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ÅKE STRID
Mykologen MattsAdolf Lindblad (1821–1899)
Matts Adolf Lindblad var efter Elias Fries den flitigaste
svenska mykologen under 1800-talet, mycket aktiv
både i fält och vid skrivbordet. Han föddes det år då
Fries´ Systema mycologicum kom ut, och han kom att
bli dennes trogne lärjunge. Redan som 20-åring var
Lindblad en kunnig mykolog, och han var aktiv fram till
sin död. Hans ca 60 år inom mykologin var inte mycket
mindre än lärofaderns.
Bördig från en prästfamilj växte Lindblad upp i Vallby
prästgård i Södermanland. Hans lyriska beskrivning av
hembygden kan ha bidragit till hans tidiga botaniska
intresse, som snart avlöstes av intresset för svampar,
kanske efter påverkan från Fries. I Vallby och angränsande socknar samlade Lindblad ett rikligt svampmaterial (nu på Naturhistoriska riksmuseet), åtföljt av
noggranna beskrivningar. Även kring Uppsala gjorde
Lindblad ständiga exkursioner, och han markerar i sina
anteckningar med ”F” vilka svampar han fått bekräftade
eller bestämda av Elias Fries. I början av 1840-talet
verkar de två ha haft nästan dagliga kontakter. I sina
anteckningar satte Lindblad in svamparna i sitt ekologiska sammanhang (barrskogens svampar, lövskogens
svampar), och man kan kalla honom vår första svampekolog.
Lindblad lyckades aldrig få de akademiska tjänster som
han åstundade, bl.a. professuren efter Elias Fries, men

en tid innehade han en konservatortjänst. En insats
som blev av bestående värde var hans medverkan som
fackman vid tillkomsten av Elias Fries´ svampplanscher,
bl.a. samarbetet med konstnären Petter Åkerlund i
Femsjö i mitten av 1850-talet. Han publicerade själv
ett 10-tal arbeten i mykologi och han står också som
auktor för en del nya svamparter som publicerades av
Fries. Han hade ett genuint intresse för vilka svampar
som var ätliga och giftiga, och han uppmärksammade
t.ex. giftigheten hos stenmurklan och slätskivlingar. En
avsikt med bildandet av Stockholms Svampvänner
(1879) var nog att få njuta av svamprätter i sällskap
med likasinnade. Vid en ”frukostmiddag” på Börsen
1887 serverades 19 olika svamprätter!
Många av Lindblads planer kom aldrig till utförande,
t.ex. den svampbok som han gjorde akvareller till. Först
ett par år efter hans död fullbordades den av L. Romell
och H. Sandeberg. De äldsta mykologerna erinrar sig
kanske Lindblads namn genom ”D:r M.A. Lindblads
Svampbok” (1901), som var amatörernas standardverk
i början av 1900-talet. Ett av Lindblads tidigare arbeten
behandlade släktskaperna inom organismvärlden, ett
ämne som han aldrig slutade att spekulera över. Dessa
grubblerier samt dålig hälsa och dålig ekonomi gjorde
att han sedan han flyttat till Stockholm (1873) alltmer
beskrevs som en kroppslig och själslig ruin, som hustrun försörjde som tvätterska.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

2006! Ett osedvanligt gott svampår!
Värmerekord redan under juli månad, vilket återkom under månaderna september till december.
Regnet, däremot, kom inte förrän efter det att
mykologiveckan hade genomförts i augusti. De
oroliga arrangörerna spanade veckorna innan
förgäves efter regn undrande om det överhuvudtaget skulle ﬁnnas någon svamp i Härjedalens
marker att erbjuda deltagarna. Men visst fanns
det svamp! Exkursionslokalerna som deltagarna ﬁck besöka visade ett brett spektrum av vår
unika fjällvärld och minnet från vandringarna
kommer att bestå länge. Stort varmt tack till
arrangörerna, Hjördis Lundmark, Siw Muskos,
Maj-Britt Såthe, Jan-Olof Tedebrand och Staffan Åström.
Så till ett problem. Allt ﬂer av SMF:s medlemmar har upptäckt värdet av mykologiveckorna.
På mykologiveckan i Härjedalen kunde inte alla
som önskade att delta få plats och kunde bara
hoppas på återbud. Det kan vara viktigt att påpeka att också under kommande mykologivecka
i Småland är antalet deltagare begränsat.
Under augusti genomfördes en resa till Island
på inbjudan av Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir vid
Icelandic Institute of Natural History i Akureyri.
Läs och ta del av ett utförligt reportage från en
oförglömlig resa i detta nummer. Alla vi som
var med tackar Gyða varmt och hoppas att våra
insamlingar ska bidra till utökad kunskap om Islands funga.
Med stolthet kan konstateras att inventering av
svamp i Sverige till allra största delen bedrivs
genom enträgna insatser av SMF:s medlemmar.
En verksamhet som är av avgörande betydelse
för arbetet med den nationella rödlistan och åtgärdsprogrammen. I många miljöer kan svampar vara viktiga indikatorer på höga naturvärden
och SMF har fått förtroendet av Skogsstyrelsen
att genomföra ett projekt avseende dokumentation av rödlistade skogslevande svampar.
Inventeringarna, på nationell basis, har under
2006 visat på värdefulla skogsmiljöer, som ti2

digare varit okända. Vi vill redan nu tacka Skogsstyrelsen för tilldelade medel och vi planerar
att, efter avslutande inventeringar under 2007,
presentera projektet i ett kommande nummer av
Svensk Mykologisk Tidskrift liksom på årsmötet
2008. Ett exempel på en skogsmiljö med höga
naturvärden är taggsvampskogarna. De utgör en
hotad skogsmiljö som utförligt beskrivs av Johan
Nitare i häftet Taggsvampsskogar som bifogades
kallelsen till årsmötet.
Beröm slösas över Svensk Mykologisk Tidskrift, vilket är redaktionens hela förtjänst. Ett
krävande ideellt arbete under många långa kvällar, vilket på ett förtjänstfullt sätt kombinerar
mykologisk faktapresentation med en tilltalande
layout. Tyvärr är produktion och distribution
av SMT med hög kvalitet förknippat med stigande kostnader. Dessa kostnader täcks inte av
medlemsavgifterna och SMF har därför sökt
och beviljats publiceringsstöd under 2006 av
Naturvårdsverket samt produktionsstöd av Kapten Carl Stenholms Donationsfond. Ett stort tack
för förtroendet och tilldelade medel.
Styrelsen vill nu lyfta fram och uppmärksamma
medlemmar som utan egen vinning, utan tanke
på belöning eller betalning har arbetat för att
öka allas vår kunskap inom svensk mykologi. På
årsmötet i Göteborg i mars kommer styrelsen att
dela ut Guldkniven till en medlem i SMF som
erkänsla för ett sådant framgångsrikt arbete.
Alla medlemmar är välkomna att lämna förslag
på personer som har bidragit med insatser för
svensk mykologi. Av de inkomna förslagen
väljer sedan styrelsen ut den person som tilldelas
Guldkniven kommande år.
Varmt välkomna till
årsmötet i Göteborg och
till mykologiveckan i
Småland. Med önskan
om ett riktigt ﬁnt svampår
också 2007!
Kerstin Bergelin
Ordförande
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Land av is och eld
Rapport från SMF:s resa till Island 2006
KJELL OLOFSSON
Abstract
From 29 July to 5 August 2006 the Swedish Mycological Society arranged a foray to Iceland.
Local guide and organizer was Guðríður Gyða Eyólfsdóttir from the Icelandic Institute of
Natural History at Akureyri. The base camp for the foray was a small guesthouse at Syðra
Langholt, near the village Flúðir, some 70 km east of Reykjavík.
A number of habitats were visited: grazed grasslands, alpine heathland, natural birch forests,
conifer plantations and coastal sand dunes.
In between the field work, the 15 participants also had the opportunity to visit the impressive waterfall Gullfoss, the active geysir Strokkur and the historical sites at Þingvellir.
Among new mycological records for Iceland were Amanita submembranacea, Amphinema
byssoides, Coprinus heterosetulosus, Cortinarius armeniacus, C. paleaceus, C. saginus, Inocybe
petiginosa, Phanerochaete sordida and Xerocomus ferrugineus.

Inledning
Vi var 15 personer som samlades för att studera svampfloran på sydvästra Island. Guðríður
Gyða Eyjólfsdóttir från Naturhistoriska Museet
i Akureyri hade planerat våra exkursionsmål
och ordnat förläggning och buss med chaufför.
Ytterligare en islänning, lichenologen Starri
Heiðmarsson, deltog i denna vecka. Han disputerade i Uppsala och talar därför utmärkt
svenska. Därutöver var vi nio svenskar, två
norskor och två skottar.
Den 29 juli var resdag. Vi hade själva ordnat vår
resa till Island och blev upphämtade med buss i
Keflavík och Reykjavík för vidare transport till
pensionatet i Syðra Langholt. Det ligger cirka
sju mil öster om Reykjavík och inte långt från
Gyðas barndomshem. Området är relativt plant,
en jordbruksbygd som genomkorsas av älven
Hvítá med biflöden. Men fjällen är nära. Från
vår förläggning hade vi utsikt mot vulkanen
Hekla i öster.

Svinárnes - Deild - Tungufellsdalur
Söndagen den 30 juli reste vi inåt landet. Vi
följde älven Hvítá upp till Svinárnes, i dalgången sydost om Bláfell och Langjökull. Området
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ligger på 390 möh och betraktas som alpint. Det
är hed och gräsmark kring älven, med förekomst
av bland annat myrbräcka. Tidigare har området
betats av får men nu fanns ett litet stall med hästar och en stuga. Här hittades bl. a. Hebeloma
marginatulum som är en alpin fränskivlingsart,
och nordlig lilariska (Lactarius pseudouvidus,
fig. 3). På hemvägen gjordes ett stopp vid Deild,
ett område med hed och våtmark. Där hittades
rodnande strävsopp (Leccinum roseofractum).
Ytterligare ett stopp gjordes vid en lågvuxen,
svårgenomtränglig björkskog i Tungufellsdalur
och resulterade i att Russula chloroides kunde
noteras som ny art för Island.

Laugarvatnshellir - Þingvellir
Måndagen den 31 juli åkte vi västerut till
Þingvellir. På vägen gjorde vi ett stopp vid
Laugarvatnshellir där en bergssluttning mötte
en grässlätt. Här hittades maskfingersvamp
(Clavaria fragilis), Laccaria proximella (eventuellt synonym till L. proxima) och Podospora
appendiculata (fig. 4). Den sistnämnda är en
svart liten pyrenomycet som nog är rätt vanlig
på spillning. Vid Þingvellir undersökte vi en
barrskog som planterades redan 1899. Skogen
3
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Fig. 1. Gruppfoto vid Gullfoss med Langjökull i bakgrunden.
Främre raden från vänster: Mustafa Tunali, Mike Richardson, Mikael Jeppson, Starri Heiðmarsson, Anne Molia och
Inger-Lise Walter.
Bakre raden från vänster: Kjell Olofsson, Monica Hanson, Gunilla Hederås, Jan-Erik Hederås, Kerstin Bergelin, Bernt
Hägg, Sven-Åke Hanson, Roy Watling, Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir och Birgitta Gahne. Foto K. Olofsson.

bestod av någon granart (Picea sp.) och en tallart
(Pinus sp.), troligen bergtall (Pinus mugo). Här
hittade vi bland annat arter som är relativt vanliga i Sverige, men som vi fick registrera som nya
för Island, t. ex. aprikosspindling (Cortinarius
armeniacus), pelargonspindling (C. paleaceus), grankransspindling (C. saginus), dvärgtråding (Inocybe petiginosa), gräddstrålskinn
(Phanerochaete sordida) och Xerocomus ferrugineus. Vi passade naturligtvis också på att
titta på de historiska sevärdheterna. Det var här
Islands första riksdag, alltinget, sammanträdde
för första gången för mer än 1000 år sedan.
Ett tredje stopp gjordes vid Þingvallahraun, en
gles björkskog på lava där vi hittade skinnet
Scopuloides rimosa.

Gullfoss - Geysir - Haukadalsskógur
På tisdag den 1 augusti åkte vi återigen norrut
i Hvítás dalgång. Vi besökte först vattenfallet Gullfoss (fig. 5), beundrade de imponerande naturkrafterna och hittade mönjeskål
(Aleuria aurantia). Sedan besökte vi ytterligare
en sevärdhet, geysrarna Geysir och Strokkur.

4

Fig. 2. Islandsveckans arrangör, Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir. Foto K. Bergelin.
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Fig. 3. Lactarius pseudouvidus (nordlig lilariska). Island, Árnessysla, Hrunamannahreppur, Bryðjuholtsmúli,
2006-08-02. Foto M. Jeppson.

De ligger alldeles bredvid varandra. Strokkur
var den enda aktiva och sprutade upp en vattenpelare ungefär var tredje minut. Bara ett
antal hundra meter från geysrarna låg dagens
egentliga exkursionsmål, Haukadalsskógur (fig.
6). Här har man från 1940-talet och framåt satt
ut ca. 1,8 miljoner barrträdsplantor. Det är ett
antal olika arter, bl. a. gran (Picea abies), sitkagran (Picea sitchensis), sibirisk lärk (Larix
sibirica) och contortatall (Pinus contorta).
Planteringarna är genomkorsade av små vägar
och fungerar som rekreationsområde. Två nya
arter för Island hittades, nämligen gråstrumpig kamskivling (Amanita submembranacea)
och kraterskinn (Amphinema byssoides). Några
exempel på andra fynd var grön trattskivling
(Clitocybe odora), gulskivig kanelspindling
(Cortinarius croceus), bäckspik (Cudoniella
clavus, fig. 7), gifthätting (Galerina marginata)
och stinkkremla (Russula foetens). Efter hemkomsten åkte vi ut till en het källa i terrängen
utanför Flúðir och tog ett stärkande bad. Senare
på kvällen tillagade och bjöd Starri på en god
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20 μm

Fig. 4. Spor av den koprofila pyrenomyceten Podospora
appendiculata på spillning. Island, Árnessysla,
Laugarvatnshellir, 2006-07-31. Man ser delar av de
långa utskott som fäster sporen på någon växt som förhoppningsvis äts av ett betande djur. Foto K. Olofsson.
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Fig. 5. Gullfoss. Foto M. Jeppson.

Fig. 6. Haukadalsskógur. Den planterade barrskogen sträcker sig upp längs fjällsidan. Foto M. Jeppson.
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Fig. 7. Cudoniella clavus (bäckspik). Island, Árnessysla, Haukadalsskógur, 2006-08-01. Foto K. Olofsson.

Fig. 8. Pilobolus sp. Island, Árnessysla, Hrunamannahreppur, Skollagróf, på hästspillning, 2006-08-02. Foto K.
Olofsson.
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Fig 9. Utsikt mot Langjökull. Foto M. Jeppson.

på kvällen tillagade och bjöd Starri på en god
lavsoppa, gjord på islandslav och mjölk med en
liten tillsats av farinsocker. Denna händelserika
dag avslutades med att Mikael Jeppson höll ett
föredrag om Islands gasteromyceter.

Skollagróf - Bryðjuholt
Den 2 augusti besökte vi först en gård,
Skollagróf, som ägs av en släkting till Gyða.
Där fanns både kor och hästar, så den ängsmark
och bergssluttning vi strövade i var mer eller
mindre betad. Här hittades t. ex. vit tuvskivling

Fig. 10. Mike Richardson med ringbrokskivling (Panaeolus semiovatus) på hästspillning. Island, Árnessysla, Hrunamannahreppur, Bryðjuholt, 2006-08-02. Foto K. Olofsson.
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(Lyophyllum connatum), Ramsbottonia asperior (en liten orange skålsvamp) och fjällkremla
(Russula nana). På spillning från hästarna på
gårdsplanen påträffades slungmögel (Pilobolus
sp. fig. 8). Vi besökte sedan Gyðas mor, Helga
Magnúsdóttir, på gården Bryðjuholt. Helga bjöd
på kaffe och traditionell isländsk mat och förärade oss alla var sin handsnidad träsvamp. Ute på
gårdsplanen hittades klyvblad (Schizophyllum
commune) växande på en gammal höbal. Det
visade sig vara andra fyndet på Island och även
det första fyndet hade gjorts på en höbal. Sedan
åkte vi några hundra meter ned till älven Hvítás
strand där vi exkurerade en stund varefter vi
åkte tillbaka till ett fårhus med en inhägnad där
hästar betat. Där hittades dyngsvampar som
Coprinus heterosetulosus (ny för Island), högbroking (Panaeolus acuminatus), ringbroking
(P. semiovatus, fig. 10) och gul kragskivling
(Stropharia semiglobata).

Óseyrarbrú - Knarrarósviti - Gunnarsholt
Torsdagen den 3 augusti åkte vi söderut till
kusten. Vi stannade vid Óseyrarbrú och gick på
sanddynerna där. Det var ont om svamp, men
vi hittade snövit bläcksvamp (Coprinus niveus)
och umbellatskål (Heterosphaeria patella). Vi
fortsatte österut längs kusten till Knarrarósviti,
en fyr på sandig gräsmark. Här fann vi bland
annat gul åkerskivling (Agrocybe pediades),
tidig åkerskivling (A. praecox), pokalmurkla
(Helvella acetabulum), vit hattmurkla (H. crispa), svart hattmurkla (H. lacunosa), toppvaxing (Hygrocybe conica), scharlakansvaxing (H.
punicea), mörkfjällig vaxing (H. turunda) och
vårtskinn (Hyphoderma setigerum). Sedan gick
färden norrut till Gunnarsholt. Där finns Islands
"Soil Conservation Center" som är det äldsta i
världen i sitt slag, grundat redan 1907. Island
har stora problem med erosion förorsakad av
en kombination av vatten, vind och hårt bete.
Tidigare under veckan hade vi någon gång sett
att man lagt ut höbalar i strandkanten på rinnande vatten för att hindra erosion. Vi fick en
kort presentation av centrets arbete. Bland annat
försöker man binda jorden genom att plantera ut
Populus trichocarpa (en nordamerikansk pop-
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pel), en nordamerikansk lupin (Lupinus nootkatensis) och strandråg. Efter presentation och
diskussion gick vi ut i en försöksplantering av
Populus trichocarpa och letade svamp. Där
hittade vi diskfränskivling (Hebeloma mesophaeum), Hebeloma velutipes och laxskivling
(Laccaria laccata).

Mot Reykjavik
På fredag den 4 augusti reste vi tillbaka till
Reykjavik. Vi åkte mot sydväst till kusten som
vi följde för att slutligen svänga norrut mot
huvudstaden. På vägen stannade vi vid Kerið, en
6500 år gammal vulkankrater. Vid lunchpausen
i byn Hveragerði avtackades Gyða med sylt,
CD-skivor och kramar. Vår utmärkte chaufför,
Mustafa Tunali, tackades för god körning och
förärades en handsnidad träsvamp tillverkad av
Gyðas mamma.
Under den fortsatta resan mot Reykjavík gjorde
vi ytterligare ett stopp. Det var vid Seltún i
Krýsuvík, ett geotermiskt område där marken
ryker och bubblar.

Fig. 11. Starri Heiðmarsson berättar hur han lagat till sin
islandslavssoppa. Foto K. Olofsson.
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Fig. 12. Roy Watling, Anne Molia och Inger-Lise Walter äter lunch i lä bakom fyren Knarrarósviti, nära Stokkseyri.
Foto M. Jeppson.

Fig. 13. Utsikt mot Hekla från fjället bakom Gyðas föräldrahem. Foto M. Jeppson.
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Fig. 14. I bussen. Foto K. Bergelin.

Vid framkomsten till Reykjavík checkade vi in
på vårt övernattningsställe, gick ut på sightseeing och avslutade kvällen med en avskedsmiddag på restaurang.

Tack
Ett stort tack till Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir
som förutom att organisera SMF:s Islandsvecka
också producerat en sammanställning över de
hittills artbestämda fynden.

Kjell Olofsson
Biologigränd 46
907 32 Umeå
Kjell Olofsson är sedan
många år ordförande i Umeå
Mykologiska Förening. Han
deltar i undervisningen på
flera av de distanskurser i
svampkunskap som ges av
Umeå Universitet.
kjell.olofsson@licentiaten.umea.hsb.se
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MYKOLOGISKA NOTISER

Nordlig svamp på harspillning
Under SMF:s mykologivecka i Hamra i augusti
2006 hade SMF fått ett specialuppdrag: att samla harspillning som genom Kerstin Bergelins
försorg skulle skickas iväg till forskaren Mike
Richardson i Edinburgh. Insamlingarna skulle
läggas i "odling" för att se vilka svampar som
växer på dem. Mike har fått 19 insamlingar från
Härjedalen men har hittills inga resultat att redovisa men lovar att återkomma i frågan. Alla hans
noteringar kommer att tillställas organisationsgruppen för mykologiveckan för att så småningom kunna inarbetas i den totala artlistan från
Hamra.
Mike tackar alla SMF-medlemmar som bidragit
med svensk harspillning och skriver:
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could not conﬁrm it. It seems fairly clear that C.
polymegasperma likes high latitudes and Lepus
timidus pellets, and when I found out from Kerstin that the Sveriges Mykologiska Förening was
having a ﬁeld meeting in northern Sweden last
summer, it was an opportunity not to be missed.
I was surprised by the response, and with some
pooling of samples which seemed to be from the
same locality, I have 19 samples incubating. I
will let Kerstin know what I ﬁnd, and the records
and any material will be added to the foray records.
So, thank you again to all who collected for me,
and to Kerstin for coordinating the operation.
Mike Richardson

Swedish pearls

Aktuellt på Internet

I would like to thank all those who collected hare
pellets for me during the foray at Hamra last August. Kerstin Bergelin told me that she was just
a little bit amused, like all the participants, over
the speciﬁc substrate. She should not have been,
as we discussed the topic in Iceland last summer, but for all the other collectors, here is some
background.
In the 1960s I found a Coniochaeta with multispored (i.e. 8 spores) asci on the droppings of
Lepus timidus in the Pentland Hills, near Edinburgh, that was clearly distinct from the 'usual'
multispored coprophilous Coniochaeta, C. hansenii. Since 1993 I have found the same fungus
16 times on L. timidus droppings in Scotland. It
was described as a new species, Coniochaeta
polymegasperma, in 1998. I have not found it
on brown hare (L. capensis) pellets from the UK
or Ireland, or on other lagomorph pellets from
Finland, Ireland, France, Spain, Italy, Morocco, USA, Canada, Chile, Australia, St Helena
and the Kerguelen and Falkland Islands. I was,
therefore, intrigued by its presence only on L.
timidus droppings in Scotland.
In 2004 I went for a holiday to the Faroe Islands
and found it on two out of nine samples of hare
droppings I collected there. In 2004 I also collected 8 samples of hare pellets from around
Tampere in Finland - I think it was there, but I

Det ﬁnns mycket matnyttigt för en mykolog att
hämta på Internet. Här kommer några tips. Hör
gärna av dig om du har exempel på annat mykologiskt användbart på nätet. Vi kan i så fall ﬂagga
för detta i kommande nummer av SMT.
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Index fungorum och Bibliography of Systematic Mycology
Två mycket användbara mykologiska sajter
har producerats av CABI Bioscience i England
[www.cabi-bioscience.org]. Den ena av dessa
är ”Index fungorum” (www.indexfungorum.
org/Names/Names.asp) som förtecknar latinska
svampnamn med gällande auktorsbeteckningar
och publiceringsår. Även synonymer är listade
och under rubriken ”current name” anges det
namn som bör användas för arten. Den andra
sajten är ”Bibliography of Systematic Mycology” [www.indexfungorum.org/BSM/bsm.asp]
som innehåller en förteckning över mykologisk
litteratur sökbar på svampsläkte och författare.
Nordiska svampdatabaser och en ny
norsk rödlista
I grannlandet Norge har Botaniska Muséet i Oslo
nyligen reviderat sin artdatabas [www.nhm.uio.
no/botanisk/sopp/] som ger detaljerad information om förekomster och utbredning hos norska
storsvampar. Den nyinrättade ”Artsdatabanken”
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Svensk Mykologisk Tidskrift 28 (1): 13, 2007
[www.artsdatabanken.no] har i slutet av 2006
publicerat en ny norsk Rödlista för svampar.
Den kan laddas ner gratis i pdf-format från den
norska Artsdatabanken.
Våra danska vänner i Foreningen til Svampekundskabens Fremme har på sin hemsida en
länk till sin Rödlistedatabas. På samma sajt ﬁnns
också länken ”Svampefund” som är ett forum
där svampfynd kan registreras och införlivas
med föreningens fynddatabas (jmf den svenska
Artportalen).
På Island har det statliga ”Náttúrufræðistofnun
Íslands” lagt ut utbredningskartor för kärlväxter,
mossor, lavar, alger och svampar. Ta en titt på
[www.ni.is] och klicka på länken ”plöntuvefsjá”.
För att se utbredningskartor för svampar markerar man ”sveppir” och ”latnesku plöntuheiti”
varefter man skriver in den eftersökta svampens
namn på latin i sökrutan och klickar på ”byrja”.
Länsstyrelsernas kartor
För den som vill ha tillgång till bra kartmaterial vid svampexkursioner ﬁnns idag detaljerade
kartor att skriva ut gratis, direkt från nätet.
Det är Sveriges olika länsstyrelser som har
lagt ut högupplösta kartor över hela landet.
Den mest detaljerade varianten motsvarar
Lantmäteriets fastighetskarta och bygger på
ﬂygfoton där odlad mark och skog färgats
gul respektive grön. Knappa in [www.gis.lst.
se], välj län och kommun och zooma dig in i
kartan. Man kan ta ut noggranna koordinater genom att markera en punkt på kartan och kan på
motsvarande sätt hitta en plats med en viss given
koordinat. Det går även att få kartprogrammet
att visa skyddade områden, t. ex. natur- och kultureservat och nationalparker. Om man vill skriva
ut ett kartutsnitt att ta med på svampexkursionen
klickar man på skrivarsymbolen i kartramen, så
skapar kartprogrammet en utskriftssida.
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Bäste SMF-medlem
Sedan ﬂera år ﬁnns ett samarbete mellan Sopp
og Nyttevekstforbundet i Norge och Sveriges
Mykologiska Förening. Den som vill bli medlem
i den norska föreningen kan skicka årsavgiften
(förnärvarande SEK 250:-) till SMF:s plusgirokonto 443 92 02 - 5. Glöm inte att ange att det
gäller medlemskap i den norska föreningen.
Sopp og Nyttevekstforeningen har nystartat den
mykologiska tidskriften Agarica som legat nere
under några år. Det första numret (nr 26) kom
ut i december 2006. Prenumerationsavgiften för
Agarica kan betalas till SMF:s konto. De som
är medlemmar i den norska föreningen betalar
SEK 145:-/år . För icke medlemmar är prenumerationspriset SEK 170:AGARICA
Mykologisk tidsskrift utgitt av Norges Sopp- og Nyttevekstforbund
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Svenska mykologer
JAN NILSSON
För andra gången
har Svensk Mykologisk Tidskrift (SMT) retat läsarens aptit med temat "Svenska Mykologer" Tanken är att temat ska bestå vid utgivningen av det
första numret för varje år. Då kommer nämligen
en svensk mykolog att dyka upp på omslagssidan
och på dess insida ska ﬁnnas en liten kort resumé
av personens historia.
Först ut var Lars Romell (nr 1 2006) som nu följs
av Matts Adolf Lindblad.
För den kulturhistoriskt intresserade kan nämnas
att Lindblads leverne ﬁnns väl dokumenterat i en
drygt 50-sidig skrift författad av Åke Strid. Här kan
man ta del av Lindblads liv och leverna och hans
insatser för svensk mykologi. Men hur var det?
Träffade han Elias Fries? Det och mycket mer kan
du läsa om i Åkes avhandling.
Boken rekommenderas varmt!
Den kostar endast 40:- (+ gällande porto). och
kan beställas direkt från Åke Strid eller från SMF:s
kassör Arne Ryberg.
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KURSER

Veckoslutskurs
- tema mikroskopering
Under ledning av Kjell Olofsson får SMF: s medlemmar nu möjligheten att lära sig och
träna att använda ljusmikroskopet.
Tidpunkt:

Fredag den 13 april kl. 19.00 till söndag den 15 april 2007.

Plats:

Botaniska Institutionen
Göteborgs Universitet
Carl Skottsbergs gata 22
Göteborg

Program:

Samling på fredag kväll för genomgång av mikroskoperingsteknik, framställning av
preparat och användning av olika kemikalier. Lördagen ägnas åt mikroskopiska karaktärer hos svampar som sporer och cystider med egna praktiska övningsupp
gifter. Fortsatt arbete under söndag fm fram till lunch.

Litteratur:

Som litteratur kommer främst att användas ”Svamp under mikroskopet” skriven
av Kjell Olofsson, vilket häfte varje deltagare får. Också ”Svampstudier med mikroskop” skriven av Åke Strid kan komma till användning och ﬁnns till försäljning under kursen.

Materiel:

Eget mikroskop medtages. Kemikalier, objekt- och täckglas ﬁnns till försäljning.

Kostnad:

Kursavgift erläggs med 300: -. 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 postgirokonto
443 92 02 – 5 senast den 15 mars. Deltagarantalet är begränsat.

Upplysningar:

Mikael Jeppson, tel. 0520 – 829 10 mob. 070 - 22 18 314
jeppson@sverige.nu

Välkomna till ett trevligt veckoslut!
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Senaste Åtgärdsprogrammen för svampar från Naturvårdsverket

Åtgärdsprogram för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar (Sarcodon)
Åtgärdsprogrammet beskriver 9 rödlistade arter
av fjälltaggsvampar och deras livsmiljöer. I åtgärdsprogrammet ingår inventeringar för ökad
kunskap om arterna, att upprätta bevarandeplaner, skapa ett övervakningsprogram och åtgärder
för skydd/skötsel. Förf/Red: Johan Nitare

Åtgärdsprogram för bevarande av violgubbe (Gomphus clavatus)
Åtgärdsprogrammet beskriver violgubben och
dess livsmiljöer. De åtgärder som föreslås i programmet är inventering och eftersök för ökad
kunskap, informationsspridning, registrering av
lokaler med violgubbe samt åtgärder för skydd
och skötsel. Förf/Red: Gillis Aronsson

Åtgärdsprogrammen kan köpas från Naturvårdsverket eller laddas ner gratis som pdf-ﬁler från
www.naturvardsverket.se/bokhandeln/dse/hotadearter
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