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Svenska mykologer - Hampus von Post
   JAN NILSSON

Omslagsbild
Hampus von Post

Hampus von Post (1822 – 1911)

Hampus von Post föddes den 15 december 1822 
i Skedevi, Östergötland och avled den 16 augusti 
1911 i Uppsala. Han gick i skola i Linköping och 
Norrköping där han levde under knappa förhål-
landen. Han valde från början en militär utbildning 
och anställdes vid Västmanlands regemente. Han 
hade dock med sig ett stort naturintresse från sin 
barndom på Tisenhults gods i Skedevi. Under alla 
militära övningar kom han därför att samla stenar. 
insekter och växter. 
Han kom under flera perioder i sitt liv att studera 
vid Uppsala univeristet. Bl.a. läste han kemi och 
geognosi (geologi) och fann stort intresse av 
Fries's föreläsningar över vegetationens utveck-
ling.
I december 1847 gifte han sig med sin kusin Beata 
Eleonora von Post. 
I samband med inrättande av lantbruksinstitutet i 
Ultuna erhöll han 1851 en lärartjänst i kemi och 
geognosi. 
Trots sin sporadiska vetenskapliga utbildning gjor-
de han ett djupt intryck på de lärare han fick kon-
takt med. Fries skrev vid ett tillfälle till honom: "Du 

är det största naturgeni, som av instinkt bättre 
reder dig och självständigare uppfattar naturen än 
vår doktrinära Academi, som ofta låter kringföra 
sig av allehanda länders väder och tro sig stora 
genom tillägnande av stora männers brister."
Efter två år fick dock Hampus von Post lämna 
sin lärartjänst för att överta disponentskapet för 
Reijmyre glasbruk. Detta sedan släktingar vädjat 
till honom att överta befattningen efter en far-
brors frånfälle. Han skötte glasbruket med stor 
kompetens men efter några år hamnade glasbru-
ket i ett svårt konkurrensläge.
von Post ville investera i nya ugnar men ägarna 
vägrade varvid han lämnade glasbruket. Han åter-
vände till Ultuna och erhöll en tjänst som i prak-
tiken var samma plats som han lämnade 1851.
1861 började von Post brevväxla med Elias Fries. 
och blev sedan den främste representanten för 
den "friesiska" traditionen i svensk mykologi. En 
tradition som han förmedlade till Lars Romell och 
därmed till 1900-talets svampforskning.

Jan Nilsson

Källa: Svenskt Biografiskt Lexikon 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ett innehållsrikt år 2008

Först vill vi framföra våra varmaste gratula-
tioner till Siw Muskos och Svengunnar Ryman. 
På årsmötet i mars i Göteborg utnämndes Siw 
till hedersmedlem i SMF och Svengunnar till-
delades Guldkniven. Bakgrunden till deras ut-
nämningar  beskrevs i förra numret av SMT.

Tillgången på svamp hösten 2008 blev betydligt 
bättre än föregående år. Detta faktum samman-
föll turligt nog med SMF:s initiativ att arrangera 
Svampens Dag. Händelsen ägde rum för första 
gången söndagen den 7 september 2008 i form 
av ett samarrangemang med Svampkonsulen-
ternas Riksförbund, Foreningen til Svampe-
kundskabens Fremme i Danmark och Norges 
sopp- og nyttevekstforbund. I de tre nordiska 
länderna genomfördes olika arrangemang som 
exkursioner, utställningar med svamp och lit-
teratur, rådgivning, tipspromenader och färgn-
ing med svamp. En del restauranger hade också 
svamptema på menyn. Svampens dag är ett av 
flera arrangemang där allmänheten erbjuds råd-
givning om svampar. Detta kan förhoppningsvis 
på sikt eliminera risken för tragiska och onö-
diga förgiftningsfall med dödlig utgång som 
det som inträffade i höstas. Avsikten är att ge-
nomföra Svampens Dag den första söndagen i 
september varje år. Detta kommer att ske i nära 
samarbete med de svenska, norska och danska 
svampföreningarna. Kommande höst firar vi 
Svampens Dag söndagen den 6 september och 
alla önskas välkomna att delta.

De flesta fynduppgifterna (närmare 140 000 
poster) i SMF:s databas är nu inlagda på Artpor-
talen. Fynduppgifterna utgör ett viktigt underlag 
i myndigheters naturvårdsarbete och utnyttjas av 
rödlistekommitténs arbete med rödlistan 2010. 
Jag vill därför uppmana alla att fortsätta att 
rapportera in sina fynd till Artportalen. Vidare 
skulle jag önska att de som ännu inte påbörjat 
inrapporteringen gör så. Opublicerade och inte 
rapporterade fynduppgifter, som ligger och 
dammar på hyllorna, fyller ingen funktion i 
naturvårdsarbetet. Utvecklingen av Artportalens 

generation 2 har redan startat och jag är säker på 
att den kritik och de synpunkter som SMF rik-
tat mot strukturen hos den nuvarande portalen 
kommer att rättas till. Användarhandledningen, 
som alla SMF-medlemmar har fått, behandlar 
rapporteringsproceduren för växter och svampar 
och är till god hjälp vid inrapporteringen.

Mykologiveckan 2008 arrangerades framgångs-
rikt i Götabro i Närke i regi av Örebro Läns 
Botaniska sällskap med Herbert Kaufmann i 
spetsen. De noga rekognoserade exkursion-
slokalerna bjöd på en uppsjö av sällsynta och 
vackra arter, av vilka många är indikatorer på 
miljöer med höga naturvärden. Värdet av SMF:s 
mykologiveckor är flerfaldigt. Förutom att det 
är trevligt att mötas (deltagarna i Götabro kom 
från åtta olika länder) så tillför inventeringarna 
en ökad kunskap om förekomst och frekvens av 
fungan i de besökta markerna. Det var därför 
positivt att några av de engagerade exkursions-
guiderna i Närke kom från Länsstyrelsen i Öre-
bro län. Ett stort och varmt tack för en härlig och 
innehållsrik vecka.

2009! Ett naturens år! Ett ”trippeljubileumsår”!
Svenska naturskyddsföreningen ska fira sitt 
100-årsjubileum under hela året. Samtidigt fi-
ras etableringen av de första nationalparkerna 
för hundra år sedan med Nationalparkernas Dag 
den 24 maj. Men framförallt! Vi ska fira SMF:s 
30-åriga historia med klang och jubel. Under 
mykologiveckan i september besöker vi Fem-
sjö, där SMF bildades 1979. Vi kommer under 
exkursionerna på Mykologiveckan att vandra i 
de marker där Elias Fries själv strövade och vi 
kommer naturligtvis att besöka Friesminnet. 
Varmt välkomna till Mykologihelgen i Uppsala 
i mars och till Mykolo-
giveckan i Halland i sep-
tember!

Med förhoppning om ett 
gott nytt svampår!

Kerstin Bergelin
ordförande
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Den 29:e mykologiveckan i obruten ordning 
hölls under tiden 8–14 september 2008 i Närke. 
Örebro Läns Botaniska sällskap hade ansvaret 
för genomförandet. Under veckan sam lades 75 
mykologer i Götabro för att utforska Närkes 
svampflora. Deltagarna från åtta olika nationer 
gjorde att tillställningen fick en internationell 
prägel. Kursledarna Jan Vesterholt och Birgitta 
Wasstorp var våra kunniga guider under veckan 
och den rika tillgången på svamp satte de båda 
under hård press. 

Efter en ihållande torrperiod under sommar-
månaderna här i Närke kom så äntligen regnet 
i början av augusti. Den rikliga nederbörden 
fram till mykologiveckans början medförde att 
svamptillgången i Närke var helt fantastiskt stor. 
När mykologiveckan startade var soppar och 
kremlor redan på tillbakagång men det fanns 
spindlingar i sällan skådat antal i våra skogar. 
Vid exkursionen till Kanterboda NR uppskat-
tade jag att där fanns över 100 fruktkroppar av 
Cortinarius violaceus (violspindling).

Kerstin Bergelin talade i sitt öppningsanförande 
om den ”vita fläcken” på Sveriges svamp karta, 
som nu skulle kartläggas. Med vit fläck avsåg 
hon en historisk vinkling med hänsyn till loka-
lisering av SMF:s mykologiveckor. Vi som är 
verksamma i Närke vet dock att mykologiska 
utforskningar av Närkes Svampflora har gjorts 
sedan lång tid tillbaka. Detta blev speciellt 
understruket genom att vi kunde dela ut K.G. 
Nilssons nytryckta dokumentation ”Svampar 
i Närke” till deltagarna. Speciellt för myko-
logiveckan hade vi tagit fram en förteckning 
”Svamp lokaler i Närke”. Förteckningen beskri-
ver 94 av våra främsta lokaler varav vi under 
veckan kunde besöka ca 40. 

Många fina svampfynd gjordes under veckan. 
Mest imponerande var kanske Ivar Sörensens 
fynd av Cortinarius aureofulvus (gyllenspind-
ling) som är en utsökt vacker art. Siw Muskos 
och Jan-Olof Tedebrand hittade Hebeloma cavi-
pes intill kyrkogården vid Hardemo kyrka. 
Fyndplatsen döptes av Jan-Olov på fältetiketten 
till ”unter den Linden”. Håkan Lindström och 
Karl Soop kunde visa oss ytterligare okända 
spindlingar. Cortinarius disjungendus, en när-
stående art till Cortinarius brunneus, var en ny 
bekantskap för många av oss. Mauri Korhonen 
hittade i Kopparbergs ängs NR en vit flug-
svamp som bestämdes till Amanita groenlan-
dica. Mauri hjälpte oss också att bestämma 
många fynd av Leccinum och Lactarius. Fyndet 
av Entoloma bloxamii (blå rödskivling) av Inger 
Johansson gör Garphyttans Nationalpark ytter-
ligare mer värdefull. 

Anita och Leif Stridvall är duktiga mykologer 
men de är också duktiga rapportörer som läm-
nat mängder av fynddata till oss för registrering. 
Alla sällsynta arter blev inte bestämda under 
veckan och med spänning väntar jag fortfarande 
på diagnoser av en del kollekter.

Glädjande var också att några deltagare hängav 
sig åt de föga kända myxomyceterna (slem-
svampar na). Sigurd Söderberg gjorde ett fint 
fynd av Fuligo leviderma i Nygårdsvulkanens 
NR som Manfred Fries kvickt kunde bestämma. 
Glädjande var också att nybörjare kan trivas 
bland de så kunniga (ibland tråkiga?) mykolo-
gerna. Gunilla Kärrfeld som var något tveksam 
till sitt deltagande när hon anmälde sig till 
mykologiveckan, tycktes trivas utmärkt bland 
mykologiveteranerna. (Kanske något för kom-
mande arrangörer att tänka på att få med fler 
nybörjare?).

Mykologiveckan i Närke 2008
 HERBERT KAUFMANN

MYKOLOGIVECKASvensk Mykologisk Tidskrift 30 (1): 3-6 2009
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MYKOLOGIVECKA

Fig. 1. Svampexaminering i Stallet.

Fig. 2. Jan Vesterholt och Birgitta Wasstorp.
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Hjördis Lundmark visade prov på sitt professio-
nella kunnande inom området svamp färgning. 
I en fin utställning under titeln ”i regnbågens 
färger" visade hon oss ett resultat av ett som-
marprojekt tillsammans med sitt barnbarn Elin.
Tre intressanta föredrag fick vi lyssna till under 
veckan. Ron Petersens presentation av ett DNA-
projekt där amerikanska och europeiska arter 
studeras för att utröna om de europeiska arterna 
är desamma som de amerikanska eller om de 
borde få olika namn. Mikael Jeppson föreläste 
om gasteromyceter ur släktet Lycoperdon. Efter 
hans presentation kunde vi omgående notera ett 
ökat antal fynd av röksvampar. Ellen Larsson 
och Stig Jacobssons redovisade sitt arbete inom 
släktet Inocybe. Intressant var att notera den 
mängd arter som detta släktet innehåller. En 
trolig uppdelning av Inocybe fastigiata vill jag 
redan nu hälsa med glädje. 

MYKOLOGIVECKA

Mykologiveckan avslutades med en "social eve-
ning" där Stig Jacobsson utmärkte sig genom en 
fin insats i tipspromenaden med flest rätta svar. 
Hässelby-Anders underhöll oss under kvällen 
med sitt dragspel och arrangörerna Michael, 
Leif och Herbert sjöng en hemmasnickrad visa: 
”Vi är mykologer vi, rätt så vana att ta i………..”

Mycket efterarbete återstår för oss arrangörer. 
Att registrera alla fynddata i Artportalen är 
en arbetsam process. Lyckligtvis har Michael 
Krikorev erbjudit sin hjälp med inmatningen. 

En slutrapport ska publiceras. Jag är mycket 
tacksam om deltagare som fortfarande har ore-
gistrerade fynduppgifter hemma hos sig med-
delar dessa till mig snarast.

Titta gärna in på vår förenings hemsida 
[www.olbs.se] där vi kontinuerligt lägger ut bil-

Fig. 3. En av deltagarna i Mykologiveckan, Gunilla Kärrfelt, med ett exemplar av 
violgubbe (Gomphus clavatus). 
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der och övrig information om mykologiveckan. 
Gruppfotot som togs i Götabro och många andra 
bilder finns redan utlagda för nedladdning.

Herbert Kaufmann
Sofiebergsvägen 6
702 29 Örebro

hekau@bredband.net

MYKOLOGIVECKA

Fig. 4. Arrangörerna av Mykologiveckan 2008. Från vänster Herbert Kaufmann, 
Michael Andersson och Leif Sandgren. 
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Anmälan till Mykologiveckan i Nissaström 2009 (se inbjudan nästa sida)

OBS! Anmälan registreras först när anmälningsavgiften är betald!

Namn:  ...................................................................................................................................

Adress:  ..................................................................................................................................

Telefon:  .................................................Mobil:  ...................................................................

E-post:  ...................................................................................................................................

Önskat alternativ för logi:  ................................................................................................

Önskar dela rum med:  ......................................................................................................

Önskemål om mentor:  ......................................................................................................

.................................................................................................................................................

Övriga önskemål:  ................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Har bil för exkursionerna: ................................................................................................

Kan ta  ................. passagerare.

Anmälningsblanketten skickas till 
Gunilla Hederås
Tyringegatan 21
252 76 Helsingborg
Telefon 042-140391

Blanketten finns utlagd på SMF:s hemsida [www.svampar.se] under fliken ”Kurs-
er”. Registreringen kan inte göras direkt på hemsidan, men anmälan kan skickas 
via e-post med ovanstående uppgifter till gunilla.ggn @telia.com.
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MYKOLOGIVECKA

Sveriges Mykologiska Förening inbjuder SMF:s medlemmar till

Mykologiveckan 2009 i Nissaström
30-årsjubileum!

Nissaström ligger i Halland ca 2 mil nordost om Halmstad i Nissans dalgång, en knapp timmes bilväg 
från Femsjö där SMF bildades år 1979. Kursgården ligger naturskönt alldeles intill ett naturreservat som 
omfattar Nissans dalgång och med stor variation i biotoper inom bekvämt avstånd: allt från vackra bok-
skogar, ängsmarker och granskogar samt ljunghed i inlandet till kustlandskapets dyner längst i väster.  De 
flesta exkursionsmålen omfattas av Lantmäteriets terrängkartor Båstad 513, Markaryd 514, Falkenberg 
521, Halmstad 522, Bolmen 523, Ullared 530, Gislaved 531. Vi arbetar i ändamålsenliga arbetslokaler i 
en konferensbyggnad i nära anslutning till huvudbyggnaden och med utställningslokal i sutterängplanet. 
Inkvartering sker antingen i huvudbyggnaden (rum med hög standard) eller i rum av traditionell van-
drarhemsstandard i Disponentvillan, Kyrklängan eller Skolan .

Tid: Vecka 38, måndag 14 – söndag 20 september 2009.
 Veckan inleds på måndagen med middag kl. 18.00 

Plats: Nissaströms konferens & kursgård [www.nissastrom.halland.net].    

Kursledare:  Klaus Høiland och Mikael Jeppson

Anmälan: Anmälningsavgiften är 1000 kr och sätts in på SMF:s konto:  
   bankgiro 5388-7733 eller plusgiro 443 92 02-5.
   Kom ihåg att ange namn samt mykologiveckan.
 Glöm inte att skicka in ”Anmälningsblanketten” separat!
 Sista anmälningsdag är 29 maj 2009.

 Vid anmälan fr.o.m.  den 1 juni är anmälningsavgiften 1600 kronor.

Logi: Två alternativ finns för veckan i 2- bäddsrum, inklusive helpension.
 Alt 1 Hög standard med TV, radio, dusch och toalett samt uttag för uppringt 
   modem på rummet.  
   Lakan, handdukar och städning ingår ej
   Pris: 3 400 kr
   Enkelrumstillägg: 600 kr
 
 Alt 2 Konventionellt vandrarhemsrum med dusch och toalett i korridor 
   Pris: 2 400 kr  
   Enkelrumstillägg: 500 kr
   Lakan och handdukar kan hyras. Det kostar 70 kr.

   Eventuellt finns möjlighet till inkvartering i 3-6 bäddsrum till en lägre 
   kostnad.
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MYKOLOGIVECKA

I helpension ingår frukost, lunchpaket, eftermiddagskaffe samt middag. 
Logikostnaden sätts in senast 31 augusti på ovanstående konto.

Arbetslokalen rymmer inte obegränsat antal deltagare och antalet rum i de olika alternativen är 
begränsat. 

Önskemål om boende fördelas i turordning efter anmälningsdag. Som anmälningsdag räknas datum 
för inbetalning av anmälningsavgiften. 

På grund av de höga elpriserna måste vi ta ut en avgift för användning av svamptorkar med 25:-/tork 
och dygn.

Till Nissaström kommer man med tåg till Halmstad C, med flyg till Halmstad flygstation och flygbuss 
till centrum. Därifrån går buss med Hallandstrafiken. Kommer man med bil väljer man E4 söderut till 
Värnamo, tar mot Gislaved och sedan mot Halmstad via väg 26. Om man kommer på E6 från söder eller 
norr kör man till Halmstad Norra, där man tar ”Nissastigen”, riksväg 26, mot Jönköping. Vägbeskrivning 
skickas ut till deltagarna i god tid före vecka 38. Se även kursgårdens hemsida.

Upplysningar :
Gunilla Hederås tel. 042-14 03 91, 0730-354332,  e-post gunilla.ggn@telia.com
Kill Persson tel. 035-594 63, 0703-216222, e-post kill.persson@telia.com.

Välkomna till en spännande vecka i Elias Fries fotspår 
önskar 

SMF:s styrelse
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MYKOLOGIVECKA

Mellan Kattegatt i väster och Sydsvenska 
höglandet i öster, mellan storstadsregioner som 
Göteborg i norr och Örestad i söder ligger Hal-
land, knappt 15 mil långt och en 5–6 mil som 
bredast. Landskapet är en brytningsbygd, ett 
gränsland, såväl kulturhistoriskt som naturmäs-
sigt. Här blir limpa till kaka, här byts påska-
brasan mot valborgsmässobål, här skiftas från 
tungrots- till tungspets-r. Här fanns även grän-
sen mellan Danmark och Sverige under långa 
tider. Hallands bryts även från öst till väst, från 
höglandets myrrika skogsland till kustslättens 
bördiga jordbruksbygd. På tvärs i landskapet 
rinner otaliga vattendrag som sedan urminnes 
tider varit viktiga leder för människor. Handen 
på hjärtat, vem kan inte rabbla ”Laga Ni – Äta 
Vi” som minnesregel för Hallands fyra lite större 
floder. Ådalarna har spelat roll som transport- 
och transitleder sedan bronsåldern. I detta land-
skap bjuder Sveriges Mykologiska Förening till 
Mykologivecka 2009 - och passar samtidigt på 
att fira 30 år som förening!

Allra längst i söder möter urbergshorsten Hal-
landsås Skåne. Åsen är ett gränsland i sig och 
dess nordsluttningar kläs fortfarande till stor del 
av bokskog. Att gå här den andra veckan i maj är 
som att ha ett tunt grönt tyg mellan sig själv och 
omvärlden, då bokbladen slår ut i sina skiraste 
nyanser. Under det senaste halvseklet har färgen 
mörknat och på många håll är den gröna tröjan 
mörkt grön och ganska stickig av kulturgransk-
ogar som ter sig enfaldiga mot lövblandskogarnas 
mångfald. Där lövskogen fortfarande står kvar 
och inte minst längs alla de små bäckraviner som 
lockar fram mer näringsrikedom i marken, finns 
mycket att finna. I den mosaik av livsmiljöer 
som ges hittar vi om hösten fjällsopp, bläck-
sopp och grå kantarell. Örjan Fritz har i en spän-
nande artikel i Jordstjärnan nr 1/2000  beskrivit 
mykologiska upptäckter längs Hallandsåsens 

Halland - landet mitt emellan
 KILL PERSSON

nordsluttningar. Det nyinrättade naturreserva-
tet Osbecks Bokskogar vid Hasslöv i Laholms 
kommun är en utmärkt plats för sådana utflykter. 

Från Hallandsåsen i söder gör kusten en mäktig 
båge på flera mil upp mot Halmstad: Laholms-
bukten. Dess stränder och dynlandskap är en 
plats där många människor vill vara, helst i juni, 
juli och augusti. Men vi som älskar den tid den 
svage kallar höst kan i sanden vid stranden göra 
fynd som dynstinksvamp och dynsprödling. 
Längst ner mot Skånegränsen är sanden kalkrik 
och här finns flera arter stjälkröksvamp och an-
dra spännande gasteromyceter. I SMT 2/2008 
finns två artiklar om området. Innanför strandråg 
och sandrör finns det en del äldre sandtallskogar 
med gott om kremlor och spindelskivlingar. Den 
nyss nämnde Osbeck som gett namn åt det ovan 
omtalade naturreservatet, Linnélärljunge och 
kyrkoherde i Hasslöv, anmälde 1762 ”flygsand-
svampen” till Vetenskapsakademien. Var det 
dynskål han hittat? Det är dags för ett återfynd!
Från 1500-talet och framåt beskrevs flygsand-
fälten som en plåga för tidens bönder. Idag, när 
vi har fått både ICA och COOP till vår hjälp för 
livsmedelsförsörjningen, kan vi se även all den 
unika biologi som är knuten till sandmarker i 
form av funga, flora och fauna. Problemet med 
sanden är idag det helt motsatta: sandmarkerna 
håller på att växa igen!

Halland är än idag en odlingsbygd starkt präglad 
av sitt jordbruk. Historiskt har boskapsskötsel 
och stora vidsträckta utmarksbeten i form av 
ljunghedar dominerat delar av landskapet. Under 
1800-talet, då Hushållningssällskapet regerade, 
ansågs heden som en styggelse och omfattande 
planteringar var en del av det jättesprång som 
Halland och hela det agrara Sverige tog mel-
lan 1850 och 1950. I backspegeln kan vi även 
här se unika och positiva effekter av det äldre 
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produktionslandskapet. Ljungheden finns kvar 
som små rester mot vad som en gång varit, 
dock brinner heden ”–inte bara röd av ljungen” 
som Karlfeldt sa utan även av naturvårdarnas 
eldslågor om våren, från Bölinge i söder till 
Sandsjöbacka i norr. I det traditionellt skötta 
hedlandskapet hör Hallands landskapsblomma 

hårginst hemma, inte minst där en boskaps-
klöv trampat till och en grusblotta skapats. Idag 
har denna typ av grusfläckar ersatts av vägskär-
ningar och militära övningsfält – men där håller 
ginsten sig kvar och under maj månad färgas 
ljunghed och vägslänter med gult strössel. Här 
och var finns även kvar rester av det äldre be-

Fig. 1. Nissaströms kursgård. Förläggning och arbetslokaler under Mykologiveckan 2009. Foto G. Hederås.

Fig. 2. Boletus luridiformis (blodsopp) – Hallands landsskapssvamp. Foto M. Jeppson.



14 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  30:1 (2009)

MYKOLOGIVECKA

tesmarkslandskapet och en hel del ängssvampar 
går att hitta, med praktvaxskivling och strål-
vaxskivling som typiskt sydvästsvenska arter. 
 
Även om både strand och hed känns typiska för 
Halland har även skogen sin självklara plats. Vid 
det näst senaste sekelskiftet (1800 till 1900-tal) 
fanns en hel del skog i form av lövblandskog 
med bok och ek kvar. Idag utgör resterna av des-
sa skogar kärnor i viktiga mångfaldsområden. 
Ett sådant exempel är det kommande naturreser-
vatet vid Biskopstorp nordost om Halmstad eller 
sjölandskapet i Åkullaområdet, inte långt från 
Ullared. Lövskogarna stod för vedbrand och 
stävor till tunnor och som råvara till pottaska och 
andra nyttigheter. Det var ett skogslandskap med 
en stor öppenhet och gott om åldriga trädvrak. 
En en del av dessa mångfaldsstrukturer finns 
fortfarande kvar, med porslinsskivling och ko-
ralltaggsvamp som karaktärssvampar.

I länets östra delar (i landskapet Småland) ligger 
Femsjö, en socken i det transitland som sträckte 
sig från det boskapsrika betesmarkstäta ljusa 
Småland till kustlandets hamnstad, via Fylleåns 
avrinningsområde. Här föddes Elias Magnus 
Fries 1794 och 101 år efter hans död bildades 
Sveriges Mykologiska Förening just här. Snacka 
om den svenska mykologins vagga! Runt Fem-
sjö tultade den unge Elias och lät sig hänföras av 

koralltaggsvampen, kanske en mykologisk van-
dringssägen eller var det kanske just den upp-
levelsen som satte fart på allt? 
Det landskap som Elias upplevde är idag starkt 
förändrat. Ängsmarkerna är i stort försvunna 
och endast rester av lövskogar finns kvar ex-
empelvis vid Dullaberget och Hägnan men lo-
kala krafter vårdar minnet efter Fries ömt och tar 
emot mykologer från många håll. 

Så ge dig tid, ge dig glädje och gemenskap! 
Kom med på Mykologivecka i Nissaström i Hal-
land 2009.

Varmt välkomna önskar SMF:s styrelse!

Mycket mer om Hallands natur och naturreser-
vat hittar du på länsstyrelsens hemsida 
[www.n.lst.se]. Klicka dig vidare till Naturvård 
och låt dig inspireras.

Kill Persson
Mastens väg 18
310 41 Gullbrandstorp

kill.persson@telia.com

Fig. 3. Femsjö – Elias Fries 
födelsesocken. Det var här 
Sveriges Mykologiska Förening 
bildades för 30 år sedan. Arkiv-
foto 1979. Fotograf okänd. 
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SVAMPENS DAG

Svampens Dag den 7 september 2008 uppmärk-
sammades med 55 aktiviteter i hela Sverige från 
Abisko i norr till Stenshuvud i söder. Från knappt 
hälften av dessa har det kommit in utvärderingar. 
Deltagarantalet har varierat mycket, men rap-
portörerna har varit eniga om att deltagarna har 
varit mycket positiva och intresserade. Utställ-
ningar och svamprådgivning tycks ha lockat flest 
deltagare. Å andra sidan kan en lyckad utflykt 
inte ha mer än ett begränsat antal deltagare per 
ledare.

På en del orter spolierade ihållande regn delta-
gandet i utflykter, på andra orter var det svårt att 
få lokala medier att göra reklam för Svampens 
Dag. Positivt var att Sveriges Radios Naturmor-
gon lördagen den 6 september berättade att 
Svampens Dag skulle äga rum följande dag. 
Även Expressen hade någon vecka i förväg en 
notis om Svampens Dag. Flera större och min-
dre tidningar publicerade reportage från ar-
rangemangen, bl. a. Dagens Nyheter och Sven-
ska Dagbladet, vilket förhoppningsvis ökade 
kännedomen om Dagen.

Ett stort tack till alla som lagt ner mycket tid 
på att göra den första Svampens Dag till en in-
tressant upplevelse för så många människor!

I år reserverar vi söndagen den 6 september för 
Svampens Dag. En erfarenhet många av oss 
gjorde i fjol är att vi måste vara fler som delar på 
arbetet, både lokalt och centralt. Så börja redan 
nu med att försöka hitta samarbetspartner för 
kommande Svampens Dag! 

Rapport från Svampens Dag 2008
 GUNILLA HEDERÅS

Två SMF-medlemmar kommer i år att dela 
på ansvaret för Svampens Dag centralt: Viola 
Fägersten och Inger Johansson. De arbetar redan 
nu med att få kontakt med bl. a. Naturskydds-
föreningen. Svampkonsulenternas Riksförbund 
är redan med och alla lokala botaniska och bi-
ologiska föreningar är välkomna att delta. Den 
som vill vara med och arrangera aktiviteter på 
Svampens Dag 2009 är välkommen att kontakta 
Viola eller Inger för att få materiel och tips samt 
publicitet på SMF:s hemsida.  

Sverige behöver fokusera mer på svamp, som 
på många sätt har en nyckelroll i vår natur, och 
Svampens Dag är ett sätt att öka svampintresset.

Adresser till årets arrangörer av Svampens Dag:

Viola Fägersten  Inger Johansson
Håkansgatan 22  Gunnarstorp 14
51161  Skene  51693  Rångedala
Tel. 0320-33130  Tel. 033-279375  

viola.fagersten@haxringen.se 
i.j.gunnarstorp@hotmail.com

Väl mött på Svampens Dag 
den 6 september 2009!

Gunilla Hederås

Tyringegatan 21
252 76 Helsingborg

Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (1): 13 2009
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SMF-resan till Slovakien
 MIKAEL JEPPSON

Inledning
17 SMF-medlemmar deltog i SMF:s Slova-
kienexkursion som gick av stapeln 6–11 oktober 
2008. Resan till och från Slovakien genomförde 
deltagarna på egen hand och gemensam inkvar-
tering var ordnad på Hotel Predná Hora i Murán-
ska Huta i bergsområdet och nationalparken 
Muránska Planina i centrala Slovakien. Under 
sex dagar genomfördes exkursioner i traktens 
skogar och betesmarker på kalk och vulkanisk 
berggrund. Samtliga observerade svampar 
noterades och en artlista är under utarbetande. 
Totalt noterades ca 500 arter. Värd i Slovakien 
var Slovakiska Mykologiska Föreningen (Slo-
venská Mykologická Spolocnost´) genom Ivona 
Kautmanová som är verksam som mykolog vid 
Nationalmuséet i Bratislava. Till sin hjälp hade 
hon Viktor Kucera och Pavel Lizon från Slo-
vakiska Vetenskapsakademien och ytterligare 
några medlemmar från den slovakiska svamp-
föreningen 

Hotellet med omgivning
Hotellet i Predná Hora andades socialistiskt 70-
tal och bjöd på varierad inkvartering – enkel-
rum med hotellstandard, lägenheter och enklare 
campingstugor – och en utomordentligt god 
mat. Runt omkring fanns intressanta slåtterängar 
i anslutning till gamla (åtminstone på hösten) 
övergivna slalombackar. Hit genomfördes under 
veckan flera exkursioner som varje gång resul-

Abstract
In October 2008 17 members of the Swedish Mycological Society visited Muránska Planina 
National Park in Central Slovakia. Local organizers were Ivona Kautmanová,  Viktor Kucera och 
Pavel Lizon. Six days were devoted to field studies in grasslands and woodlands in the Muránska 
Planina vrchy Mts. and in Veprovské vrchy Mts.  A total of about 500 species of fungi were noted. 
A complete species-list will be available on the Internet at [www.svampar.se].

terade i ett ökat antal ängssvampar. De officiella 
exkursionsarrangemangen startade på söndags-
kvällen den 6 oktober men eftersom de flesta del-
tagare hade anlänt i god tid genomfördes redan 
på lördagen den 5 oktober en kortare exkursion 
till en torrängssluttning på kalk med omgivande 
blandskogar, nedanför den gamla borgen i byn 
Murán. Här noterades bl. a. Lepista glaucocana 
(en blekt blågrön musseron), Tulostoma brumale 
(stjälkröksvamp) och Macrolepiota mastoidea 
(puckelfjällskivling).  

Heldagsexkursioner
Måndag–torsdag genomfördes gemensamma 
heldagexkursioner till intressanta lokaler i om-
givningarna. Bland annat besöktes naturreser-
vatet Hrdzavá dolina som är en djup sprick-
dal som skär in i kalkbergen strax väster om 
by Murán, endast någon halvmil från hotellet. 
Vegetationen kännetecknas av ädellövskog med 
rikligt inslag av bok. I den djupa ravinen råder 
ett fuktigt klimat. Bland svampar som noterades 
kan nämnas Antrodiella fragrans, Calocybe ob-
scurissima, Coprinus callinus, Cortinarius cagei 
(lövängsspindling), Lentinellus castoreus (bäver-
mussling), Neolentinus adhaerens, Phlebia cent-
rifuga (rynkskinn), Polyporus badius (stor tratt-
ticka), Strobilomyces strobilaceus (fjällsopp), 
Trametes cervina och T. suaveolens (sydlig anis-
ticka). 

Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (1): 14- 20 2009
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Ett annat närbeläget exkursionsmål var betes-
markerna vid Vel’ka Lúka och Studna. Här betar 
året runt halvvilda hästar övervakade av herdar. 
Själva gräsmarkerna var inte särskilt rika på 
svamp men i anslutande barr- och blandskogar 
påträffades arter som Cortinarius odorifer (anis-
spindling),  Geastrum berkeleyi (sträv jord-
stjärna), Hygrophorus discoxanthus (mörknande 
vaxskivling), Inocybe incarnata, I. piceae, My-
cena crocata (saffranshätta), Pycnoporellus ful-
gens (brandticka) och Tremiscus helvelloides 
(gelétratting). I en gammal sågspånshög påträf-
fades flera intressanta arter av släktena Cono-
cybe, Coprinus och Psathyrella. I anslutning till 

en hästbetesmark några kilometer längre norrut 
(Studna) sågs bl. a. Cortinarius olearioides (saff-
ransspindling), Lactarius scrobiculatus (svavelris-
ka) och Leucopaxillus gentianeus (bittermusseron). 

I en dalgång vid byn Muránska Zdychava, strax 
öster om hotellet, studerades ängsmarksfun-
gan i ett ålderdomligt jordbrukslandskap med 
både betesmarker och slåtterängar i omgivande 
barr- och blandskogar.  Exempel på arter som 
påträffades är Agaricus niveolutescens, Cono-
cybe hexagonospora, C. lenticulospora, Cop-
rinus pseudoniveus, Cordyceps militaris (röd 
larvklubba), Inocybe cervicolor (hjorttråding), 

Fig. 1. Viktor Kucera och Ivona 
Kautmanová, slovakiska orga-
nisatörer. Foto T. Knutsson.

RESOR
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I. griseolilacina (lilafotstråding), Lepiota felina 
(svartfjällig fjällskivling), Stropharia albonitens 
(vit kragskivling) och Xerocomus pruinatus 
(boksopp).

En av dagarna genomfördes en lite längre tur 
till Dobrocsky prales söder om staden Brezno. 
Området, som är Slovakiens äldsta naturreser-
vat (bildat 1913), utgörs av ca 50 ha urskog med 
bok, lönn, ask, tall, gran, ädelgran och al. Områ-
det visade sig hysa mycket död ved och var rikt 
på tickor och andra vedlevande svampar. Bland 
annat noterades Fomitopsis rosea (rosenticka), 
Hericium flagellum (koralltaggsvamp på ädel-
gran), Omphalina grossula (gröngul navling), 
Oxyporus corticola (barkticka) och Serpula hi-
mantoides (timmergröppa).

Sista fältdagen ägnades åt individuella exkur-
sioner. Några deltagare beslutade att tillbringa 
dagen i området kring hotellet medan andra val-
de att återvända till lokaler som man besökt tidi-
gare i veckan om som man trodde hade mer att 
ge. Resultatet blev ytterligare fynd av intressanta 
arter, bl. a. Hygrophorus hyacinthinus (hyacint-
vaxskivling) och H. pudorinus vid Studna. Den 
sistnämnda arten är knuten till ädelgran. Kring 
hotellet påträffades Oxyporus philadelphi och S. 
Glejdura, en av de slovakiska deltagarna, gjorde 
de första slovakiska fynden av de hypogeiska 
arterna Hysterangium pompholyx och Hymeno-
gaster verrucosus. 

Fig. 2. Några exkursionsdeltagare bodde i ett observatorium i anslutning till hotellet i Predná Hora. Foto M. Jeppson.

RESOR
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Fig. 3. Lunchpaus i Hrdzavá dolina.  Anne Molia och Kill Persson. Foto T. Knutsson.

Fig. 4. Lunchpaus vid Vel’ka Lúka. Från vänster Britt och Alf Nilsson, Ellen Larsson och Claes Ingvert. Foto T. Knutsson.
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Fig. 5. Hrdzavá dolina. Sprickdalen 
sträcker sig långt in i kalkbergen. 
Foto M. Jeppson.

Fig. 6. Vel’ka Lúka betyder den Stora Ängen. Foto M. Jeppson.

RESOR
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Fig. 7. Geastrum berkeleyi (sträv jordstjärna) vid Vel’ka Lúka. Foto M. Jeppson. 

Fig. 8. Britt Nilsson och Birgitta Gahne på exkursion i en betesmark. Foto M. Jeppson.

RESOR
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Utställning och festmiddag med 
sånguppträdanden
Varje dag förnyades svamputställningen i hotel-
lets bordtennisrum (som även fungerade som 
laboratorium) och deltagarna fick möjlighet att 
redogöra för de intressantaste fynden inom deras 
respektive specialområden. Under torsdagskväl-
len hade personalen på hotellet ordnat en fest-
middag som avslutades med sånguppträdanden 
av bland andra de slovakiska mykologerna Erika, 
Zdenko och Drahoš. 

Avslutning
Reseledningen och SMF vill tacka alla del-
tagare, Ivona Kautmanová och övriga medlem-
mar från Slovakiska Mykologiska Föreningen 
liksom personal och ledning för hotellet i Predná 
Hora. Art-listan från exkursionen kommer så 
småningom att finnas tillgänglig på SMF:s hem-
sida. Titta också gärna in på Alf Pallins hemsida 
[www.pallin.nu/svamp.php] som innehåller Alfs 
personliga resedagbok med foton av både svam-
par, landskap och deltagande mykologer.

Mikael Jeppson
Lilla Håjumsgatan 4
461 35 Trollhättan

jeppson@svampar.se 

Fig. 9. Den hypogeiska svampen Hys-
terangium pompholyx funnen vid Predná 
Hora visade sig vara första fyndet i Slo-
vakien. Foto S. Glejdura.

Fig. 10. Underhållning 
på ”social evening”. 
Erika och Zdenko från 
den Slovakiska Mykolo-
giska Föreningen. Foto 
B. Nilsson. 

RESOR
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Veckoslutskurs - tema mikroskopering

Under ledning av Kjell Olofsson får SMF:s medlemmar nu åter 
möjlighet att träna på att använda ljusmikroskopet. Kursen är ett 
samarbete mellan SMF, Svampkonsulenternas Riksförbund och 
EMG vid Umeå Universitet.

Tidpunkt: Fredag den 24 april kl. 19.00 till söndag den 26 april 
2009 kl. 14.00.

Plats: Naturvetarhuset, Universitetsvägen, Umeå Universitet.

Program: Samling på fredag kväll för genomgång av mikro-
skoperingsteknik, framställning av preparat och användning av 
olika kemikalier. Lördagen ägnas åt mikroskopiska karaktärer hos 
svampar som sporer och cystider med egna praktiska övnings-
uppgifter. Fortsatt arbete under söndagen fram till tidig eftermid-
dag.

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 finns till försäljning under kursen.

Materiel: Bäst är att ta med eget mikroskop. Det finns även möjlighet att låna mikroskop på institu-
tionen. Kemikalier, objekt- och täckglas finns till försäljning. 

Kostnad: Kursavgift erläggs med 500: -.
Avgiften betalas till plusgirokonto 48 67 55-2 (Svampkonsulenternas Riksförbund) senast den 1 april. 
Varje deltagare ordnar själv övernattning och står också för kostnaden för mat. 

Anmälan: Anmälan sker till Kjell Olofsson, kjell.olofsson@licentiaten.umea.hsb.se, tel. 090-192816. Del-
tagarantalet är begränsat. Platserna fördelas efter tidpunkt för anmälan.

Upplysningar:  
Kerstin Bergelin     Elisabeth Bååth
tel. 042-238232    tel. 090-7867911
kerstin.bergelin@telia.com   elisabeth.baath@emg.umu.se

Välkomna till ett trevligt veckoslut!

KURSER
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Studio fungorum – nybörjarkurs i svampkunskap
SMF inbjuder till en nybörjarkurs i svampkunskap under ett förlängt veckoslut 

10–13 september 2009

Kursen är uppdelad i fältarbete och workshops.

Några kursmoment:
•	 hur man bestämmer svampar till släkte med hjälp av svampböcker och resurser på internet
•	 några karaktäristiska svampar i de naturtyper vi besöker
•	 den moderna systematiken – kort översikt
•	 enkel mikroskoperingsteknik
•	 svampars levnadssätt
•	 hur man känner igen och klassificerar olika biotoper
•	 kartor och koordinater
•	 att rapportera svampfynd till Artportalen
 
Kursen går av stapeln på Tingvalls ekoby i Bullaren i norra Bohuslän. Inkvartering i dubbelrum med hel-
pension. Vi startar med gemensam samling och middag på torsdagskvällen och avslutar vid lunchtid på 
söndagen.  Tag med dina svampböcker, en svampkorg och fältklädsel. Om du har ett mikroskop får du 
gärna ta med det och en bärbar dator kan komma väl till pass.

Kursledare: Janne Nilsson och Mikael Jeppson

Kursavgift:  500:-
Boende i  enkelrum: 2 500:-
 dubbelrum: 2 000:-
I boendet ingår middag torsdag / frukost, lunch, middag fredag och lördag / frukost söndag.
I kursavgiften ingår litteratur och kursmaterial som behövs under kursen.

Anmälan och betalning: Ange namn, adress, telefon, önskemål om ev. vegetarisk kost, önskemål om 
ev. person att dela rum med och skicka uppgifterna till janne@sagenilerdal.se. Du kan också ringa till 
Janne Nilsson, 0525-20972 för anmälan. Observera att din anmälan registreras först när kurssavgiften 
betalats in till SMF:s bankgiro 5388-7733 eller plusgiro 443 92 02 -5. Sista dag för registrering  är 1 maj 
2009.
Antalet platser är begränsat och du erhåller din turordningsplats när kursavgiften kommit in på SMF:s 
konto. 
Logikostnad skall vara SMF tillhanda senast 31/8 2009. Kursavgift återbetalas ej vid ev. avbokning.

Till Tingvalls ekoby kommer du enklast:
Från norr/öster - Kör genom Dalsland (lv 164 genom Dals-Ed) och kommer fram till Bullaresjöarna där 
du svänger söderut på lv 165. Efter 7 km finns skyltat "Tingvalls Eko" till höger. 
Söderifrån - Kör E6 norrut från Uddevalla (motorväg). Kör av motorvägen vid Dingle och kör till Häl-
levadsholm. Där tar du av mot Bullarebygden, lv 165 norrut. Kör tills du ser skyltning "Tingvalls Eko" till 
vänster.

KURSER
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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 finner 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
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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 firma 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 finnas 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).
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