fagmand mener at det erbedre at han skriver bogen end at en eller andentilfældig nullitet gør det, er vel trods alt beroli-gende. Imidlertid kunne man forestille sig et an-det scenario, nemlig at Thomas Læssøe og an-dre tilsvarende kapaciteter sagde fra over forprojekter som dette og i stedet brugte kræfterpå at overbevise forlagene om nødvendighedenaf anderledes lødige projekter. Deres navne ogtitler lægger jo væsentligt til udgivelsens sym-bolske værdi; de garanterer lødigheden ligesomlødighedsstempling af ædle metaller. På sammemåde kunne man også appellere til forlagene.Er man en gang blevet bidt af svampenes for-underlige verden, kan Henning Knudsens Poli-tikens svampebog være det første store skridtmod et større svampekendskab. Næste skridt erdog ikke Politikens store svampebog eller til-svarende farvestrålende udgivelser. Det er sna-rere deltagelse i ekskursioner hvor man kanlære svampene at kende via formidling fra enkender. Senere kommer fx medlemskab af For-eningen til Svampekundskabens Fremme hvorman kan møde ligesindede. Enhver erfarensvampesamler ved dog nemlig af egen erfaringat kendskabet til svampene er resultatet af enstor praktisk arbejdsinvestering og erfaring ifelten. Det kan ikke læres ved at sidde ved etskrivebord og læse i en billedbog.


