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Svenska mykologer - Seth Lundell

   JAN NILSSON

Omslagsbild
Seth Lundell. Foto från 1962.

Seth Lundell (1892 - 1966)

Seth Lundell föddes den 18 april 1892 i Uppsala 
och avled den 23 september 1966. Hans föräldrar 
var bryggeridisponenten Karl Axel Villgott Lundell 
och Anna Charlotta Östman.

Lundell genomgick realskola i Örebro 1908 och 
blev sedan tjänsteman vid Postverket där han 
arbetade 1911–1913. Han anställdes senare vid 
Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm 1929–
1934 för att ordna Lars Romells svampherbarium. 
Lundell tjänstgjorde även vid Uppsala Universitet 
där han blev hedersdoktor 1942. Han var sedan 
intendent vid universitetet 1946–1960.

Lundell var ogift.

Helt utan akademisk utbildning och efter en 
ganska anmärkningsvärd karriär blev Lundell en 
även i vetenskapliga kretsar välkänd och uppskat-
tad mykolog, som lämnade mycket betydelsefulla 
bidrag till kännedomen om storsvamparnas syste-
matik och deras utbredning i vårt land.

Efter en kort anställning som posttjänsteman 
ådrog sig Lundell under sin militärtjänstgöring 
tuberkulos. Under den utdragna konvalescens-
tiden vistades han mycket i skogarna runt sitt 
dåvarande hem i Storvreta i Uppland och det var 
troligen under denna tid som hans svampintresse 
föddes. 

Under intensivt fältarbete förvärvade Lundell 
en mycket gedigen kunskap om Uppsalatraktens 
storsvampar. Han utsträckte sina studier även 
till andra områden såsom Småland (Femsjö), 
Blekinge, Södermanland och Göteborgstrakten, 
och det rika material som sändes till honom från 
alla delar av Sverige gjorde honom väl insatt i hela 
vårt lands storsvampflora. 

Samarbete med Lundell var ibland svårt på grund 
av hans utpräglade egocentricitet och ofta starka 
men obefogade känsla av att inte uppskattas efter 
förtjänst. Många fackmän och amatörer har högt 
värderat Lundells mykologiska entusiasm och 
kunnande.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Alla föreningar bärs upp av sina enskilda med-
lemmar.
Vid årsmötet i Göteborg i mars detta år delade vi 
ut Guldkniven för första gången. Syftet med Guld-
kniven är att uppmärksamma en mykolog som har 
bidragit med särskilda insatser för svensk mykolo-
gi. Styrelsens val var lätt. Åke Strid har som redak-
tör för Jordstjärnan under 24 år, som SMF:s förste 
ordförande, som författare av ett stort antal nycklar, 
artiklar och småskrifter m.m., m.m., elegant lotsat 
många av oss vidare i snåriga artbestämningar. Vi 
gratulerar och saluterar än en gång! Alla medlem-
mar är välkomna att lämna förslag på personer 
som har bidragit med särskilda insatser för svensk 
mykologi. Av de inkomna förslagen väljer sedan 
styrelsen ut den person som tilldelas Guldkniven 
kommande år. 
Jag vill gärna lyfta fram fl er enskilda medlemmars 
insatser. Först vill jag då tacka Jörgen Jeppson för 
den första skriften i SMF:s nya skriftserie, Mykolo-
giska publikationer, ”Variation och mångfald bland 
svampar”. Texthäftet med dess tematiska avsnitt är 
kompletterat med ett bildspel på en medföljande 
CD. Paketet är avsett att underlätta arbetet för 
cirkelledare och kursledare. Beställning av skriften 
görs enkelt på SMF:s hemsida.
SMF startade som förening 1979 i Fries eget land-
skap, Småland. Det skulle dock dröja ända till 
2007 innan vår årliga mykologivecka förlades till 
Småland. Detta tack vare Annchristin Nyström 
som tog initiativet och välkomnade oss i september 
till markerna kring Hjortsberga utanför Alvesta. 
Längre fram i detta nummer fi nner ni ett utförli-
gare referat från veckan. Vi kommer särskilt att 
minnas exkursionerna till de betade skogarna och 
slåtterängarna och mötena med markägarna. Stort, 
varmt tack till Annchristin och till Göran Johns-
son, som var hennes stöd i förberedelserna inför 
och under veckan.
Kjell Olofsson, erfaren kursledare, höll under våren 
en efterlängtad kurs i mikroskopering i Göteborg. På 
begäran återkommer vi nu med inbjudan till ett nytt 
kurstillfälle för både medlemmar som är lite ovana 
men också för dem som redan har skaffat sig mikro-
skop men behöver en del handledning. Tack Kjell!
Under mykologiveckan 2002 presenterade Johan 
Nilsson (Artdatabanken) på SMF:s inbjudan idé-

erna bakom en portal för svampar, vilket mottogs 
med entusiasm av åhörarna. I Jordstjärnan 2/2004 
blev sedan alla medlemmar informerade om att 
svampportalen hade öppnats. Därefter har SMF 
deltagit i möten och lämnat konkreta synpunkter 
på utformningen av svampportalen. Vidare har 
vi skickat upprepade påpekanden om en lämplig 
struktur anpassad för rapporteringen av svamp. 
Under sommaren 2007 öppnades så Rapportsyste-
met för växter och svampar - Portal för växter, mos-
sor, svampar, lavar och alger. Fortfarande kvarstår 
dock en del frågetecken bl. a. angående kvalitets-
granskning av inmatade fynd och begränsning av 
antal rapporterade fynd vid ett enskilt rapporte-
ringstillfälle. Detta fi ck SMF tillfälle att diskutera 
under ett konstruktivt och framgångsrikt möte nu i 
november. Vi kan nog med tillförsikt se fram mot 
nästa generation av Artportalen.
Med hjälp av den användarhandledning för rap-
portsystemet för växter och svampar framtagen av 
ArtDatabanken, som delades ut i testversion till del-
tagarna på mykologiveckan, hoppas vi dels på ökad 
inrapportering av svampfynd, dels på synpunkter 
på förbättringar av Artportalen. En reviderad han-
dledning kommer att sändas ut till alla medlemmar 
tillsammans med ett kommande nummer av SMT. 
Enskilda SMF-medlemmars fyndlistor såväl som   
rapporter från SMF:s mykologiveckor kommer i 
framtiden att utgöra en oundgänglig  grund för 
uppbyggnaden av Artportalens databas. 
Med syfte att  införliva SMF:s gamla fynddatabas 
med Artportalen har ArtDatabanken i höst lösgjort 
medel för att fi nansiera inrapportering av 280 000 
poster. 135 000 av dessa fynduppgifter är i dags-
läget klara för import till Artportalen. 
Styrelsen har nu planer på att ytterligare upp-
märksamma svampars betydelse för naturvård och 
att öka kännedomen om svamp hos allmänheten 
genom en internordisk Svampens dag under sep-
tember månad. Vi återkommer med närmare de-
taljer i kommande nummer av SMT. 
Till dess! Varmt välkomna till årsmötet i Göteborg 
där vi kommer att utse vår nye/nya hedersmedlem 
och dela ut Guldkniven för andra gången!
Med önskan om ett bättre svampår 2008!

Kerstin Bergelin
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Inledning
Efter en ovanligt svampfattig höst (bortsett 
från riklig förekomst av kantareller) var för-
väntningarna stora att finna något spännande 
i de småländska ädellövskogarna. Ett 60-tal 
svampentusiaster samlades den 17 septem-
ber på Hjortsbergagården i det lilla samhället 
Hjortsberga, cirka 8 km väster om Alvesta. 
Det var dags för svamphöstens höjdpunkt, 
Mykologiveckan. Intresset var stort från media. 
Traktens lokaltidningar skrev reportage och 
radioprogrammet Naturmorgon direktsändes 
därifrån.

Arrangörer och kursledare
Arrangörer var Annchristin Nyström och Göran 
Johnsson, som på ett alldeles utmärkt sätt ord-
nat allt. Hjortsbergagården är vackert belägen 
vid Sjöatorpasjön, arbetsutrymmena var väl 
tilltagna och i den stora föreläsningssalen satt 
våra kursledare Birgitta Wasstorp och Christian 
Lange. Personalen på Hjortsbergagården såg till 
att alla gäster trivdes. Man serverade frukost, 
lunchlådor och middag av bästa klass och vi 
fick många kulinariska upplevelser.

Många fina exkursionsområden
Vi besökte många fina exkursionsområden. Det 
var dock lite sorgligt att se stormen Gudruns för-
ödelse i granskogarna. Flera reservat som hyser 
en intressant artrikedom besöktes: Bjurkärr 
med sin bokskog, det variationsrika och kupe-
rade Målaskogsberg med hyperit i marken och 
en nordligt belägen avenbokskog samt lieslagna 
och efterbetade naturbetesmarker med hamlade 
träd. Slåtterängarna i Sjösås reservat var rika 
på arter för denna naturtyp, liksom segelflyg-
platsen Kronobergshed. Gräsmarken var helt 

ogödslad och hade klippts kort under hela 
säsongen. Sådana specialbiotoper bör kanske 
inventeras i andra delar av landet också, men 
på Kronobergshed fick inventerarna se upp 
med flygplanen. En intressant nyckelbiotop 
var bergknallen Kuggaberg, till största delen 
bevuxen med hassel, men också ek och björk. 
Exkursionen i lövskog utmed Dansjöns strand 
med diverse ädla lövträd och bokskogsbranten 
i Ör var givande. Intressanta exkursioner gjor-
des också inne i staden Växjös parker och S:t 
Sigfridsområdets gamla kyrkogård.
SMÅ-land är inte så litet när man skall ordna en 
mykologivecka och det gjorde att en del resor 
blev lite långa, till exempel till Stenbrohult 
– Råshult, detta Linnéår. Där guidade professor 
Sven G. Nilsson innan exkursionen i betesmar-
kerna.

SMF:s MYKOLOGIVECKA 2007
i Fries, Linnés och linnéans landskap - Småland

 ANITA BLOM

MYKOLOGIVECKA

Christian Lange, kursledare.

Svensk Mykologisk Tidskrift 29 (3): 3-6 2008
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Fina svampfynd resulterar så småningom 
i en intressant artlista
Våra förväntningar infriades. Vi gjorde många 
fina fynd. Det blev många nya arter för Småland, 
kanske även för Sverige. Någon artlista är inte 
klar och de mest sällsynta arterna har kanske 
inte rapporterats in ännu, varför ingen presenta-
tion av fynden görs här.

Välordnad svamputställning
Svamputställningen var förlagd till ett tält vid 
sidan av huvudbyggnaden. Svamparna höll sig 
på så sätt fräscha längre och borden var fyllda 
av svamp hela veckan. Utställningen sköttes 
omsorgsfullt av Göran Johnsson och Bernt 
Hägg, vilka fick springa fram och tillbaka med 
nya arter som skulle visas upp när de passerat 
den stränga ”sluss” där kursledarna signerar 
alla fältetiketter innan svamparna kommer på 
utställningen.

MYKOLOGIVECKA

Birgitta Wasstorp, kursledare.

Ivar Sörensen vid mikroskopet.
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Full aktivitet i arbetslokalen.

Ann-Sofi e Karlsson och Anders Aronsson i utställningstältet.

MYKOLOGIVECKA
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Intressanta genomgångar
”Genomgång för nybörjare” under ledning av 
Annchristin var ett uppskattat inslag och betyd-
ligt fler än ”nybörjare” deltog. Efter dessa 
genomgångar presenterade våra ledare Birgitta 
Wasstorp och Christian Lange med kunskap 
och humor de ovanligaste arterna från dagens 
exkursioner.

Föredrag
Som det brukas på Mykologiveckan fanns också 
intressanta föredrag. Christian Lange berättade 
om olika möjligheter att hitta information om 
svamp på Internet, om samkörning av invente-
ringsregister för organismer världen över, om 
mykologisk litteratur online och att det arbetas 
mycket på att få in mer av denna information.
Som representant för Artdatabanken gav Michael 
Krikorev en introduktion till rapportsystemet för 
växter och svampar och delade ut en handled-
ning med de vanligaste förekommande hand-
greppen i Artportalen. Förhoppningsvis kan 
alla med hjälp av denna handledning rapportera 
in sina svampfynd. Herbert Kaufmann gav en 
fin presentation av nästa års Mykologivecka i 
Götabro i Närke 8–14 september.

Tack
Ett stort tack till Annchristin och Göran som 
arrangerade denna minnesvärda och trevliga 
Mykologivecka. Tack för allt jobb ni lagt ned 
före och under veckan samt allt efterarbete.

Annchristin meddelar...
...att ett par gröna herrstövlar glömdes kvar efter 
Mykologiveckan i Hjortsberga. Saknar du dem, 
hör av dig till Annchristin (tel.0470-93000 eller 
annchristin.nystrom@spray.se).

Anita Blom
Enmyra 300
820 23 Bergvik

Anita Blom arbetar som 
distriktssköterska och är 
en flitig deltagare i SMF:s 
mykologiveckor. 

anita.blom@soderhamn.com

Uno Holmberg och 
Jan-Åke Lönqvist i fält.

MYKOLOGIVECKA
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Mykologiveckan 2008 kommer att hållas i Närke 
under tiden 8–14 september 2008. Örebro Läns 
Botaniska Sällskap har åtagit sig värdskapet för 
veckan och dess genomförande. Som förlägg-
ning har vi valt en kursgård i Götabro som lig-
ger ca 20 km sydväst om Örebro, mitt i Närkes 
jordbrukslandskap. Götabro drivs i evangeliska 
frikyrkans regi och Örebro Folkhögskola håller 
undervisning här.
Götabro erbjuder övernattningsmöjligheter 
i olika former. Enkelrum, dubbelrum eller 
övernattningar i vandrarhemsform är möjliga. 
Maten tillagas på plats i det egna köket, och 
spisas i den trevliga matsalen. Arbetslokalen är 
stor. Här ryms utställningen och här kan vi om 
kvällen också lyssna till föredrag och presen-
tationer. Ett trådlöst nätverk finns uppkopplat 
i arbetslokalen. Avstånden från förläggningen 
i Götabro till de lokaler vi kommer att besöka 
under veckan varierar mellan några kilometer 
upp till maximalt 6 mil. Veckan kommer att 
genomföras på det numera traditionella sättet. 
Varje dag gör vi utflykter till förbestämda loka-
ler och på eftermiddagen och kvällen arbetar vi 
tillsammans med att bestämma våra kollekter. 
Som kursledare har vi lyckats få Jan Vesterholt 
och Birgitta Wasstorp.

Närke - en presentation
Närke tillhör de mindre landskapen i Sverige 
och ligger geografiskt sett i mitten av södra 
Sverige. Landskapet Närke utgörs till stor del av 
den södra delen av Örebro län med Örebro som 
residensstad. Den norra delen av länet tillhör 
landskapet Västmanland. Den stora genom-
fartsleden E20 delar Närke i två delar. 
Närke har en mångfaldig natur och är rikt på 
historiska och kulturella minnesmärken. I resi-
densstaden Örebro gjordes Johan Bernadotte 
till konung av Sverige och en staty intill slottet 
påminner om denna händelse. Jean Baptiste tog 
namnet Karl XIV när han blev vald som tron-
följare i Örebro år 1810. Statyn av Engelbrekt 
Engelbrektsson kan beskådas vid Stortorget 
i centrala Örebro och strax utanför det finns 
Wadköping med sina historiska byggnader som 
berättar om forna tider i Närke. Här finns också 
ett museum till minne av Kajsa Varg som skrev 
den första svenska kokboken. Hennes histo-
riska ord ”man tager, om man så hava kan ” får 
avsluta denna korta kulturella presentation av 
residensstaden. 

Man kan betrakta Närke som en mosaik av olika 
naturtyper. Nästan alla i Sverige förekommande 
naturtyper finns att hitta i detta landskap. I norr 
avgränsas Närke av Kilsbergen, eller de blå ber-

Mykologivecka 2008 i Närke
 HERBERT KAUFMANN

Götabro kurs-
gård.

MYKOLOGIVECKASvensk Mykologisk Tidskrift 29 (3): 7-9 2008
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gen, som man säger i Närke. Garphyttans natio-
nalpark som redan 1909 skyddades av riksdagen 
är kanske det mest kända området i Kilsbergen 
vars berggrund delvis består av kristallin urkalk 
som vittrar och urlakas av väder och vatten. 
Detta påverkar området nedanför och kalkhalten 
i marken sätter sin prägel på växtligheten på 
sluttningarna och slättlandet längre söderut. Vid 
marmorbrotten intill Glanshammar och de många 
kalkbrotten i östra Närke kan man beskåda de 
mäktiga kalklagren som döljs i marken. Kalken 
i Latorpsplatån och Hallsbergsförkastningen 
är sedimentär och härstammar från havsbott-
nen. Den är av samma slag som i platåbergen 
i Västergötland. Förekomsten av kalk i marken 
medför att en artrik och säregen kärlväxt- och 
svampflora har kunnat utvecklats. 
Drumlinerna, dessa släta och av isen skapade 
moränryggar, finns speciellt i de västra delarna 
av landskapet inte långt från vår förläggning 
i Götabro. Spår av stenåldersbebyggelse samt 
gravrösen finns ofta intill drumlinerna.

I de västra och södra delarna av Närke finns 
rester av naturskogar.
Många av dem är idag skyddade och kommer att 
sparas för framtiden. Dessa skogar är speciellt 
rika på vedväxande svampar. 
Ett grönstensområde strax söder om Vretstorp 
är av vulkaniskt ursprung och här finns en 
naturbarrskog med flerhundraåriga granar som 
nyligen utsetts till naturreservat. Reservatet bär 
det fantasieggande namnet ”Nygårdvulkanernas 
kalkbarrskog”.
På Närkeslätten söderut finner vi rester av 
ängar och lövskogar som förr utnyttjades som 
betesmark och där lövträden hamlades för att 
få foder för kreaturen. Många av dessa ängs-
marker håller man nu på att restaurera och de 
betas idag åter av kreatur. Herrfallsäng intill 
Hallsberg är ett praktexempel på en slåtteräng 
som är vida känd bland botanisterna för sin rika 
flora. På Närkeslätten och intill Hjälmaren finns 
ett jordbrukslandskap med många beteshagar. 
Månghundraåriga ekar hör till denna landskaps-

Svampen i Örebro..

MYKOLOGIVECKA
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bild. Här finns också talrika gamla herrgårdar 
med parker där bokar och lärkträd har planterats 
in. I söder når Närke ända fram till Vättern, med 
Askersund, Vätterns pärla, som den sydligaste 
tätorten i landskapet. Väster därom avgränsas 
landskapet av de djupa Tivedsskogarna som når 
ända in till Västergötland. I öster smälter Närke 
osynligt samman med Södermanland. Stora åker-
arealer är där uppodlade och växtligheten gynnas 
av det varma klimatet söder om Hjälmaren. 
Många av dessa säregna och ur mykologisk 
synvinkel intressanta platser kommer vi under 
mykologiveckan att besöka. Detaljerade lokal-
beskrivningar på mer än 80 lokaler kommer att 
tillhandahållas under mykologiveckan. 

Vi hälsar alla deltagare varmt välkomna till 
Närke!

Herbert Kaufmann

Sofiebergsvägen 6
702 29 Örebro

hekau@bredband.net

Herbert Kaufmann är 
sedan många år intres-
serad av mykologi, i syn-
nerhet kremlor.  Han är bosatt i Örebro och är 
välbekant med de närkiska svampmarkerna.

Sveriges äldsta en. Råå Gammelgård.

MYKOLOGIVECKA
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MYKOLOGIVECKA
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ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte 2008
Sveriges Mykologiska Förenings medlemmar

kallas till årsmöte
lördagen den 8 mars 2008 kl. 18.30
på Institutionen för växt- och miljövetenskaper, 

Göteborgs Universitet, Carl Skottsbergs gata 22, Göteborg.

Ärenden enligt föreningens stadgar : 

1. Mötets öppnande. Adjungering av gäster.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet.
5. Angående mötets behöriga utlysande.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.
10. Val av styrelseordförande för kommande verksamhetsår.
11. Val av styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
12. Val av två revisorer jämte två suppleanter för dessa för samma tid.
13. Val av valberedning för samma tid.
14. Val av redaktion för Svensk Mykologisk Tidskrift för samma tid.
15. Fastställande av årsavgift för år 2009.
16. Diskussionspunkter som har anmälts till mötesordföranden under föredragnings-

listans punkt 3.
17. Presentation av mykologiveckan 2008.
18. Guldkniven.
19. Hedersmedlem.
20. Övriga ärenden.
21. Mötets avslutande.
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ÅRSMÖTE

Årsmöteshelg med föreläsningar
Plats
Institutionen för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs Universitet
Carl Skottsbergs gata 22
Göteborg.

Anmälan
Anmälningsavgift 300: -. Beloppet sätts in på bankgiro 5388 - 7733 i samband med anmälan senast 
den 26 februari 2008. Middag på lördag kväll serveras till självkostnadspris och betalas på plats. 
Ange vid anmälan om du önskar delta i middagen och om du önskar specialkost. Fika bjuder SMF 
på.

Program
Lördag den 8 mars 2008
13.00 – 13.45 Christer Engström, chefredaktör för Nationalnyckeln.
  ”Om arbetet med Nationalnyckeln”
14.00 – 14.45 Kill Persson, SMF.
  ”Sandmarker – konsten att lära om. Inriktning mot svamp.”
14.45  Eftermiddagsfi ka.
15.00 – 15.45 Hans Rydberg, Länsstyrelsen i Södermanlands län.
  ”Rökpipsvamp och hjorttryffl ar - en resa i hassellundarnas undre värld”
16.00 – 16.45 Jacob Heilmann-Clausen, HabitatVision.
  "En europeisk rödlista över hotade svampar"
17.00  Middag.
18.30  Årsmöte. Se särskild kallelse.
19.30 – 20.15 Jan Nilsson, SMF.
  ”Hallucinogena svampar / en historisk tillbakablick”
20.15  Visning av auktionsböcker.
20.30  Auktion på äldre och yngre svamplitteratur och kuriosa. 

Söndag den 9 mars 2008
09.30 – 10.15 John Bjarne Jordal, naturkonsult, Øksendal, Norge.
  "Undersökningar av ängssvampar i Norge, och deras användning i den norska 
  karteringen av naturtyper"
10.15  Förmiddagsfi ka.
10.30 - 11.15  Karen Hansen, Naturhistoriska riksmuséet.
  ”Skålsvampar i Norden - utbredning, ekologi och släktskap”
11.30  SMF-aktuellt.
  Fototävlingen - vinnarna presenteras.
12.00  Avslutning.

Upplysningar
Kerstin Bergelin
tel. 042-23 82 32, 0705411414
kerstin.bergelin@telia.com.

Varmt välkommen till ett
spännande veckoslut 

önskar styrelsen!
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Fototävling
I samband med årsmöteshelgen inbjuder vi alla medlemmar att skicka in 
bidrag till vår fototävling. 

Anvisningar:
Motivet på alla bilder, vilka tävlar i en klass, måste ha mykologisk anknytning. 
Både foton och scannade bilder, max. 3 bilder/deltagare, är välkomna.
Bilden ska vara monterad på kartong, max A-4-storlek, inklusive eventuell passepartout.
Namn och adress anges på baksidan av bilden.
Om du deltar i årsmöteshelgen kan du personligen lämna bilderna till Jan-Åke senast kl 14.00 
på lördagen den 8 mars 2008.
Om du inte kan närvara vid årsmöteshelgen går det bra att senast den 1 mars skicka bilden/bil-
derna till: 

Jan-Åke Lönqvist
Frödingvägen 5 
293 33 Olofström 

Efter avslutad tävling kan bilderna hämtas eller skickas åter (om frimärken för returporto bifogas).

Regler för att delta i tävlingen:
Bilderna skall vara opublicerade.
Bilderna får användas av SMF efter avslutad tävling.
Medlemmar i styrelse och redaktion får ej deltaga i tävlingen.

Tre vinnare utses genom sluten omröstning av helgens deltagare och resultatet tillkännages söndagen 
den 9 mars. Vinnarna får pris med mykologisk anknytning och vinnande bidrag publiceras i ett kom-
mande nummer av Svensk Mykologisk Tidskrift.

Välkomna med bidrag!

•
•
•
•
•

•

ÅRSMÖTE

Variation och mångfald bland svampar 
I SMF:s nya småskriftserie Mykologiska publikationer 
fi nns nu Jörgen Jeppsons kompendium (inklusive CD) till 
försäljning.  Pris 200:-.

Beställ via SMF:s webshop på www.svampar.se eller hör 
av dig till föreningens kassör per telefon eller e-post. OBS. 
SMF har gått över till bankgiro och föreningens plusgiro-
konto kommer att avslutas. 
Nytt bankgironummer:  5388 – 7733.
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ÅRSMÖTE

Auktionslista
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Har du en e-postadress?
För att underlätta och förbilliga kommunikationerna vill vi gärna ha e-postadresser till så 

många medlemmar som möjligt. Skicka adresserna till
arne@iosoft.se

Besök gärna vår hemsida 

www.svampar.se
En ansiktslyftning har nu skett med 
hjälp av vår nye webb-redaktör som är 
Kill Persson. Kontakta gärna Kill om du 
har synpunkter på vår webb-plats.

kill.persson@telia.com

Sveriges mykologiska förening 30 år
Om ett par år har vår förening varit verksam i 30 år, och det är tid att tänka på en 
dokumentation av vad som hänt under den tiden. Jag efterlyser därför material som 
belyser verksamheten. Om du har speciella minnen (gärna roliga) som inte kommit fram 
i t.ex. MB/JS/SMT så skriv ner och skicka dem. Naturligtvis är bilder intressanta, särskilt 
sådan som berättar om vad vi hållit på med, t.ex. mykolgiveckor, utlandsresor och kurser. 
Speciellt efterlyses bilder från tidigare år. 
Bilder kan skickas digitalt eller som pappersbilder.
 

Åke Strid
Hantverksvägen 68
184 32 Åkersberga

08 - 540 229 33
akeocherna.strid@telia.com 
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Veckoslutskurs
- tema mikroskopering
Under ledning av Kjell Olofsson får SMF:s med-
lemmar nu åter möjlighet träna på att använda 
ljusmikroskopet.

Tidpunkt: Fredag den 11 april kl. 19.00 till 
söndag den 13 april 2008.
Plats: Institutionen för växt- och miljöveten-
skaper, Göteborgs Universitet, Carl Skottsbergs 
gata 22, Göteborg.

Program: Samling på fredag kväll för ge-
nomgång av mikroskoperingsteknik, framställ-
ning av preparat och användning av olika kemika-
lier. Lördagen ägnas åt mikroskopiska karaktärer 
hos svampar som sporer och cystider med egna 
praktiska övningsuppgifter. Fortsatt arbete under 
söndag förmiddag fram till lunch. Det fi nns även 
möjlighet att arbeta vidare någon timma efter 
lunch.

Litteratur: Som litteratur kommer främst att användas Kjell Olofssons ”Svamp under mikroskopet” 
som alla deltagare får. Också SMF-skriften ”Svampstudier med mikroskop” av Åke Strid kan komma 
till användning och fi nns till försäljning under kursen.

Materiel: Eget mikroskop tas med. Kemikalier, objekt- och täckglas fi nns till försäljning.

Kostnad: Kursavgift erläggs med 500: -. Varje deltagare ordnar själv övernattning och står också för 
kostnaden för mat. Fika under dagarna bjuder SMF på. 

Anmälan: Anmälan sker genom att kursavgiften betalas in på föreningens bankgiro 5388-7733 se-
nast den 15 februari. Deltagarantalet är begränsat.

Upplysningar:
Mikael Jeppson, tel. 0702218314
jeppson@svampar.se

Välkomna till ett trevligt veckoslut!

KURSER
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SMF-resa till Slovakien

SMF planerar en mykologisk resa till Slovakien i vecka 41 (exkursioner måndag 6/10 – fredag 10/10) 
2008. Värdar i Slovakien blir Ivona Kautmanová (Nationalmuseum i Bratislava) och Pavel Lizon 
(Slovakiska Vetenskapsakademien), vilka båda är engagerade i den Slovakiska Mykologiska Förenin-
gen.

Exkursionsområdet är beläget centralt i Slovakien, i trakten av staden Brezno och vi räknar med att 
kunna exkurera i både bokskogar och ängsmarker. 

Inkvarteringen blir enkel och resan till och från Brezno arrangeras av deltagarna själva. Det fi nns 
möjlighet att åka tåg eller buss eller att fl yga till Wien, Bratislava, Budapest eller Kraków och sedan 
hyra bil eller åka tåg/buss därifrån. Ett annat alternativ är samåkning i bil från Sverige. 

Deltagarantalet är begränsat till 20 personer. 

Vi inväntar närmare uppgifter om kostnader och exkursionsområden från Ivona och Pavel. Är du 
intresserad av att delta i resan, skicka en icke bindande intresseanmälan vilken innebär att du under 
våren får ytterligare information och anmälningsblankett via brev eller e-post.   

Om du vill veta mer om slovakisk mykologi i allmänhet rekommenderar vi att du går in på [www.
fungi.sav.sk/catathelasma] eller [www.nahuby.sk]. 

Intresseanmälan skickas senast den 1 februari till:

Mikael Jeppson
Lilla Håjumsgatan 4
461 35 Trollhättan

jeppson@svampar.se 

SMF byter från plusgiro till bankgiro
Från och med den 1 juli 2008 stänger vi föreningens plusgirokonto och övergår 
till bankgiro.

Bankgironummer 5388 - 7733.

Kassören

RESOR
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Utbytestidskrifter

SMF har sedan fl era år tillbaka ett utbyte med andra mykologiska och botaniska organisationer och 
föreningar som ger ut tidskrifter, både i Sverige och utomlands. Tidskrifterna förvaras på Institu-
tionen för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs Universitet och står till SMF-medlemmarnas 
förfogande. Är det någon speciell artikel ur någon av våra utbytesskrifter du önskar, hör av dig till 
Mikael Jeppson (jeppson@svampar.se) så kommer vi att tillverka en pdf och skicka till dig. Om du 
vill ha artikeln i pappersform tillkommer kopieringskostnad och porto. 

I vårt bibliotek fi nns följande tidskrifter i mer eller mindre kompletta serier:

Agarica    Norge
Boletus     Tyskland
Bolletino G. Bresadola, Trento Italien
Candollea   Schweiz
Catathelasma   Slovakien
Clusiana    Ungern
Coolia    Nederländerna
Der Tintling   Tyskland
Field Mycology   Storbritannien
Folia Cryptogamica Estonica Estland
Karstenia    Finland
Lavbulletinen   Sverige
Mycena    Vitryssland-Ryssland
Mycologia Bavarica  Bayern, Tyskland
Mykologické Listy   Tjeckien
Mykologický Sborník  Tjeckien
Myrinia    Sverige
Persoonia   Nederländerna
Puggehatten   Sverige
Sporaden   Sverige
Svampe    Danmark
Svensk Botanisk Tidskrift  Sverige
Willdenowia   Tyskland
Zeitschrift für Mykologie  Tyskland
Österreichische Zeitschr. Pilzkunde Österrike 

BÖCKER OCH TIDSKRIFTER
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STADGAR

§ 1 Föreningens ändamål.
Sveriges Mykologiska Förening skall verka för 

a) en bättre kännedom om Sveriges svampar och svampars roll i naturen
b) skydd av naturen och att svampplockning och annat uppträdande i skog och mark sker under 

iakttagande av gällande naturvårdslagar
c) att kontakter mellan lokala svampföreningar och svampintresserade i landet underlättas.
d) att kontakt upprätthålls med mykologiska föreningar i grannländerna
e) en samverkan med mykologisk forskning och vetenskap.

§ 2 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som vill arbeta för dess ändamål. 
Medlem är den som erlagt stadgeenlig årsavgift. Reducerad avgift kan förekomma, men berättigar då 
inte till tidskriften Svensk Mykologisk Tidskrift, vilken inkluderar Jordstjärnan - Windahlia.
Till hedersmedlem kan medlem utses av årsmötet. Förslag skall tillställas styrelsen senast två måna-
der innan årsmötet. Hedersmedlem är befriad från årsavgift och erhåller tidskriften Svensk Mykolo-
gisk Tidskrift, vilken inkluderar Jordstjärnan – Windahlia.
Medlem som aktivt motarbetar de i § 1 nämnda ändamålen eller beslut fattade av årsmöte kan uteslu-
tas.

§ 3 Årsmöte
Ordinarie årsmöte äger rum senast sista mars eller, om någon sådan inte kommer till stånd, på tid och 
plats som styrelsen bestämmer. Senast en månad före årsmötet skall medlemmarna erhålla skriftlig 
kallelse med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas. Frågor avsedda att tas upp på ordinarie 
årsmöte skall skriftligen insändas till styrelsen senast två månader före årsmötet.
Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen när den fi nner det nödvändigt, när revisorerna så påfordrar 
eller när minst en tredjedel av föreningens medlemmar så anser. Därvid må endast de ärenden be-
handlas som anges i kallelsen. Rösträtt har endast de på årsmötet närvarande medlemmarna, vardera 
med en röst.
Vid ordinarie årsmöte skall förekomma

a) Val av mötesordförande och mötessekreterare
b) Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet
c) Fråga om mötet är behörigen utlyst
d) Styrelsens verksamhetsberättelse
e) Revisorernas berättelse
f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
g) Beslut om antalet ledamöter i styrelsen och antalet suppleanter
h) Val av styrelseordförande
i) Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
k) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
l) Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
m) Val av redaktion för Svensk Mykologisk Tidskrift
n) Fastställande av årsavgift för det kommande verksamhetsåret.
o) Övriga ärenden

STADGAR
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§ 4 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter, dock alltid ett udda antal.
Ordförande liksom valberedning och revisorer utses för ett år i sänder. Övriga styrelseledamöter väljs 
på två eller ett år efter förslag av valberedningen. Om vice ordförande, kassör eller sekreterare ej valts 
av årsmötet, utses dessa inom och av styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ord-
föranden utslagsröst. Suppleant, om sådan valts, ersätter styrelseledamot som inte längre kan delta i 
föreningsarbetet. Därvid skall suppleanterna tillträda i den ordning de valts.
Styrelsen skall ansvara för att den löpande verksamheten bedrivs i enlighet med föreningens än-
damål, att inkomster och utgifter liksom tillgångar och skulder noga bokförs, samt att övriga ärenden 
som av årsmötet hänskjutits till styrelsen handläggs.
Styrelsen har ett gemensamt ansvar för sin verksamhet.
Föreningens fi rma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
Ordföranden samordnar föreningens verksamhet.
Sekreteraren för protokoll vid styrelsens möten samt tillser att dessa snarast justeras och att kopior 
därefter tillställes alla i styrelsen jämte valberedning och revisorer. Protokoll från års- och styrelse-
möten och andra handlingar skall arkiveras.
Kassören handhar föreningens räkenskaper, som förs per den 31 december.
Räkenskaperna skall i avslutat skick senast en månad före ordinarie årsmöte överlämnas till reviso-
rerna.

§ 5 Övriga funktionärer
Valberedningen skall i god tid nominera föreningsmedlemmar till de val av styrelse och revision som 
skall ske vid kommande ordinarie årsmöte.
Revisorerna skall vid det följande årsmötet avge en berättelse över sin granskning av verksamheten. 

§ 6 Stadgeändring
Förslag till ändring eller komplettering av dessa stadgar skall ingivas skriftligen till styrelsen senast 
1 januari. Förslaget skall fi nnas tillgängligt för medlemmarna senast en månad före ett ordinarie 
årsmöte. Stadgeändringen träder i kraft efter att årsmötet beslutat om ändringen.

§ 7 Upplösning av föreningen
Sveriges Mykologiska Förening fortbestår så länge minst tio av dess medlemmar så anser. Förslag 
om föreningens upplösning kan endast framläggas vid ordinarie årsmöte och beslut skall fattas av två 
årsmöten med minst två månaders mellanrum. Detta beslut skall även omfatta hur det skall förfaras 
med föreningens arkiv och övriga tillgångar. På det sistnämnda mötet skall beslutet biträdas av minst 
tre fjärdedels majoritet.
Stadgarna är antagna vid årsmöte 16 augusti 1980 (Gullspång), ändrade vid årsmötena 25 augusti 1990 
(Västerås), 26 augusti 1995 (Malung), 15 september 2001 (Flämslätt), 31 augusti 2002 (Ramsele), 13 
mars 2004 (Göteborg) och 12 mars 2005 (Göteborg).

STADGAR



Styrelse

Kerstin Bergelin ordförande
Bovetevägen 10, 260 40 VIKEN
042-238232
kerstin.bergelin@telia.com

Arne Ryberg kassör
Boafallsvägen 10, 293 72 JÄMSHÖG
0454-49208
arne@iosoft.se

Jan Nilsson
Smeberg 2, 450 84 BULLAREN
0525-20972
janne@iosoft.se

Mikael Jeppson vice ordförande 
Lilla Håjumsgatan 4, 461 35 TROLLHÄTTAN
0520-82910
jeppson@svampar.se

Jan-Åke Lönqvist
Frödingvägen 5, 293 33 OLOFSTRÖM
0454-4020
jan-ake.lonqvist@swipnet.se

Kill Persson
Mastens väg 18, 310 41 GULLBRANDSTORP
035-59463
kill.persson@telia.com

Gunilla Hederås
Tyringegatan 21, 252 76 HELSINGBORG
042-140391

Revisorer

Magnus Källberg
Tränggatan 5, 582 28 LINKÖPING
013-241713

Erik Sundström
Havregränd 1, 811 62 SANDVIKEN
026-250291

Carina Jutbo   suppl.
Tallvägen 9A, 854 66 SUNDSVALL
060-569235

Ove Lennström  suppl.
Brunnsgatan 59D, 802 52 GÄVLE
026-290928

Valberedning

Annchristin Nyström  sammankallande
Tinglabacken Borlanda, 360 40 ROTTNE
0470-93000

Ann-Sofie Karlsson
pl 6888 A, Greby, 450 81 GREBBESTAD
0525-10448

Stig Jacobsson
Flöjtgatan 21, 451 39 VÄSTRA FRÖLUNDA
031-7090710

www.svampar.se
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