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The Fasterholt flora has been sieved out from a sand bed in the Carl Nielsen A/S brown 
coal pit near Fasterholt, Jylland, Denmark. Presumably, the sand bed belongs to the Middle 
Miocene non-marine Odderup Formation (Koch & Friedrich 1970, Koch et al. 1973). 
Among the fossils of the Fasterholt flora the following ascomycetous fungi have been 
described: Rosellinites areolatus (Fresenius et v. Meyer) Kirchheimer, Trematosphaerites 
lignitum (Heer) Meschinelli, Diatrype sp. and Hysterographium (?) sp. 

The fungi make up only a small part of the Fasterholt flora. The fungi which have been 
preserved all had a very resistant cellular tissue. It is supposed that the fungi have made 
up a greater part of the Fasterholt flora than the fossil remains indicate. 
Else Marie Friis, Geologisk Institut, Aarhus Universitet, Universitetsparken, 8000 Århus C. 
5. oktober 1975. 

Fra et finkornet sandlag i A/S Carl Nielsen 
Brunkulsgrav nær Fasterholt, Jylland, er der 
udslemmet et stort materiale af velbevarede 
planterester (Koch & Friedrich 1970; Koch et 
al. 1973). Planteresterne består hovedsageligt 
af frugter og frø, men også rester af ved, 
grenstumper, torne, megasporer og svampe er 
fundet. Planteresterne udgør tilsammen den så
kaldte Fasterholt flora (Koch & Friedrich 
1970; Koch et al. 1973; Friis 1975). Det fos
silførende sandlag formodes at tilhøre den 
Mellem Miocæne Odderup Formation (Ras
mussen 1961; Koch & Friedrich 1970; Koch 
et al. 1973). 

Fasterholt floraen er en arktotertiær flora, 
som menes at have vokset på en kystslette af 
den samme type som den Atlantiske Kystslet
te i Nord Amerika. En floristisk-klimatisk ana
lyse af Fasterholt floraen baseret på under
søgelser af de mindre frø og frugter synes at 
vise, at Fasterholt floraen har vokset under 
varmt tempereret til subtropisk klimaforhold 
(Friis 1975). 

De ascomycete svampe udgør en mindre del 
af Fasterholdt floraen. Svamperesterne findes 
hovedsagelig sammen med de mindre plante
fossiler som isolerede perithecier eller i ag
gregater bestående af få perithecier. De er i 
sjældnere tilfælde fundet siddende på frugter. 
De fleste svamperester fundet i Fasterholt flo
raen tilhører pyrenomyceterne, mens en lille 
gruppe af kugleformede sklerotier er henført 
til discomyceterne. 

I de følgende beskrivelser af de ascomycete 
svampe har Engler's Syllabus der Pflanzen-
familien (Werdemann 1954) dannet grundlag 
for den anvendte terminologi og systematik. 
Hvor det har været muligt, er også ascospo-
rerne beskrevet. lait er 5 familier repræsente
ret i Faster holt floraen. 

Familie: Sphaeriaceae. 

Slægt: RosellinitesMeschinelli. 

Rosellinites areolatus (Fresenius et v. Meyer) 

Kirchheimer. 
Fig. 1. 

1856: Fresenius, G. og Meyer, H. von, Sphaeria areo-
lata aus der Braunkohle der Wetterau. p. 202, 
PI. 37, fig. 9-12. 

1941: Kirchheimer, F., Ein neuer Beitrag zur Kennt-
nis der Braunkohlenflora in der Lausitz. p. 195, 
fig. 2. 

1961: Krausel, R., Ein Ascomycet aus der hollandi-
schen Braunkohle. pp. 43-49. 

Beskrivelse. - Ascocarpet er udviklet som et 
perithecium. Det enkelte perithecium er kugle
formet og med en diameter på 0,6-0,8 mm. 
Peritheciet har apicalt et affladet område af
grænset af en lav, tynd vold. Centralt og api
calt på peritheciet er der en lille papil med en 
cirkulær åbning, ostiolum. Overfladen er glat 
og sort. Peritheciets underside er uregelmæs
sig. 

Perithecierne er lateralt sammensmeltede i 
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Fig. 1. Rosellinites areolatus (Fresenius et v. Meyer) 
Kirchheimer. a: Perithecier X 20. b: Ascosporer ca. 
X 1000. Foto J. Sommer. 

aggregater bestående af 5-20 perithecier, som 
er delvist indsænket i et fælles sterilt lag, stro
ma. 

Sporer er præpareret ud af lukkede peri
thecier. Ascosporerne er oviforme til bønne
formede, ca. 6,5 my lange og 4,0 my brede. 
Sporen er unicellulær. Væggen er glat og tyk, 
ca. 0,5 my. Den er gennemsigtig og lysebrun. 

Diskussion. - Rosellinites Meschinelli (1892) 
er en organslægt, omfattende fossile ascomy
cete svampe, som har stor lighed med arter af 
den recente slægt Rosellina Ces. et De Not. 
Rosellina vokser på råddent træ (Werdemann 
1954). 

De fossile svampe fra Fasterholt svarer nø
je til svamperester beskrevet som Rosellinites 
areolatus (Fresenius et v. Meyer) Kirchhei
mer (1941). Arten blev først beskrevet som 
Sphaeria areolatus af Fresenius og von Meyer 
(1858). Meschinelli beskrev den i 1892 som 
Sphaerites areolatus. Senere beskrev Kirch
heimer (1941) arten som Rosellinites areolatus 
fra den Miocæne brunkulsaflejring fra Wiesa. 
Kirchheimers klassifikation er fulgt her, da 
hans arbejde synes veldokumenteret og nor
malt er accepteret i den øvrige litteratur. 
Slægtsnavnet Rosellinites bliver dog af Holm 
(1959) betragtet som nomina nuda, hvilket 
støttes af Krausel (1961). 

Rosellinites areolatus kendes fra flere Mio

cæne og Pliocæne aflejringer i Europa. Mio-
cæn. - Wetterau, Tyskland (Fresenius og von 
Meyer 1856), Wiesa, Tyskland (Kirchheimer 
1941), Niederlausitz, Tyskland (Notzold 1961), 
Chomutov-Most-Templice Bassinet, N. Bøh
men (Buzek og Holy 1964), Stare Gliwice, 
S. Polen (Zablocka 1931, Lancucka-Srodonio-
wa 1963), Nowy Trag Bassinet, S. Polen (Lan-
cucka-Srodoniowa 1963). Pliocæn. - Kros-
cienko, S. Polen (Zablocka i Szafer 1947), 
Czorstyna, S. Polen (Szafer 1954). 

Familie: Amphisphaeriaceae 
Slægt: Trematosphaerites Meschinelli 

Trematosphaerites lignitum (Heer) Meschinelli. 
Fig. 2. 

1862: Heer, O., On the fossil Flora of Bovey Tracey. 
p. 1045, PL 55, fig. 1-3. 

1892: Meschinelli, A., Fungi Fossilis, p. 751 i Saccor-
da, P. A., Sylloge Fungorum. 

Beskrivelse. - Det enkelte perithecium er keg
leformet med en cirkulær basis, hvis diameter 
er 0,6-1,2 mm. En lille subcirkulær åbning, 
ostiolum, ses ofte apicalt på det kegleformede 
perithecium. Overfladen er glat og sort. Basis 
er affladet og ofte med rester af det træag
tige substrat. Perithecierne optræder isolerede 
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Fig. 2. Trematosphaerites lignitum (Heer) Meschinelli. 
a: Perithecier X 20. b: Ascosporer ca. X 1000. Foto 
J. Sommer. 
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eller i små grupper af 2-3 lateralt sammen
smeltede perithecier. 

Fra lukkede perithecier er der udpræpare
ret nogle ascosporer. Sporerne er fusiforme og 
opdelt i to rum af et septum, og ascosporen 
er sandsynligvis binucleat. Septum ses ofte med 
et elliptisk omrids, hvilket synes at vise, at 
sporen er svagt affladet og elliptisk i tværsnit. 
Der er kun set 2-rummede sporer. Sporerne 
er ca. 30,5 my lange og 10,5 my brede. Væg
gen er tynd, ca. 0,75 my, gennemsigtig og 
brun. Overfladen er glat med få, uregelmæs
sigt spredte lave verrucae, knapt 0,5 my i 
tværsnit. Formen af sporen kan undertiden væ
re mere langstrakt, og skillevæggen ses under
tiden forskudt. 

Diskussion. - Trematosphaerites Meschinelli er 
en organslægt, som har stor lighed med den 
recente slægt Trematosphaeria. Denne slægt 
rummer ca. 25 nulevende arter, som gror på 
tørre, døde grene af træagtige planter (Wer-
demann 1954). Der er fuldstændig overens
stemmelse med de fossile svamperester fra Fa
sterholt og perithecier og ascosporer, beskre
vet fra Wiese som Trematosphaerites lignitum 
(Heer) Meschinelli af Kirchheimer (1942). 
Arten var først beskrevet af Heer (1862) fra 
Bovey Tracey i England som Sphaeria ligni
tum. Slægten Trematosphaerites bliver af 
Holm (1959) betragtet som nomina nuda, men 
slægtsnavnet bliver brugt her, da det er almin
deligt accepteret og anvendt i litteraturen. 

Ascosporer med 4 rum af Trematosphaeri
tes lignitum er beskrevet fra Mittweida, Sach
sen, af Beck (1883). 

Arten er almindelig i europæiske Neogene 
floraer: Miocæn. - Wiesa, Tyskland (Kirch
heimer 1942), Chomutov-Most-Templice Bas
sinet, N. Bøhmen (Buzek og Holy 1966), Wie-
liczka, S. Polen (Zablocka 1931, Lancucka-
Srodoniowa 1963, 1966), Turow, Polen (Skir-
gietto 1961). Pliocæn. - Kroscienko, S. Polen 
(Zablocka i Szafer 1947). 

Familie: Diatrypaceae 
Slægt: Diatrype Fresenius 
Diatrype sp. 
Fig. 3 

Beskrivelse. - Fruktifikationen er fundet som 
uregelmæssige fragmenter ca. 2 X 2 X 1 mm 

Fig. 3. Diatrype sp. a: Stroma med nedsænkede peri
thecier x 20. b: Ascosporer ca. X 7000. Foto J. Som
mer. 

store. Perithecierne er næsten fuldstændigt 
indsænket i et fælles sterilt lag, stroma. Over
siden er næsten glat med mere eller mindre 
fremhævede papiller, som apicalt er forsynet 
med cirkulære, ca. 0,05 mm store åbninger, 
ostiola. Hvor stromaet ikke er hæftet til et 
substrat, kan man på undersiden se nogle bi
kage-formede hulrum. Rester af perithecierne 
ses i disse hulrum. 

Fra lukkede perithecier er der udpræpare
ret nogle sporer. Ascosporerne er nyreformede 
med afrundede, ofte let udtrukne spidser. De 
er ca. 11 my lange og 5,5 my brede. En mar
kant længdefure løber langs den konkave side 
og går næsten helt ud til spidserne. Sporevæg
gen er mørk brun og gennemsigtig. Den er 
glat og tyk, ca. 0,75 my. 

Diskussion. — Den recente slægt Diatrype Fre
senius rummer ca. 50 arter, som især lever 
på døde grene. Materialet fra Fasterholt er 
identisk med svamperester fra Chomutov-Most 
-Templice Bassinet, N. Bøhmen, beskrevet som 
Diatrype cf. disciformis. Den nulevende art 
Diatrype disciformis gror på friske grene af 
løvtræer, især på grene af Fagus (Boedjin 
1967; Werdemann 1954). 

Den fossile art kendes fra enkelte europæ
iske Tertiære floraer. Miocæn. - Chomutov-
Most-Templice Bassinet, N. Bøhmen (Buzek 
og Holy 1964). Pliocæn. - Kroscienko, Po
len (Zablocka i Szafer 1947). 
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Familie: Hysteriaceae 
Slægt: Hysterographium Cda. 

Hysterographium (?) sp. 
Fig. 4a. 

Fig. 4. a: Hysterographium (?) sp. x 20. b: Sklerotier 
X 20. Foto J. Sommer. 

Beskrivelse. - Et enkelt perithecium er fun
det. Det er elliptisk i længdesnit, 1,6 mm langt 
og 0,8 mm bredt. Peritheciets overside er 
svagt konveks med en 1,1 mm lang, lige læng-
despalte. Peritheciets basis bærer rester af et 
vedagtigt substrat. 

Diskussion. - Slægten Hysterographium Cda. 
omfatter 5 nulevende arter. De lever hoved
sageligt som saprofyter på ved og bark. Peri-
theciet fra Fasterholt svarer til perithecier be
skrevet som cf. Hysterographium fra det Mio-
cæne Chomutov-Most-Templice Bassin i det 
nordlige Bøhmen af Buzek og Holy (1964). 
Fossiler af denne slægt er ikke kendt fra an
dre europæiske floraer. 

Familie: Sclerotiniaceae 
Slægt: ? 
Fig. 4b. 

Beskrivelse. - Under denne gruppe er sam
menfattet forskellige kugleformede, massive 
sklerotier med glat eller svagt ujævn over
flade. Størrelsen varierer fra 0,3-1,2 mm. 

Diskussion. - Lignende sklerotier er beskrevet 
fra Pliocæn af Zablocka (i Szafer 1947) som 
Sclerotinia sp. div. og som Coenoccum geo-
philum Fries af Mai 1965. 

Konklusion 
Svamperesterne udgør kun en lille del af hele 
Fasterholt floraen. Alle de udslemmede svam
perester tilhører ascomyceterne, og kun for
mer med ret modstandsdygtigt væv er bevaret. 

Fra ældre aflejringer har man gennem or-
ganokemiske undersøgelser kunnet påvise til
stedeværelsen af stoffer, som i nutiden hoved
sageligt findes i lichener, skønt man i aflej
ringen ikke har fundet makroskopiske rester af 
svampe (Pedersen & Lam 1975). De fleste 
svampe har et mindre modstandsdygtigt væv, 
og det antages, at svampe kan have udgjort 
en større del af den Miocæne flora end det, 
de makroskopiske fossiler i Fasterholt floraen 
giver indtryk af. 

Arbejdet er en del af Søby-Fasterholt Brunkulsprojek-
tet ledet af B. Eske Koch og støttet af Statens Natur
videnskabelige Forskningsråd. Under arbejdet har jeg 
modtaget værdifuld hjælp af K. Raunsgaard Pedersen, 
som har gennemlæst manuskriptet, D . Møller, som har 
oversat det engelske resumé og renskrevet manuskrip
tet samt J. Sommer, som har udført fotoarbejdet. 
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