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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Här ska Kerstin berätta hur det är att vara ordförande..............
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Inledning
Mot bakgrund av vårt intresse för taxonomi, 
ekologi och bevarandefrågor kring taggsvam-
par (Arnolds 1989, 2003) blev min kollega 
Rob Chrispijn och jag själv inbjudna av orga-
nisatören Johan Nitare att delta i en workshop 
i norra Uppland i september 2007. Workshopen 
ägnades svampar som indikatorer för värdefulla 
gamla tall- och granskogar som idag är hotade av 
det moderna skogsbruket. 
Som indikatorarter för dessa skogstyper intar 
taggsvampar en viktig roll tillsammans med 
ett flertal andra ektomykorrhizabildande arter 
i släktena Cortinarius, Hygrophorus, Ramaria 
och Tricholoma (Nitare 2000, 2006). 
Även om svamparna i större delen av Sverige lidit 
svårt av en lång torrperiod var förhållandena i Up-
pland i september 2007 mycket gynn-samma och 
vi fann alla de 25 arter av taggsvampar som tidi-
gare noterats i området. Bland dessa kan nämnas 
sällsyntheter som Hydnellum mirabile, H. aura-

Om förekomsten av Hydnellum cumulatum 
och H. scrobiculatum i Sverige
 EEF ARNOLDS

Abstract
On the occurrence of Hydnellum cumulatum and H. scrobiculatum in Sweden.
The stipitate hydnoid fungus Hydnellum cumulatum, originally described from Canada, is re-
ported as new to Sweden. It was collected in 2007 in two old stands of Picea abies (Tuskö-
sundet and Plogmyren) in the coastal region of eastern-central Sweden in the province 
of Uppland near Östhammar. The species had been found there before and provisionally 
identified as Hydnellum scrobiculatum. Two other Swedish herbarium collections under the 
latter name also proved to belong to H. cumulatum. A full description in Swedish and English 
of that species is provided. The differences between H. scrobiculatum and H. concrescens are 
discussed. Spore size and ornamentation are the most important discriminating characters, 
but they are probably also recognisable in the field on differences in pileus surface and smell. 
More research is needed to confirm this. The conspecifity between European and American 
collections of H. cumulatum is discussed. The identity of H. scrobiculatum and its occurrence in 
Sweden are discussed as well. It is concluded that this taxon may be a phantom species, falling 
within the variation of H. concrescens, but more research is needed including a renewed study 
of the neotype collected near Femsjö, Sweden.
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tile, Sarcodon fuligineoviolaceus, S. martioflavus 
och S. versipellis. För oss som är vana vid Neder-
ländernas fattiga barrskogsplanteringar var de up-
pländska sandiga tallskogarna och örtrika gransk-
ogarna förbluffande rika och föreföll representera 
ett ”mykologiskt himmelrike på jorden”. 
Ett av de mera intressanta fynden var en Hyd-
nellum-art som påminde om den vittspridda och 
välkända H. concrescens men som föreföll något 
annorlunda i fält med avseende på hattyta och 
lukt. Under mikroskopet visade sig även sporerna 
skilja sig. Den påträffades i två bestånd av gam-
mal, örtrik granskog på kalkhaltig mark väster 
om Östhammar, Tuskösundet och Plogmyren. 
Den senare lokalen hyste även Ramaria lacteo-
brunnescens, en art som nyligen presenterades i 
SMT av Nitare (2008) som en ny art för landet. 
Den besynnerliga Hydnellum-arten hade tidiga-
re påträffats vid Plogmyren av Nitare och blivit 
bestämd, med viss tvekan, till H. scrobiculatum. 
Emellertid visade en kritisk studie att kollekter-
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na var identiska med Hydnellum cumulatum, en 
art som tidigare inte noterats i Sverige. Studier 
av några exsiccat i Naturhistoriska Riksmuséet 
i Stockholm visade dock att den inte är helt ny 
eftersom den även tidigare insamlats i Sverige. 
Innan jag övergår till en diskussion om detta vill 
jag presentera H. cumulatum. Beskrivningen 
baserar sig på två kollekter gjorda 2007 av mig 
själv. Mikroskopiska karaktärer baserar sig på de 
uppräknade kollekterna.

Beskrivning
Hydnellum cumulatum K. A.  Harrison 1964
Fruktkroppar vanligen sammanväxande i grup-
per om upp till 10 hattar och då upp till 120 
mm breda. Förekommer även solitärt. Hatt 25 
–60 mm i diameter, först konvex, snart plattad 
till svagt nedtryckt med en något vågig kant 
och med mer eller mindre oregelbunden, kullig 
yta med konvexa bulor men inte koncentriskt 
rynkad eller med tydliga utväxter som H. con-
crescens, först enhetligt blekrosa till vitaktig, 
sammetsluden, efterhand brunrosa från mitten, 
som mogen orangebrun till rödbrun (Kornerup 
& Wanscher 7D6, 8D7, 8E7) och mer eller min-
dre slät. Tillväxtzonen i hattkanten förblir sam-
metsluden och rosa under lång tid. Hymenium 

nedlöpande med täta taggar upp till 3 mm långa 
och 0,3 mm breda, 20–30 per centimeter, först 
blekt rosabruna, senare rostbruna till purpur-
bruna med blekare spetsar. Vid tumning färgas 
hymeniet mörkbrunt till svart. Fot 15–32 x 3–15 
mm, ofta sammanväxande och då upp till 20 mm 
i diameter, cylindrisk eller avsmalnande nedåt, 
kompakt, först rosabrun till rostbrun, sammet-
sluden, senare mörkt rödbrun och nästan slät. 
Kött fast och hårt, korkartat – fibröst, huvudsak-
ligen rödbrunt till mörkbrunt, svagt zonerat med 
något ljusare, orangebruna zoner. Lukt ganska 
stark med en mjölaktig komponent (påminner 
om Cystoderma carcharias), både hel och ge-
nomskuren. Smak mjölaktig. 
Kemiska reaktioner: KOH 10% på hatten svart, 
på taggar grönsvart.
Sporer (inklusive ornamentering): (3,7) 
4,0–5,0 x (3,0)3,3–4,0 (4,2) µm, Q=1,1–1,35 
(genom-snitt 4,2–4,6 x 3,6–3,7 µm, Q me-
delvärde=1,2 –1,25), subglobosa – brett ellip-
soida med (11)13–18(20) koniska vårtor upp 
till 0,7 x 0,5 µm, med mer eller mindre spetsiga 
toppar, ej urgröpta, ljust bruna i mikroskop. 
Basidier 28–35 x 5,5–6,5 µm, smalt klubbfor-
made, 4-sporiga. Trama i taggarna monomitiskt, 
bestående av cylindriska hyfer, 2–5 µm i diam-

Fig. 1. Hydnellum cumulatum. Uppland, Östhammar, Tuskösundet, 2007-09-13, under  Picea, leg. & det. E. Arnolds. 
Foto E. Arnolds.
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eter, tunnväggiga till ganska tjockväggiga (upp 
till 1 µm). Söljor saknas. 

Description of Hydnellum cumulatum 
based on Swedish material
Basidiocarps usually concrescent, forming con-
fluent groups of up to ten pilei and up to 120 
mm wide, also solitary. Pileus 25–60 mm wide, 
initially convex, soon flattened to slightly de-
pressed, with slightly wavy margin and more or 
less irregular, bumpy surface with convex lumps, 
but not concentrically wrinkled or with distinct 
excrescences (unlike H. concrescens), first en-
tirely pale pink to whitish, tomentose, gradually 
turning brownish pink from the centre, when ma-
ture becoming orangeish brown to red-brown (K 
& W 7D6, 8D7, 8E7) and becoming more or less 
smooth but growing margin remaining pinkish 
tomentose for a long time. Hymenium decurrent, 
made up of dense spines up to 3 mm long and 
0.3 mm broad, 20–30 pro cm, first pale pinkish 
brown, then rusty-brown to purplish brown with 
paler tips, when rubbed discolouring dark brown 
to blackish. Stipe 15–32 x 3–15 mm, often con-
fluent and then up to 20 mm wide, cylindrical 
or tapering downwards, solid, first pinkish brown 
to rusty brown with concolorous tomentum, then 
dark red-brown and almost smooth. Context firm 
and tough, corky-fibrillose, predominantly red-
brown to dark brown, weakly zoned with slightly 
paler orange-brown zones. Smell rather strong, 
dust-like with farinaceous component (remind-
ing Cystoderma carcharias), both spontaneously 
and cut; taste farinaceous. 
Chemical reactions: KOH 10% on pileus black, 
on spines greenish black.
Spores (including ornamentation): (3.7)4.0–
5.0 x (3.0) 3.3–4.0(4.2) µm, Q = 1.1–1.35, av. 
4.2–4.6 x 3.6-3.7 µm, Qav.= 1.2–1.25, subglo-
bose to broadly ellipsoid, with (11)13–18(20) 
conical warts up to 0.7 x 0.5 µm, with acute to 
subacute apices, not exsculptate, pale brown sub 
micr. Basidia 28-35 x 5.5-6.5 µm, slenderly cla-
vate, 4-spored. Hymenophoral trama monomit-
ic, made up of cylindrical hyphae, 2–5 µm wide, 
thin-walled to rather thick-walled (up to 1 µm). 
Clamp-connections absent.

Studerade kollekter
Uppland. Östhammar, Tuskösundet, 2007-09-
13, leg. E. Arnolds 07-91 (L);  Plogmyren, 2007-
09-11, leg. E. Arnolds 07-75 (L); samma lokal, 
2007-09-13, leg. E. Arnolds 07-92 (L); 2005-09-
05, leg. J. Nitare (L); Fresta, 1984-09-18, leg. H. 
v. Eichwald (S, as H. ferrugineum, revised by Å. 
Strid as H. cf. scrobiculatum).
Gotland. EskElhEm, Unghanse, 1992-10-01, 
leg. J. Tedebrand & S. Muskos 92-905 (S, som 
H. scrobiculatum). 
Hydnellum cumulatum tillhör sektionen Velutina 
Pouzar tillsammans med H. concrescens och H. 
ferrugineum som båda är välkända och tillhör 
de mera vittspridda representanterna för släktet 
i Skandinavien. Den viktigaste bestämnings-
karaktären hos H. cumulatum är sporernas stor-
lek och ornamentering. Hos H. concrescens är 
sporerna aningen större (4,5–6,0 x 4,0–5, 0 µm, 
i genom snitt 5,0–5,5 x 4,2–4,5 µm). Spororna-
menteringen hos H. cumulatum är unik inom 
sektion Velutina eftersom den består av isolerade 
taggar med spetsiga taggar (fig. 1). Hos de andra 
arterna är taggarna på sporerna antingen bredare 
och med en trubbig eller urgröpt (exsculptate; 
H. concrescens) spets eller bredare och med run-
dad topp (H. gracilipes, H. scrobiculatum, fig. 
3). Emellertid är sporerna så små att detaljer i 
ornamenteringen endast kan ses med oljeimmer-
sion (x 1000), men även då är det ibland svårt 
att skilja mellan de tre ornamenteringstyperna, 
speciellt då denna karaktär ofta är mera variabel 
i ett enskilt preparat än vad teckningarna i Maas 
Geesteranus (1975; fig. 18–35) välkända mono-
grafi ger vid handen.
Hos färska kollekter av Hydnellum cumulatum 
är hattytan ofta mer eller mindre ojämnt kullig 
och ibland svagt fårad men aldrig med tydliga 
radiära rynkor eller utskott eller koncentriska 
cirkulära mönster som man vanligtvis ser hos 
H. concrescens. Skotskt material av H. cumu-
latum visar likartade karaktärer (pers. medd. A. 
Ainsworth). Detta är anmärkningsvärt eftersom 
Maas Geesteranus (1975) nycklade ut H. cumu-
latum bland arter med tydliga radiära strukturer. 
Emellertid baserades hans beskrivning på enbart 
torkat material och han kan ha missbedömt den-

SVAMPPRESENTATION
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na karaktär. Harrison & Grund (1987) betonar 
hattytans struktur som en viktig bestämnings-
karaktär hos nordamerikanska kollekter. De 
beskriver den som ”brett konvexa kullar typiska 
för cumuluseffekten hos moln”, därav epitetet 
cumulatum. 
Av denna anledning kan våra kollekter i fält bli 
förväxlade med H. ferrugineum även om den 
senare vanligen är mera robust. Sporerna hos 
H. ferrugineum är emellertid betydligt större 
(5,0–6,5 x 3,5–5,0 µm) än hos H. cumulatum 
och försedda med grova, trubbiga eller urgröpta 
vårtor. 
Hos våra kollekter av H. cumulatum hade de 
färska fruktkropparna en besynnerlig stark lukt 
med kemiska och aromatiska komponenter, ty-
dligt skild från den mjölliknande lukten hos H. 
concrescens. Detta kan vara ytterligare en karak-
tär men fler observationer krävs. 
Hydnellum cumulatum beskrevs ursprungligen 
från Nova Scotia i Canada (Harrison 1964). Dess 
förekomst i Europa konstaterades av Maas Gees-
teranus (1975) som baserade sina iakttagelser på 
kollekter med små sporer med mer eller min-
dre spetsiga taggar. Det kan vara vanskligt att 

använda amerikanska namn på europeiska taxa 
eftersom noggranna analyser ofta visar att mor-
fologiska och/eller molekylära skillnader före-
ligger i kollekter mellan de två kontinenterna. 
Harrison & Grant (1987) noterade exempelvis 
skillnader mellan planschen hos Maas Geestera-
nus och fotografier av autentiskt material från 
Nordamerika och betvivlade att det skulle vara 
den äkta H. cumulatum som förekom i Europa. 
Nyligen har emellertid Ainsworth m. fl. (2009) 
visat att DNA-sekvenser av amerikansk H. cu-
mulatum och tre skotska kollekter är identiska 
så förekomsten av H. cumulatum i Europa har 
stark support. 
Maas Geesteranus (1975) räknade upp tre euro-
peiska kollekter av H. cumulatum, från Neder-
länderna, Schweiz och Tjeckoslovakien. senare 
har arten även rapporterats från Danmark (Han-
sen & Knudsen 1997) och Skottland (Ainsworth 
m. fl. 2009). I sina kommentarer till arten skrev 
Maas Geesteranus 1975) att han inte känt igen 
arten förrän i samband med sin sista revision 
så han förmodade att mera material av H. cu-
mulatum skulle kunna gömma sig i europeiska 
herbarier. Jag upptäckte två recenta kollekter 

Fig. 2. Hydnellum cumulatum. Uppland, Östhammar, Tuskösundet, 2007-09-13, under  Picea, leg. & det. E. Arnolds. 
Foto E. Arnolds.
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(1984, 1992) av H. cumulatum i Naturhistoriska 
Riksmuseets herbarium (S) samlingar. Dessa 
var bestämda till H. scrobiculatum. Två andra 
insamlingar under det senare namnet gjorda av 
Romell 1897 och 1923 (Romell 7794, 7598; S) 
ombestämdes av mig till H. concrescens. 
Alla svenska kollekter av H. cumulatum har 
hittills gjorts i granskog på mer eller min-
dre kalkhaltigt underlag. I Nederländerna och 
Skottland har arten observerats i tallbestånd på 
fattig, sur och sandig mark. Det är inte omöjligt 
att den förekommer i detta habitat även i Skandi-
navien. I så fall är den karaktäristisk i två skilda 
barrskogstyper, precis som H. aurantiacum och 
H. caeruleum (Nitare 2006). 

Hur är det då med Hydnellum scro-
biculatum?
H. cumulatum har på senare år uppenbarli-
gen av svenska mykologer identifierats som H. 
scrobi-culatum. Detta leder till frågan om vad H. 

scrobiculatum egentligen är och om den 
förekommer i Sverige.
H. scrobiculatum beskrevs av Fries 1815 
från Femsjötrakten och är därför att be-
trakta som en svensk art. Artdiagnosen är 
kort och tvetydig och namnet har tidigare 
använts för flera olika taxa och det kommer 
att vara omöjligt att med säkerhet koppla 
epitetet scrobiculatum till något modernt 
taxon i H. concrescens-komplexet. 
Maas Geesteranus (1975) artkoncept har 
emellertid accepterats och det bygger på 
en neotyp från Femsjötrakten samlat 1949 
av Lundell och Stordal (Maas Geesteranus 
1971). Enligt Maas Geesteranus (1975) 

kan inte H. scrobiculatum skiljas från H. concre-
scens på makroskopiska karaktärer utan endast 
på skillnader i sporstorlek och sporornamenter-
ing. Sporerna rapporteras vara större (5,6–7,0 x 
4,5–4,9 µm) och vårtorna sägs ha rundade top-
par istället för trunkata eller urgröpta. Teckning-
ar i Maas Geesteranus (1975; fig. 30–31; fig. 3) 
visar dessa skillnader i sporornamentering på ett 
övertygande sätt.
För att reda ut statusen hos H. scrobiculatum stu-
derade jag nyligen tre kollekter från National Her-
barium i Leiden (L) som bestämts av Maas Gees-
teranus själv (Kubicka & Pouzar, 1960-09-02, 
Tjeckien; Maas Geesteranus 15435, 1972-10-
14, Schweiz; Schüssler, 1982-09-07, Österrike). 
Den genomsnittliga sporstorleken var verkligen 
något större än hos H. concrescens (5,6–5,8 x 
4,6–5,2 µm). Till min förvåning visade sig emel-
lertid sporornamenteringen knappast skilja 
sig från H. concrescens. De flesta sporer hade 
trunkata till urgröpta vårtor och bara en mi-

SVAMPPRESENTATION

Fig. 3. 1. Hydnellum cumulatum, Arnolds 07-92, 
2007-09-13, Uppland, Plogmyren, under Picea 
abies (L).  2. Hydnellum concrescens, Arnolds 05-
74, 2005-09-02, Nederländerna, Leek, Niënoord, 
under Fagus sylvatica (L).  3. Hydnellum scrobicu-
latum, S. Lundell (6173) & J. Stordal, 1949-09-20,  
Smaland, Femsjö (UPS, neotypus), tecknade från 
Maas Geesteranus 1975, fig. 30. 4. Hydnellum 
scrobiculatum, Maas Geesteranus 15435, 1972-
10-14, Schweiz, Uri, Maderanertal, under Picea 
abies (L).
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noritet visade (delvis) rundade vårtor (fig. 4). 
Jag har förvisso hittills inte undersökt neotypen 
av H. scrobiculatum som möjligen kan visa klara 
skillnader. Så för närvarande är statusen hos H. 
scrobiculatum osäker. Den kan mycket väl falla 
inom variationen hos H. concrescens. Ainsworth 
m. fl. (2009) som studerade samma kollekter 
från Leiden kom till likartade slutsatser. Jag vore 
tacksam att få mig tillsänt (torkat) material som 
helt matchar sporkaraktärerna hos H. scrobicu-
latum enligt Maas Geesteranus (1975). 
Inom den närmaste framtiden är fler ändringar i 
taxonomin hos taggsvamparna att vänta. Mole-
kylära undersökningar av huvudsakligen brit-
tiska kollekter har visat att det i H. concrescens-
komplexet finns flera andra kryptiska arter 
(Parfitt m. fl. 2007, Ainsworth m. fl. 2009). Sam-
ma sak gäller de nuvarande artuppfattningarna 
om Phellodon niger och P. connatus (= P. mela-
leucus). I synnerhet det senare artkomplexet är 
molekylära skillnader tydligt kopplade till mor-
fologiska karaktärer. Även molekylärt baserade 
undersökningar av Sarcodon är aktuella eftersom 
några artkomplex fortfarande är dåligt utredda. 

Tack
Jag skulle vilja tacka Johan Nitare för inbjudan 
till workshopen i Uppland och hans utmärkta 
introduktion till de fantastiska gamla skogsrelik-
terna i området. Jag är också tacksam till Karen 
Hansen på Naturhistoriska Riksmuseet i Stock-
holm för lån av viktiga kollekter samt till Martyn 
Ainsworth (Windsor, Storbritannien) för utbyte 
av data och tankar om taggsvamparnas taxonomi. 
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Inledning
På marken under bränd ved kan märkliga svam-
par gömma sig. För att upptäcka dessa måste 
omkullfallna stubbar, lågor och grövre kvistar 
lyftas upp med stor fösiktighet. 
Bränd ved var tidigare ett vanligt inslag överallt 
i norrländska tallskogar men är idag en sällsynt-
het, åtminstone i kustnära områden. Bara några 
tiotal mil inåt landet finns det dock skogar där 
det fortfarande finns rikligt med både bränd ved 
och lumpade stockar som lämnats kvar vid tidi-
gare plockhuggningar. Idag är det mesta av den 
kvarvarande veden dock i ett långt gånget ned-
brytningsstadium vilket förekomster av vadd-
poring (Anomoporia kamtschatica) och grädd-
poring (Skeletocutis lenis) vittnar om.
Vid inventering av skyddsvärda tallskogar har 
man sedan länge sökt efter urskogar och urskogs-
artade tallskogar med gamla grova träd och 
rikligt med torrakor och lågor. Man har ofta 
poängterat betydelsen av grov ved, ett substrat 
som är viktigt för många rödlistade tickor, t.ex. 
kritporing (Antrodia crassa) och fläckporing 
(Antrodia albobrunnea). Dessa orörda skogar 
ligger ofta otillgängligt och har god kontinuitet 
på både träd och lågor.
Naturvården har på senare tid även lyft fram 
vikten av skydd för mer påverkade tallskogar, 

Vedrester i våra tallskogar hyser doldisar 
bland svamparna
 STURE WESTERBERG & MATS KARSTRÖM

Abstract
Stereopsis vitellina – a rare and little known fungus. 
The rare stipitate corticioid fungus Stereopsis vitellina (Basidiomycotina, Podoscyphaceae) was 
recently found in the county of Norrbotten (N. Sweden). The habitats were old Pinus-wood-
lands on sandy soil. The authors conclude that the occurrence of Stereopsis vitellina in North 
Sweden indicates well-drained old Pinus-forests with long continuity of trees and decaying 
wood, the latter often burnt in wild fires. This forest type is usually rich in red-listed fungi and 
is highly threatened by modern forestry. The importance of Stereopsis vitellina as a “signal spe-
cies” is emphasized and the species is proposed to be included in the Swedish red list. Ste-
reopsis vitellina is briefly described, its habitats are discussed and photos in situ are provided.
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t.ex. sandtallskogar. Dessa skogar ligger inte lika 
otillgängligt, har god trädkontinutet, men saknar 
ofta kontinuitet på död ved. Skogarna är växt-
plats för ett stort antal mykorrhizasvampar, t.ex. 
tallgråticka (Boletopsis grisea), och många arter 
kork- och fjälltaggsvampar (Hydnellum spp. och 
Sarcodon spp.).
I samband med inventeringar i Norrbottens län 
har under de senaste åren flera spännande fynd 
gjorts av ved- och marksvampar i fina sandtall-
skogar. 
En sällsynt och relativt okänd markväxande 
skinnsvamp som påträffats är Stereopsis vitelli-
na (spadskinn). Under inventeringsarbete hösten 
2008 initierat av "Åtgärdsprogram för bevarande 
av rödlistade fjälltaggsvampar" påträffade Sture 
Westerberg spadskinn på sex lokaler. I samband 
med Steget-Före-inventeringar av skyddsvärda 
tallskogar 2007-2008 har Mats Karström dess-
utom påträffat arten på ytterligare fyra platser i 
länet och under utarbetandet av denna artikel har 
ännu en fynduppgift inkommit från Leif Björk.
Spadskinnet har inte tidigare rapporterats från 
Norrbottens län. Efter en kort artbeskrivning 
följer nedan en redovisning av Stures och Mats 
erfarenheter av de hittills kända växtplatserna i 
Norrbotten (fig. 4). 
Vi vill med vår artikel dock inte bara presentera 
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Fig. 1. Stereopsis vitellina (spadskinn). Norrbotten, Arvidsjaur, Paula, 2008-09-11. Foto S. Westerberg.

Fig. 2. Stereopsis vitellina (spadskinn). Norrbotten, Jokkmokk, Görjeån. 2008-09-18. Foto S. Westerberg.

SVAMPPRESENTATION
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spadskinnet utan också lyfta fram betydelsen av 
tallved med klenare dimensioner, särskilt i väl-
dränerade tallskogar med trädkontinuitet. Denna 
ved är av avgörande betydelse för flera krävande 
mykorrhizasvampar. Dessa bildar fruktkroppar i 
det speciella hålrum som bildas under klen tall-
ved som inte sjunker lika djupt ner i marken som 
en tung låga (fig. 3). Framhållas kan i detta sam-
manhang arter som spadskinn, smalfotad taggs-
vamp (Hydnellum gracilpes) och taigataggs-
vamp (Phellodon secretus; jmf. Kuoljok 2003 
och Kuoljok & Karström 2006). I samma hålrum 
har vi även hittat flera arter tryfflar och en män-
gd insekter, bl.a. svampmyggor. Kanske bidrar 
dessa insekter till att svampsporer kan spridas 
till andra lämpliga platser.

Beskrivning
Stereopsis vitellina (Plowr.) D. A. Reid, fig. 1, 2. 
Fruktkroppar tungformade – spatelformade, 10 
–30 mm höga och 3–15 mm breda. De millime-
tertjocka fruktkropparna smalnar av nedåt i en 
stjälklik fot. Ovansidan av fruktkroppen är mer 
eller mindre silkestrådig, gräddvit – gulaktig, 
undersidan (hymeniet) är slätt – radiärt strim-
migt, gräddfärgat – citrongult. Sporer ellipsoida, 

3–4 x 2–2,5 µm, släta. Hyfsystem monomitiskt. 
Söljor och cystider saknas. 

Förekomst i Skandinavien
Vesterholt (1997) uppger i Nordic Macromyce-
tes 3 att arten förekommer i Danmark, Norge, 
Sverige och Finland. För Sveriges del finns ti-
digare fynduppgifter från Småland (bl. a Fem-
sjö och Flisby), Bohuslän (Romelanda, flera 
lokaler), Dalsland (Ör), Västergötland (Bolle-
bygd, Björketorp och Mölltorp) samt Dalarna 
(Kristne) (källor: Fungus Info [www.fungus.se] 
och Artportalen [www.artportalen.se]). 
Vesterholt (1997) skriver att arten förekommer 
på naken jord, oftast i anslutning till mullvads- 
och sorkgångar eller under trädrötter, rotvältor 
och fallna träd.  Ekologisk katalog (Hallingbäck 
& Aronsson 1998) uppger ”bar och fuktig jord, 
både sand och humus bl.a. i hjulspår och under 
rotvältor och bland rötter av levande träd”. Från 
Tyskland rapporteras ett fynd bland mossa på 
marken i en bokskog (Kreisel 1987). Spadskin-
net är rödlistat i några europeiska länder, exem-
pelvis Kroatien (CR), Tjeckien (CR), Storbritan-
nien (VU) och Finland (NT). I Nederländerna 
betraktas arten som utgången (RE). 

Fig. 3. Växtplats för spadskinn under en gammal, kolad tallåga. Norrbotten, Jokkmokk, Görjeån, 2008-09-18. Foto S. 
Westerberg.

SVAMPPRESENTATION
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Fyndplatserna i Norrbottens län
Stures noteringar
Paula
Mitt första fynd av spadskinn gjordes i Paula som 
ligger sydost om Abraure i Arvidsjaurs norra 
kommundel. Fyndet gjordes den 10 september. 
Området är starkt präglat av geomorfologiska 
processer. I samband med istidens slutskede hade 
Piteälven här ett av sina avrinningsområden. 
Stora isälvsavlagringar avsattes på vilka i dag en 
äldre tallskog växer. Tallskogen hyser 100–150 
år gamla träd, är brandpräglad med brandljud i 
stående tallar och har rikligt med avbrända högs-
tubbar och torrakor. Plockhuggning har förekom-
mit och lumpade träd ligger kvar på marken. Ins-
amling av stubbar och torr-rakor för tjärbränning 
har inte gjorts. Spadskinnet påträffades under två 
brända stubbar några hundra meter från varandra. 
Antalet fruktkroppar var 5 respektive 7 under 
vardera låga. Under en av lågorna förekom även 
taigataggsvamp  och i närområdet finns smalfo-
tad taggsvamp. På de murkna lågorna var vad-
dporing ett vanligt inslag. Fläckporing noterades 
på några lågor. Skarp dropptaggsvamp (Hydnel-
lum peckii) och blå taggsvamp (H. caeruleum) 
noterades lite här och var i området. 

Rävabacken
Vid Rävabacken (fig. 5), som ligger i Älvsbyns 
kommun, invid vägen mellan Älvsbyn och Ar-
vidsjaur, påträffades den 11 septemebr, under 
en bränd tallåga ett spadskinn med 7 frukt-
kroppar i varierade storlek. Landskapet är starkt 
präglat av geomorfologiska processer. Mäktiga 
isälvsavlagringar förekommer med höga block-
rika ryggåsar, isgropar och sandurfält. Här som 
vid Paula hade Piteälven ett av sina tidigare avr-
inningsområden. Rävabäcken är brandpräglad 
och tillgången på död ved är riklig. På sluttnin-
garna förekommer rotfingersvamp (Ramaria 
magnipes) på flera ställen och korktaggsvampar 
(Hydnellum spp.) är relativt vanliga. Smalfotad 
taggsvamp och taigataggsvamp förekommer 
sparsamt under den brända veden. En av rarite-
terna på lokalen är druvfingersvamp (Ramaria 
botrytis) som påträffades 2007. Den sågs även 
2008 men på en ny plats med två fruktkroppar.
 
Udtja
I Udtja naturreservat på det stora militära skjut-
fältet i de södra delarna av Jokkmokks kommun 
finns fantastiska gammelskogar som är starkt 
brandpräglade. I östra delen av naturreservatet 

Fig. 4. Kända fyndplatser för spadskinn i Norr-
bottens län. 
1. Görjeån, Kroktjärn
2. Udtja NR, Nausta
3. Rävabacken
4. Paula
5. Nattbergsheden
6. Kallaxheden
7. Vuollerimskogen, Klarinheden
8. Ekopark Vuollerim, Älvnäset
9. Vajmat
10. Hemberget
11. Mörtträskheden
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finns stora områden med moränbacklandskap, 
där hundratals små tjärnar omges av blockrika 
ryggåsar, sandiga åsryggar och sandslätter på 
vilka resliga tall- och blandgranskogar växer. 
Plockhuggningar har förekommit i landskapet 
men fortfarande finns en rikedom av död ved, 
stående och liggande på marken. Sydost om 
Naustajaure finns en väl utvecklad rullstensås 
med omgivande sandiga tallhedar. Silvriga torr-
rakor, högstubbar och liggande bränd ved finns 
i varierande omfattning (fig. 6). Under två av 
de brända lågorna påträffades 6 respektive 14 
fruktkroppar av spadskinn. Andra arter var 
taigataggsvamp, smalfotad taggsvamp och skarp 
droppdaggsvamp. Vaddporing är en av karak-
tärsarterna i den murkna tallveden. Andra arter 
som noterades var fläckporing och gräddporing. 
Bland lavarna förekommer de rödlistade arterna 
nordlig nållav (Chaenotheca laevigata) och 
dvärgbärgarlav (Cladonia parasitica). 

Görjeån
Görjeån utgörs av ett HK-delta (högsta kustlin-
jen) med avrinning till Luleå älv någon mil norr 
om Harads, allt inom Jokkmokks kommun. Här 

avsattes stora sandmassor och senare geomor-
fologiska processer byggde upp höga ryggåsar 
och djupa gropar närmast vattendraget. Görjeån 
är djupt nederoderad i landskapet vilket skapat 
branta nipsluttningar, otaliga meandringar och 
korvsjöar. I vattendragets närhet finns fort-
farande mindre områden med en äldre brand-
påverkad tallskog. Stor-Spikberget som ligger 
centralt i området hyser en mycket gammal tall-
skog och är avsatt som naturreservat. Insamling 
av stubbar och torrakor för tjärbränning har dock 
varit omfattande och endast en mindre mängd 
bränd ved förekommer. Söder om Kroktjärn, 
som ligger strax utanför reservatet, finns ett 
mindre område där den brända veden finns kvar 
i större omfattning. Här sågs spadskinn under 
två brända tallstubbar med 22 respektive 32 
fruktkroppar (fig. 3). Andra arter i området är 
taigataggsvamp, smalfotad taggsvamp, skarp 
dropptaggsvamp och dropptaggsvamp (Hydnel-
lum ferrugineum), blå taggsvamp, enstaka frukt-
kroppar av skrovlig taggsvamp (Sarcodon sca-
brosus), lammticka (Albatrellus subrubescens) 
och tallgråticka (Boletopsis grisea). Natten före 
mitt besök hade en björn grävt upp getingbon 

Fig. 5.  Biotopbild från en lokal för spadskinn.Tallbevuxen, blockrik åssluttning med liggande död ved vid Rävabacken 
i Älvsbyns kommun, 2008-09-11. Foto S. Westerberg. 

SVAMPPRESENTATION
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och vänt på lågor efter något matnyttigt. Så det 
är inte bara svampletare som letar under lågorna 
efter något spännande. 
  
Kallaxheden
Ytterligare ett fynd av spadskinn gjordes tisda-
gen den 23 september 2008. Det var en dag med 
vackert höstväder med strålande sol och härlig 
värme. Jag kunde bara inte sitta inne utan tog 
en tur under lunchen, ut på den stadsnära Kal-
laxheden. Området utgörs av ett sanddelta vid 
Luleå älv med väl utbildade strandvallar och 
dyner. Här finns en vacker tallskog som i vissa 
lägen har trädåldrar på över 200 år. Död stående 
ved och ved på marken är dock en sällsynthet. 
Några hundra meter in i skogen påträffade jag 
dock en mycket gammal och murken talltopp 
som var till hälften överväxt med lingon och 
väggmossa. Jag kunde inte låta bli att vända på 
stocken och döm om min förvåning. Där fanns 
spadskinn med minst 9 fruktkroppar. Uppenbar-
ligen växer den alltså inte enbart under kolade 
lågor som jag antagit med ledning av de första 
fynden. 

Nattbergsheden
I samband med ett kort besök hittades 7 frukt-
kroppar av spadskinn den 28 september 2008 
under en bränd tallåga i en brant tallskogsbe-
vuxen nipsluttning mot Vistån på Nattbergshe-
den i Älvsbyns kommun. På lokalen fanns även 
rotfingersvamp på flera ställen. 

Mats noteringar
Ekopark Vuollerim
Mitt första fynd av spadskinn skedde redan den 
22 september 2007 i Fejferhedens sandtallskog 
på Älvnäset i Ekopark Vuollerim. Ekoparken 
är belägen vid sammanflödet av Stora och Lilla 
Luleälv. Platsen ligger 3 km nordväst om Vuol-
lerim på en höjd av 140 m.ö.h. Området är helt 
plant med en stor rikedom på marklavar. Skogen 
ger ett högst alldagligt intryck med klena tallar 
och en liten mängd död ved, en skog som de allra 
flesta skulle klassa som vilken produktionsskog 
som helst. Trots det alldagliga utseendet är fler 
än 10 rödlistade svamparter påträffade inom bara 

några hundra meters avstånd från den brända 
tallstubbe under vilken ett 10-tal fruktkroppar av 
spadskinn växte. Spadskinnet växte tillsammans 
med mängder av smalfotad taggsvamp Liksom 
på de ovan av Sture beskrivna lokalen vid Räva-
backen växer spadskinn tillsammans med både 
druvfingersvamp och rotfingersvamp. Intressant 
nog är i dagsläget druvfingersvamp bara känd 
från dessa tre platser i länet. Rotfingersvampen 
växer i stora ringar med sammanlagt minst 1000 
fruktkroppar.

Vuollerimskogen
Det kom sedan att dröja till 3 september 2008 in-
nan jag hittade spadskinn på Klarinheden i Vuol-
lerim, vilken är den mest tätortsnära delen av 
det planerade kommunala naturreservatet Vuol-
lerimskogen. Även här växer spadskinn under 
död tallved i en älvnära, lågt belägen sediment-
tallskog. Biotopen avviker något från de övriga 
fyndplatserna genom att vara mer risartad med 
ett mindre inslag av gran, samtidigt som endast 
några få rödlistade svamparter är påträffade i 
närområdet. Fyndet är det på säsongen tidigast 
gjorda och saknade mogna sporer.

Vajmat
11 september 2008 besökte jag för första gång-
en den vackert belägna sandtallskog som ligger 
på en udde i Vajmatsjön. Den äldre skogen lig-
ger 14 km sydväst om Jokkmokk på en höjd av 
325 m.ö.h. Besöket resulterade i fynd av fem 
rödlistade svamparter. Spadskinn hittades under 
två klena lågor. Under den ena lågan växte spad-
skinnet tillsammans med smalfotad taggsvamp. 
Glädjande nog har denna skog klassats som 
nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Hemberget
8 oktober 2008 gjorde jag en kompletterande in-
ventering av det blivande naturreservatet Hem-
berget, beläget på 325 m.ö.h., 12 km nordost om 
Jokkmokk. I det drygt 100 ha stora skogsområ-
det är 23 rödlistade svamparter funna, varav så 
många som 19 är bundna till tall. I området finns 
en del grövre tallar och tillgången på död ved, 
även av grövre dimensioner, är relativt god. Un-
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der tallved påträffades spadskinn på två platser. 
I samma område har tidigare både smalfotad och 
taigataggsvamp hittats.

Mörtträskheden
Hösten 2008 skickade Leif Björk från Glom-
mersträsk några bilder på svampar han hittat i 
Mörtträskhedens sandtallskog. Den gamla sko-
gen är belägen invid Skellefteälven nära läns-
gränsen till Västerbotten. Höjden över havsytan 
är drygt 300 m. I mailet berättade Leif hur han 
under några år sett ett gult mycel under en bränd 
stubbe av tall där smalfotad taggsvamp växer. 
När jag tittade på bilderna visade det sig gläd-
jande nog att det var spadskinn som växte även 
här. Även taigataggsvamp är påträffad i området.

Naturvårdsaspekter
Samtliga ovan beskrivna tallskogar med spad-
skinn har höga naturvärden med förekomst 
av flera rödlistade svamparter, främst bland 
mykorhizaasvamparna. En av de mest frekventa 
följearterna är smalfotad taggsvamp (EN). 
Glädjande nog har denna värdefulla biotop bör-
jat uppmärksammas mer och mer under senare 

år. Samtidigt ser vi hur skogsbolagen nu av-
verkar kontinuitetsskogar i en mycket stor om-
fattning i Norrbotten. Vi noterar även att den typ 
av värdefullt substrat som spadskinnet växer un-
der vanligen inte registreras vid de naturinven-
teringar som Skogsstyrelsen och skogsbolagen 
idag utför. Att detta inte sker hänger samman 
med vedens vanligen klena dimension. 
Skogsavverkning är idag en akut fara för skogs-
typen. På längre sikt är frånvaron av brand en 
fara genom att dessa öppna lavrika tallskogar 
sluts mer och mer och växer igen med bärris och 
gran i kombination med att den typ av långlivad 
ved, som spadskinnet gärna växer under, inte 
längre nybildas.

Spadskinn som signalart
Utifrån vår erfarenhet är spadskinn en bra sig-
nalart för väldränerade tallskogar med både 
lång trädkontinuitet och kontinuitet på ved, som 
vanligen är bränd och av mindre dimensioner. 
Spadskinnet är rödlistat i Finland och man bör 
överväga att rödlista den även i Sverige. Ungefär 
hälften av spadskinnets tallskogar i Norrbotten 
är beskrivna i Sveriges Mykologiska Förenings 

Fig. 6. Biotopbild från Udtja NR i Jokkmokks kommun, 2008-09-16. Sandtallskog med gamla tallar och grov, bränd 
ved. Foto S. Westerberg. 
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inventeringar av rödlistade skogslevande svam-
par (Gergelin & Ryberg 2008). 
Avslutningsvis vill vi betona vikten av att fortsät-
ta utforskandet av dessa ofta till synes alldagliga 
tallskogar, vilkas mycket höga naturvärden van-
ligen missas om man inte använder svampar vid 
naturvärdesbedömning, samtidigt som det fram-
tida skyddet kraftigt måste öka.

Tack
Karl Henrik Larsson, mykolog på Göteborgs 
Universitet, tackas för vänligheten att bestämma 
våra kollekter. Vi tackar även Sonja Kuoljok 
i Jokkmokk och Leif Björk i Glommeträsk för 
värdefull hjälp.
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I vårt vardagsrum finns en blomkruka med en 
präktig rosmarinplanta som vi haft i cirka 15 år. 
På jorden under plantan växer gul veckskivling 
(tidigare kallad gul fjällskivling; Leucocoprinus 
birnbaumii (Corda) Singer). Vi tycker att det är 
trevligt och känns lite exotiskt.
Mycelet har funnits kvar och givit nya frukt-
kroppar under flera år, trots att vi planterat om 
rosmarinen varje år. Svampen blir 8–10 cm hög 
och är till alla delar gul. Den fjälliga hatten som 
brukar bli ca 2 cm bred har gulvita skivor på 
undersidan. Foten är smal och hög med en liten 
ring. Nedtill är foten förtjockad. Varje frukt-
kropp brukar stå ca 2 dagar. 
Det är inte alltid som svamparna utvecklas 
helt. Ofta sitter de bara som små ”kart” som 
sedan vissnar bort. Av vilken anledning de inte 
utvecklas varje gång är svårt att säga, kanske 
har vi glömt att vattna i ett speciellt skede av 
utvecklingen av fruktkropparna.
Inte sällan ringer, eller kommer folk till oss och 
undrar vad det är för en gul svamp som de har 
fått i sina blomkrukor och man undrar också hur 
man skall få bort den. De frågar också: ”Är den 
inte skadlig för krukväxten?” 
Vi brukar förklara att svampen är en förnaned-
brytare som bryter ned dött växtmaterial. Vi 
berättar också att växten inte har något besvär 
av veckskivlingen, utan snarare nytta av den, då 
svampen ju gör näringen mera tillgänglig. Ändå 

föredrar många att ta bort ”eländet”. Svamp 
är ju tyvärr något ”otäckt”, kanske farligt för 
många. 
Denna vackra, tropiska svamp, förekommer 
endast i uppvärmda rum eller växthus på våra 

Gul veckskivling i blomkruka
 KARIN & ANDERS BOHLIN

Abstract
Leucocoprinus birnbaumii reported from a flowerpot.
The authors report the occurrence of the tropical Leucocoprinus birnbaumii growing under 
Rosmarinus in a flowerpot in their livingroom. The fungus has appeared at regular interval in 
the same pot for many years. 

Fig. 1. Gul veckskivling (Leucocoprinus birnbaumii) i en 
blomkruka med rosmarin i författarnas vardagsrum i 
Trollhättan. Foto K. & A. Bohlin.

SVAMPPRESENTATIONSvensk Mykologisk Tidskrift 30 (2): 17-189, 2009
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breddgrader. Den är också känd från blom-
krukor inomhus i Nordamerika. Den behöver 
ett varmt och fuktigt klimat, vilket gör att den 
understundom  pryder våra blomfönster. Vi har 
med andra ord fått lite av tropikerna in i våra 
hem utan att vi behövt bemöda oss om det. 
Den gula veckskivlingen förekommer i tropi-
kerna i naturliga skogsmiljöer. Imazeki, Otani & 
Hongo (1988) har i boken ”Fungi of Japan” en 
läcker bild där svampen växer på marken bland 
träd i skogen. 

Karin & Anders Bohlin
Halltorpsgatan 14
461 41 Trollhättan

anders.bohlin@telia.com
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Fig. 2. Gul veckskivling (Leucocoprinus birnbaumii). Foto K. & A. Bohlin.
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I mitten av oktober 2004 fann vi strax söder om 
Ödetorpet på östsidan av Hunneberg en liten 
vitaktig spindelskivling, som hade en mycket 
tydlig mjölsmak, vilket är en något ovanlig 
karaktär hos en Cortinarius-art. Även lukten var 
mjölartad om än inte lika påtaglig. Hatten var 
tydligt klibbig även som torr. Fruktkropparna 
växte i barrmatta och mossa vid en gran. Det 
rörde sig uppenbarligen om en art i närheten av 
Cortinarius leucophanes (gräddspindling). Den 
bestämdes till Cortinarius lustratus Fr. med 
hjälp av Moser (1960). Då vi haft kontakt med 
Jaques Melot i ett annat ärende tidigare under 
säsongen, skickade vi ett par fruktkroppar till 
honom av vårt material. Det slumpade sig så, 
att han för tillfället hade en kollekt hemma av 
just Cortinarius lustratus Fr., vilken Meinhard 
Moser samlat i södra Frankrike. Han bekräfta-
de, att det nog rörde sig om denna art. Sporerna 
stämde helt, men möjligen skulle Mosers kol-
lekt ändå kunna vara något annat, då svamparna 
där växte under Cistus sp. och Pinus halepensis 
och ej som här under gran. Det vi hittat borde 
dock vara C. lustratus Fr., eftersom den hittats i 
Sverige och Moser uppfattat Fries art som iden-
tisk. Det kan dock kanske inte helt uteslutas, att 
det handlar om två närstående arter.
Redan 1997 hade vi samlat och bestämt en 
fruktkropp vi fann i en barrskog med inslag 
av hassel i utkanten av Uddevalla strax nord-
ost Hasselgården till Cortinarius lustratus Fr. 
Fries hänvisade i sin originalbeskrivning till 

den stora likheten med Entoloma prunuloides, 
vartill Moser (1960) anmärker: ”Was ich nach 
unserem Fund nur bestätigen kann, selbst im 
Hinblick auf das Mehlgeruch”. Vi fann den 
gången vår bestämning vara minst sagt något 
osäker, men när vi så fann svampen om igen, 
erinrade vi oss detta tidigare fynd.
Även 2005 och 2006 hittade vi fruktkroppar 
från samma mycel vid Ödetorpet, märkligt nog 
på en plats, som vi passerat många gånger före 
2004, då det första fyndet gjordes. Detta visar 
på ett slående sätt, att man kan besöka ett områ-
de under flera decennier utan att hitta alla arter.
Enligt Funga Nordica (Knudsen & Vesterholt 
2008) är Cortinarius lustratus Fr. funnen i 
Norge, där den är rödlistad. Vårt fynd liknar 
Cortinarius leucophanes P. Karst., men denna 
art växer huvudsakligen under tall, ofta på 
sandig mark och den varken luktar eller smakar 
mjöl. Sporerna är också mera rundade.
Om fynden från Sverige och Norge av 
Cortinarius lustratus Fr. är identiska med sydli-
gare fynd under samma namn, t ex Mosers från 
södra Frankrike, återstår att se.

Här följer nu en kort beskrivning, fig. 1. 
Hatt 10–35 mm i diameter vitaktig, något klib-
big hos unga fruktkroppar i torrt väder. 
Hatthud ej bitter. 
Lameller täta, lerfärgade hos unga fruktkroppar. 
Fot vitaktig med blåaktigt skimmer upptill hos 
några av fruktkropparna. Hos äldre exemplar 

Två fynd av Cortinarius lustratus Fr. i väst-
kustområdet
 ANITA & LEIF STRIDVALL

Abstract
Cortinarius lustratus found in SW Sweden. 
Two findings provisionally determined as Cortinarius lustratus Fr. are reported from SW 
Sweden. A short description and a photo are provided.

SVAMPPRESENTATIONSvensk Mykologisk Tidskrift 30 (2): 19-20, 2009
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med mässingsfärgade fläckar. Hos unga frukt-
kroppar är foten något förtjockad. 
Tydlig smak och lukt av mjöl. 
Sporer små, ca 7–8 x 4–5 µm.

Litteratur
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genera. Nordsvamp – Copenhagen.
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Fig. 1. Cortinarius lustratus Fr. Västergötland, Flo, Hunneberg, S Ödetorpet, 2004-10-14. Foto Leif Stridvall.
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Inledning
År 2003 ägnade vi nästan ett helt nummer av 
Jordstjärnan  till att presentera resultatet av en 
omfattande inventering av Halle-Hunnebergs 
sopp- och skivlingflora (Stridvall & Stridvall 
2003). Andra svampgrupper hade i allmän-
het studerats mera översiktligt med tonvikt på 
spektakulära arter och togs därför inte med i 
publiceringen. Fynd av taggsvampar noterade vi 
dock alltid konsekvent med avsikten att så små-
ningom göra dem till föremål för en särskild 
redovisning. Förutom de tidigare publicerade 
skivlingarna och sopparna har vi funnit ett drygt 
20-tal olika taggsvampar på bergen. Vi anser 
därför tiden nu vara mogen att komplettera 
vår inventering med bergens taggsvampflora. 
Många av taggsvamparna är hotade och påträf-
fas ofta tillsammans med rödlistade och mer 
eller mindre sällsynta arter ur andra svamp-
grupper. Några av dessa kommer också att 
omnämnas. Flera av dem hade vi dessutom inte 
hittat vid tiden för den tidigare redovisningen.
Platåerna på Halle- och Hunneberg är på det hela 
taget fattigmarker, men här och var finns rikare 
partier, s k hotspots, ofta på mycket begrän-
sade fläckar eller i särskilda stråk. Där kan man 
träffa på sällsynta och rödlistade skivlingar och 
soppar och då naturligtvis också taggsvampar 
som t ex Hydnellum auratile (brandtaggsvamp, 
VU), Sarcodon lundellii (koppartaggsvamp, 
VU), Sarcodon fennicus (bitter taggsvamp, 

EN), Sarcodon versipellis (brödtaggsvamp, EN) 
och Phellodon confluens (grå taggsvamp, EN). 
De vanligare arterna växer oftast i mera trivial 
löv- och barrskog. Vid foten av bergen finns 
också här och var rikare löv- och barrskogspar-
tier, som är mycket intressanta.

Lite statistik
I tabell 1 har vi försökt belysa de olika tagg-
svamparnas förekomst och utbredning på 
Halle- och Hunneberg jämfört med hela Västra 
Götalands län, där vi förutom egna noteringar 
har tillgång till anteckningar, som gjorts av 
medlemmarna i Västgötabergens Svampklubb, 
Stig Jacobsson (Göteborg) och Jan Olsson 
(Trollhättan). Denna jämförelse haltar dock 
något, då vi bara kunnat göra direkta jämfö-
relser mellan fynden i 5x5km-rutor. Vad själva 
bergen beträffar framgår dessutom i hur många 
km-rutor arterna noterats. Naturligtvis är fynd 
redovisade i km-rutor här och var även i andra 
delar av länet, men en systematisk jämförelse 
baserad på 1x1km-rutor har inte varit möjlig. 
I tabellen har vi också tagit med hur många 
fyndnoteringar, som gjorts på bergen och i 
Västra Götalands län av oss och ovan nämnda 
personer under tidsperioden 1970-2008. Av 
dessa framgår ganska tydligt vilka taggsvam-
par som är allmänna, mindre allmänna och 
sällsynta i länet. Noteringarna från Halle- och 

Något om taggsvampar på Halle- och 
Hunneberg
 ANITA & LEIF STRIDVALL

Abstract
This paper reports and illustrates findings of hydnaceous fungi on the Mts of Halleberg 
and Hunneberg in the southwest of Sweden. In a table we try to compare the finds of tooth 
fungi on the mountains with what has been recorded in the county of Västra Götaland 
during the last decades. For some of the localities, the so called hotspots, redlisted and 
other interesting fungi are enumerated and shortly commented upon.
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Hunneberg är sannolikt något överrepresente-
rade, då vissa lokaler har besökts oproportioner-
ligt många gånger på grund av närheten till vår 
bostadsort, Trollhättan. Flera av dem har därtill 
lockat till upprepade besök, eftersom många 
rödlistade och andra intressanta arter påträffats 
där under årens lopp. Detta gäller t ex Sarcodon 
imbricatus (fjällig taggsvamp), Auriscalpium 
vulgare (örtaggsvamp), Hydnellum suaveolens 
(dofttaggsvamp), Hydnellum geogenium (gul 
taggsvamp) och Sarcodon versipellis (brödtagg-
svamp). Sannolikt gäller samma förhållanden 
även anteckningar som gjorts av andra, som 
bidragit med uppgifter. Det är ju ganska natur-
ligt, att man besöker intressanta biotoper mer 
än en gång och t o m flera gånger under en och 
samma säsong. 

Presentation av släktena och deras 
arter
I det följande kommer vi att presentera de tagg-
svampar, som vi, och i några fall andra, hittills 
funnit på Halle- och Hunneberg. De flesta arter 
har huvudsakligen påträffats på Hunneberg. 
Halleberg är betydligt mindre än sitt tvilling-
berg, och de flesta näringsrika och i några fall 
kalkpåverkade områden finns på och vid foten 

av Hunneberg. På några av lokalerna har vi 
också valt att nämna några andra rödlistade och 
intressanta arter, som vi noterat i närheten av de 
allra sällsyntaste taggsvamparna.

Auriscalpium
Auriscalpium vulgare (örtaggsvamp) noterar 
vi då och då. Hittills har vi bara funnit den på 
tallkottar. Den är inte speciellt vanlig och ca 
hälften av fynduppgifterna kommer från en 
lokal vid foten av Hunneberg med några tallar 
i ett näringsrikt barrskogsområde, där ett 20-tal 
rödlistade svamparter påträffats. Detta intres-
santa område har med andra ord besökts många 
gånger sedan slutet av 1970-talet. Varför den 
inte noterats oftare i länet, än vad som framgår 
av tabellen, kan man fundera över. Kanske beror 
det på att den inte är så vanlig som man vill tro, 
eller att tallar och tallområden inte är så frek-
venta. Det bör i alla fall inte bero på att den är 
svår att känna igen. Dessutom har den en lång 
fruktifikationsperiod. Vi har antecknat den från 
början av april till mitten av november, så den 
tycks finnas större delen av året.

Bankera
Bankera violascens (grantaggsvamp, NT, fig.1) 
har förvånansvärt många lokaler på bergen. 

Fig. 1. Bankera violascens (grantaggsvamp). Västergötland, Västra Tunhem, Hunneberg, SO Stora Svartevattnet, 2003-
07-30. Foto Leif Stridvall.

SVAMPPRESENTATION
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Fig. 2. Hydnellum concrescens (zontaggsvamp). Västergötland, Vänersnäs, Halleberg, SV Ekebacken, 2004-09-06. Foto 
Leif. Stridvall.

Fig. 3. Hydnellum peckii (skarp dropptaggsvamp). Västergötland, Norra Björke, NO Värsledalen, vid foten av 
Hunneberg, 2006-09-19. Foto Leif Stridvall.

SVAMPPRESENTATION
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Den förefaller dessutom vara närmast sällsynt 
i övriga delar av Västra Götalands län. Det är 
bara i trakten kring Gullspång, där den tycks 
vara ungefär lika vanlig som här. Anledningen 
till att den påträffats på så många ställen på 
bergen är inte lätt att förklara. Bara i något fall 
har vi funnit den på rikare mark. I litteraturen 
sägs ofta, t ex i Ryman & Holmåsen (1984) 
och Nylén (2000), att den framför allt finns på 
kalkrik mark, men så är inte fallet på Halle- 
och Hunneberg, där vi nästan alltid påträffat 
den i barrmattor och mossa i tämligen fattiga 
områden, och inte bara med gran, som det står i 
svampböckerna, utan också med tall. 
På östra Hunneberg, söder om Alsjön, i en till 
synes ganska trivial barrskog, har B. violascens  
hittats tillsammans med en del andra intres-
santa arter. Här har vi t ex funnit ett par mycel 
av Cortinarius serarius (blåbrun spindling), 
som bara har två kända lokaler i södra Sverige 
(Västergötland) och annars bara påträffas norr-
över. Även C. callisteus (lokspindling) och C. 
ionophyllus (rutspindling), som båda förefaller 
ha en huvudsakligen nordlig utbredning finns 
också i området, liksom Hydnellum suaveolens 
(dofttaggsvamp, NT) och Boletus appendicula-
tus (bronssopp, NT). Dessutom har den sällsynta 
Phaeocollybia festiva (slemskräling) en lokal 
här.

Creolophus
Creolophus cirrhatus (gyttrad taggsvamp), som 
växer på murken ved, förefaller vara mycket 
ovanlig på bergen. Vi känner bara till två lokaler 
därifrån och endast få i de närmaste omgivning-
arna, men inte heller i länet i övrigt har den 
antecknats särskilt frekvent med spridda fynd i 
den nordöstra delen.

Hydnellum
Släktet Hydnellum med sina segt läder- till kork-
artade fruktkroppar är det färggrannaste bland 
taggsvamparna. Detta släkte är väl representerat 
med hela 7 arter. Det har till skillnad från det 
vitsporiga släktet Phellodon brunaktiga sporer. 
Vanligast är Hydnellum ferrugineum (dropp-
taggsvamp). Den tycks inte ha särskilt stora krav 

på växtplats. Den har hittills främst noterats från 
Hunneberg och där från den södra halvan av 
platån. Den växer huvudsakligen i barrmattor 
och mossa i barrskog. Som framgår av tabellen 
är det den Hydnellum-art som är mest frekvent 
även i länet.
Hydnellum concrescens (zontaggsvamp,fig. 2) 
och Hydnellum peckii (skarp dropptaggsvamp, 
fig. 3) är funna på lika många lokaler på bergen. 
Zontaggsvampen påträffas i både ren barrskog 
och under lövträd, medan våra fynd av skarp 
dropptaggsvamp bara gjorts i barrskog, ofta i 
barrmattor i granplanteringar. Även i länet ver-
kar dessa båda arter vara ungefär lika vanliga.
Hydnellum aurantiacum (orange taggsvamp) 
är något ovanligare på bergen än ovan nämnda 
arter. Den växer bland mossor och i barrmattor 
tillsammans med andra mer eller mindre vanliga 
svampar. Ofta hittar man en eller två andra arter 
av taggsvampar i samma område. Ungefär lika 
vanlig verkar Hydnellum suaveolens (dofttagg-
svamp, NT, fig. 4) vara. Den växer ganska ofta 
tillsammans med Hydnellum geogenium (gul 
taggsvamp, NT, fig. 5) och båda verkar föredra 
något näringsrikare marker. I Västra Götalands 
län tycks dofttaggsvamp vara något vanligare än 
orange taggsvamp, medan den gula taggsvam-
pen påträffas mera sällan. 
I ett litet barrskogsområde söder om Ödetorpet 
på östra Hunneberg finns både Hydnellum geo-
genium och H. suaveolens liksom H. peckii  
och Phellodon connatus (svartvit taggsvamp). 
Bergens hittills enda lokal för Lactarius picinus 
(beckriska) har vi också påträffat här. En mycket 
sällsynt spindling, Cortinarius lustratus, som 
enligt Funga Nordica (Knudsen & Vesterholt 
2008) är hittad i Norge, har vi med stor sanno-
likhet också funnit i området (se särskild artikel 
i detta nummer). 
Hydnellum caeruleum (blå taggsvamp, fig. 6) 
förefaller vara mycket ovanlig på bergen. Själva 
har vi bara noterat den på tre lokaler, men den 
har rapporterats från ytterligare två av Anders 
Bohlin (fynd på Hunneberg) och Mikael Jeppson 
(fynd från Halleberg). Den tycks föredra områ-
den med tall, men vi har också hittat den i en 
granplantering. Där förekommer dock tall i 
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Fig. 4. Hydnellum suaveolens (dofttaggsvamp). Västergötland, Flo, Hunneberg, Segolstorp, 2003-07-24. Foto Leif 
Stridvall.

Fig. 5. Hydnellum geogenium (gul taggsvamp). Västergötland, Flo, Hunneberg, Segolstorp, 2003-07-24. Foto Leif 
Stridvall.
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omgivningarna. Även i länet som helhet tycks 
den vara mycket ovanlig med få noteringar.
Hydnellum auratile (brandtaggsvamp, VU, fig. 
7) har två kända växtplatser på bergen. Den 
ena befinner sig på nordöstra Hunneberg i en 
till synes trivial sluttning med gran och enstaka 
ekar strax öster om Toltorp. Där växer den 
mycket tätt tillsammans med Sarcodon lun-
dellii (koppartaggsvamp, VU) samt med flera 
intressanta soppar och skivlingar som Boletus 
appendiculatus (bronssopp, NT), B. calopus 
(bittersopp), Cortinarius cumatilis (porslinsblå 
spindling, VU), C. percomis (kryddspindling), 
C. riederi, C. rubicundulus (gulnande spind-
ling), C. russus ( rostspindling, NT), Lactarius 
olivinus (olivinriska, NT) m fl. Längs samma 
höjdstråk har flera andra taggsvampar noterats, 
nämligen Hydnellum aurantiacum (orange tagg-
svamp), H. geogenium (gul taggsvamp, NT), H. 
peckii (skarp dropptaggsvamp) och H. suaveo-
lens (dofttaggsvamp, NT), samt kärnsvampen 

Podostroma alutaceum s.l. (klubbdyna, NT).
Den andra lokalen för H. auratile finns i bran-
terna på Hallebergs östra sida strax norr om 
Skytteklev i granskog på rödfyrhögar (slaggpro-
dukter vid kalkbränning) tillsammans med andra 
sällsynta taggsvampar som Sarcodon fennicus 
(bitter taggsvamp, EN), och Bankera violascens 
(grantaggsvamp, NT). Även Sarcodon glauco-
pus (blåfotad taggsvamp, VU) är rapporterad 
därifrån av Mikael Jeppson. Inom ett område 
på några 10-tal kvadratmeter har vi dess-
utom påträffat taggsvamparna Phellodon niger 
(svart taggsvamp, NT) och P. connatus (syn. 
P. melaleucus;  svartvit taggsvamp), samt skiv-
lingarna Cortinarius aureofulvus (gyllenspind-
ling, VU), C. calochrous (fagerspindling), C. 
sulfurinus (persiljespindling, NT), Tricholoma 
aurantium (brandmusseron) och Tricholoma 
matsutake (goliatmusseron, NT). Dessutom 
finns Boletopsis leucomelaena (grangråticka, 
VU) i samma mycket begränsade område, och 

Fig. 6. Hydnellum caeruleum (blå taggsvamp). Västergötland, Flo, Hunneberg, Segolstorp, 2005-08-14. Foto Leif 
Stridvall.
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Fig. 7. Hydnellum auratile (brandtaggsvamp). Västergötland, Flo, Hunneberg, O Toltorp, 2006-09-26. Foto Leif 
Stridvall.

Fig. 8. Phellodon tomentosus (trattaggsvamp). Västergötland, Västra Tunhem, Hunneberg, SO Stora Svartevattnet, 
2003-07-30. Foto Leif Stridvall.  
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Polyporus melanopus (tratticka) är funnen i 
sluttningen strax nedanför. Tyvärr har gransko-
gen öster om denna rikfläck nästan helt tagits 
bort, trots att den befinner sig i ett naturreservat. 
En del av de granar, som finns kvar som skydd, 
lutar dessutom betänkligt. Risken är tyvärr stor, 
att östliga vindar kommer att torka ut detta rika 
område. Knappast någon annat område på ber-
gen förtjänar bättre epitetet ”hotspot” än detta. 

Hydnum
De i särklass vanligaste arterna på bergen hör 
till släktet Hydnum. Både Hydnum repandum 
(blek taggsvamp) och Hydnum rufescens s. l. 
(rödgul taggsvamp) är rikligt representerade. 
Man finner dem i fattigare marker med barr- 
och lövträd. Möjligen kräver den rödgula tagg-
svampen, som numera anses bestå av flera arter, 
något näringsrikare mark. Av tabellen framgår, 
att noteringar i länet av dessa båda arter gjorts 
mer än dubbelt så många gånger som för någon 
annan taggsvamp.

Phellodon
Det läderartade, oftast tunnköttiga släktet 
Phellodon med sina vitaktiga sporer är represen-
terat med fyra arter. Den vanligaste är Phellodon 
tomentosus (tratttaggsvamp, fig. 8), följd av P. 

niger (svart taggsvamp, NT, fig. 9) och P. conna-
tus (svartvit taggsvamp, fig. 10). Den sällsynta 
P. confluens (grå taggsvamp, EN, fig. 11) har 
däremot bara påträffats en enda gång av Jan 
Olsson (Trollhättan). Även i länet i stort verkar 
trattaggsvampen vara vanligast, men ändå inte 
särskilt vanlig, tätt följd av svart taggsvamp, 
medan svartvit taggsvamp är ovanlig och grå 
taggsvamp sällsynt. 
Lokalen för Phellodon confluens (grå tagg-
svamp, EN) ligger i ett skogsbryn ca 500 m öster 
om Alsjön på Hunnebergs östra sida. Svampen 
växer här under ek och alldeles i närheten 
finns en lokal för Hygrophorus russula (krem-
levaxing, NT). Bara några tiotal meter därifrån 
har dessutom Cortinarius cumatilis (porslinsblå 
spindling, VU) hittats.
De rikligaste förekomsterna av Phellodon 
niger har vi sett vid foten av Hunneberg. Från 
Håstensklev västerut finns ett ca 1 km långt barr- 
och blandskogsområde på rik mark. I detta stråk 
har förutom flera taggsvampar som Phellodon 
niger (svart taggsvamp, NT), Hydnellum peckii 
och H. suaveolens (dofttaggsvamp, NT) även 
påträffats ett stort antal rödlistade och andra 
sällsynta arter som Boletopsis leucomelaena 
(grangråticka, VU) Boletus appendiculatus 
(bronssopp, NT), Clavariadelphus truncatus 

Fig. 9. Phellodon niger (svart taggsvamp). Västergötland, Flo, Hunneberg, O Toltorp, 2006-09-26. Foto Leif Stridvall.
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Fig. 10. Phellodon connatus (svartvit taggsvamp). Västergötland, Västra Tunhem, Hunneberg, NO Högsäter, 2006-09-
30. Foto Leif Stridvall.

Fig. 11. Phellodon confluens (grå taggsvamp). Dalsland, Frändefors, Dalbobergens NR, Bastungen S, 2006-09-24. Foto 
Leif Stridvall.
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(flattoppad klubbsvamp, NT), flera mycel av 
Cortinarius aureopulverulentus (puderspind-
ling, VU) och C. elegantior (kungsspindling, 
NT). Dessutom förekommer C. calochrous 
(fagerspindling), C. cinnabarinus (cinnober-
spindling, NT), C. olearioides (gul lökspindling, 
NT), Hygrophorus cossus (ekvaxskivling) och 
Hygrophorus russula (kremlevaxing, NT). De 
båda sistnämnda under ek. Även Porphyrellus 
porphyrosporus (dystersopp, NT) och Ramaria 
botrytis (druvfingersvamp, NT) är funna i områ-
det. Andra mer eller mindre sällsynta arter som 
påträffats är Cortinarius colymbadinus (blå-
sippsspindling) och C. percomis (kryddspind-
ling), samt flera mycel av Limacella glioderma 
(brun klibbskivling). På en öppen gräsbevuxen 
klapperstensvall finns några rödlistade rödskiv-
lingar som Entoloma atrocoeruleum (backnop-
ping, NT) och E. lividocyanulum (ögonnopping, 
NT). Vaxskivlingarna Hygrocybe glutinipes 
(slemvaxskivling, NT) NT), H. ingrata (rod-
nande lutvaxskivling, VU), H. russocoriacea 
(lädervaxskivling, NT) och H. spadicea (dadel-
vaxskivling, VU) har också hittats på öppen 
gräsmark i samma område.

Sarcodon
Av de köttiga Sarcodon-arterna har vi hittills 
noterat fem arter. Den i särklass vanligaste av 
alla de på bergen funna taggsvamparna, om man 
räknar bort Hydnum repandum (blek taggsvamp) 
och Hydnum rufescens s.l. (rödgul taggsvamp) 
är Sarcodon imbricatus (fjällig taggsvamp). Den 
växer alltid på näringsrikare marker med gran 
och ofta i stora grupper. På sådana platser hittar 
man dessutom ofta rödlistade och andra sällsynta 
arter. I länet är fjällig taggsvamp påträffad i unge-
fär lika många 5x5 km-rutor som Auriscalpium 
vulgare (örtaggsvamp) utan att göra någon annan 
jämförelse. Den senare är noterad betydligt färre 
gånger, men det beror sannolikt på att tallarna 
saknas. Fjällig taggsvamp växer däremot med 
den vanliga granen och dessutom i områden, som 
besöks oftare på grund av utsikterna att där göra 
spännnade fynd. 
Den snarlika Sarcodon squamosus (motagg-
svamp) som växer med tall, har ännu inte påträf-

fats på bergen. Visserligen finns tall här och var 
men inga områden, som liknar dem, där man bru-
kar hitta den fjälliga taggsvamp, som ger blå färg. 
Sarcodon versipellis (brödtaggsvamp, EN, fig. 
12) förekommer på fyra av oss kända lokaler, 
alla på Hunneberg. Den finns på lite rikare 
marker bl a på ett med gran igenplanterat torp, 
Segolstorp, på östra Hunneberg. Inom några 
kvadratmeter växer där dessutom Hydnellum 
geogenium (gul taggsvamp, NT), H. suaveo-
lens (dofttaggsvamp, NT), Phellodon connatus 
(svartvit taggsvamp) och P. tomentosus (tratt-
taggsvamp). 
På en ganska begränsad yta kring ovannämnda 
arter har vi dessutom påträffat ett 10-tal rödlis-
tade och några andra intressanta arter, nämli-
gen Bankera violascens (grantaggsvamp, NT), 
Boletopsis leucomelaena (grangråticka, VU), 
Boletus appendiculatus (bronssopp, NT), 
Cortinarius aureopulverulentus (puderspind-
ling, VU), C. cumatilis (porslinsblå spindling, 
VU), C. elegantior (kungsspindling, NT), C. 
napus (rovspindling, VU), C. papulosus (prick-
spindling), C. patibilis (brunfläckig spindling), 
C. riederi och C. rubicundulus (gulnande spind-
ling) m fl. Detta med gran igenplanterade torp 
är ett av Hunnebergs mera intressanta områden, 
men kanske är det bara under en övergångs-
period. Igenplanterade inägor brukar ju hysa lite 
ovanligare arter, då marken ofta är näringsrik, 
men man kan undra hur länge de kommer att 
finnas kvar. Önskvärt vore att sådana här områ-
den av ”hotspotskaraktär” kunde göras till före-
mål för mera ingående undersökningar. 
I en skuggig, fuktig sluttning vid en skogsväg 
på Hunneberg ner mot Grinnsjötorp har vi i en 
grund sänka vid vägen också hittat Sarcodon 
versipellis. Där växer den tätt tillsammans 
med Catathelasma imperiale (kejsarskivling, 
NT). Ett par meter därifrån påträffas dessutom 
Hydnellum geogenium (gul taggsvamp, NT), H. 
suaveolens (dofttaggsvamp, NT) och Boletopsis 
leucomelaena (grangråticka, VU), den senare 
på en av sina fåtaliga lokaler på bergen. Hur 
skall man förklara en sådan koncentration av 
sällsynta arter på en så liten fläck? 
De övriga lokalerna för Sarcodon versipellis  är 
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Fig. 12. Sarcodon versipellis (brödtaggsvamp). Västergötland, Flo, Hunneberg, Segolstorp, 2003-07-24. Foto Leif 
Stridvall. 

Fig. 13. Sarcodon lundellii (koppartaggsvamp). Västergötland, Flo, Hunneberg, O Toltorp, 2006-09-15. Foto Leif 
Stridvall.

SVAMPPRESENTATION



32 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 30:2 (2009)

mera anonyma, men förefaller något näringsri-
kare och är ganska fuktiga. Inga andra ovanliga 
arter har ännu påträffats i närheten av dem. På 
den ena lokalen strax söder om korsningen 
vid Kolliderna på Hunneberg finns Lactarius 
deterrimus (blodriska), vilket tyder på något 
näringsrikare mark. Den andra växtplatsen är 
en fuktig bäckravin strax öster om Ödetorpet på 
östra Hunneberg, där inga andra ovanliga eller 
näringskrävande arter ännu noterats.
Av övriga Sarcodon-arter har vi, som ovan redan 
nämnts, funnit Sarcodon lundellii (koppartagg-
svamp, VU, fig. 13) på nordöstra Hunneberg 
inom samma halva kvadratmeter som Hydnellum 
auratile (brandtaggsvamp, VU). 
Sarcodon fennicus (bitter taggsvamp, EN, fig. 
14) , har även den bara påträffats på endast en 
växtplats, nämligen på östra Hallebergs slutt-
ning söder om Skytteklev på de rödfyrhögar, 
vilka som ovan beskrivits hyser så många röd-
listade och sällsynta arter i ett mycket begränsat 
område. 
Sarcodon glaucopus (blåfotad taggsvamp, VU) 

har vi bara samlat en gång från en lokal på 
Hunneberg i Öjemossarnas NR, som består 
av tall- och granöar i ett stort mossområde. 
Dessutom har Mikael Jeppson meddelat fynd av 
denna art från det område vid Skytteklev på östra 
Hallebergs sluttning, där bitter taggsvamp växer.

Slutord
De båda tvillingbergen har visat sig ha växtplat-
ser för ett antal både rara taggsvampar och andra 
sällsynta arter. Alla ovanliga taggsvampsarter 
som omnämns från Halle- och Hunneberg är 
belagda och finns numera på Botaniska muséet 
i Göteborg (GB) liksom hela vårt omfattande 
svampherbarium.
Den som på en karta vill se hittills känd utbred-
ning och förekomst av taggsvampar och övriga 
arter i Västra Götalands län kan gå in på www.
stridvall.se/la.
Tack till Anders Bohlin, Stig Jacobsson Mikael 
Jeppson, Jan Olsson, och Västgötabergens 
Svampklubb genom Rolf-Göran Carlsson, som 
alla på olika sätt bidragit med fynduppgifter. 

Fig. 14. Sarcodon fennicus (bitter taggsvamp). Västergötland, Vänersnäs, Halleberg, Skytteklev N, 2008-09-15. Foto 
Leif Stridvall. 
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Tabell 1. Kända fynd av taggsvampar på Halle-Hunneberg och i Västra Götalands län

Vid vår inventering har Halle-Hunneberg delats in i 93 km-rutor. Bergen ligger inom 8 5x5 km-rutor. VGL= Västra Göta-
lands län. I antalet 5x5 km-rutor med fynd och i fyndnoteringar i VGL 1970-2008 ingår de från Halle- Hunneberg.

Dessa har varit väsentliga för att så fullständigt 
som möjligt kunna redogöra för Halle- och 
Hunnebergs taggsvampar och deras förekomst i 
övriga delar av Västra Götalands län.
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Inledning
Mitt i den halländska mellanbygden, ungefär 
20 km nordöst om Halmstad, ligger Nissaström 
(fig. 1). Vanligen är orten långt från mykologens 
allfarvägar, men det är inte vilken plats som 
helst, utan en vidunderlig pärla i den halländska 
naturen. Längs med en sträcka av ca 1,5 km av 
Nissan finns en stor variationsrikedom av skog-
styper. Den canyon-liknande dalgången (fig. 2) 
inrymmer allt från gamla bokskogar till tidvis 
översvämmade alskogar med en naturskogsartad 
karaktär. I en del av området, inte mycket större 
än några villatomter eller ett halvt kvarter, finns 
också en hittills ganska okänd hotspot för lite 
udda och sällsynta svampar, knappast alls funna 
i övriga Halland. Kursgården intill detta område 
är centrum för årets Mykologivecka i mitten av 
september, som brukar vara bästa tid för flertalet 
intressanta svampar i området. Deltagare som 
fortfarande har ork och lust efter dagarnas of-
ficiella exkursionsprogram har här möjlighet till 
egna strövtåg och spännande svampfynd.

Mykologivecka 2009 vid Nissaström – 
en halländsk hotspot
 ÖRJAN FRITZ

Abstract
The annual field meeting of the Swedish Mycological Society at Nissaström 2009 – a hotspot 
in the province of Halland.
The small village Nissaström is located about 20 km northeast of Halmstad in the province 
of Halland, south Sweden. In this village the annual mycologal field meeting will take place in 
September 2009. The Nissaström nature reserve is situated close to the conference centre. 
Along the banks of the river Nissan old beech forests are mixed with several deciduous forest 
types including alder, ash, aspen, birch, goat willow, elm, lime and oak. Due to locally favourable 
conditions some interesting fungi have been recorded, eg Ramaria fennica, R. flavobrunnescens 
and R. subbotrytis, which are reported here as new to the province of Halland. Altogether the 
deciduous forests are known to host 14 red-listed fungi as well as other rarely seen species, 
such as Antrodiella fissiliformis, Cortinarius citrinus and Multiclavula mucida. Hopefully, some of 
these species will be met with during the mycologal field week, together with a range of new 
findings for the area. During the week addi tional temperate broad-leaved forests, beech and 
oak forests in particular, will be visited..

Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (2): 35-45 2009

Naturreservatet Nissaström
Nissaströms naturreservat inrättades 2006. Stor-
leken uppgår till ca 35 ha. Inklämd mellan riks-
väg, järnväg och stor vattenled har lövskogen 
fått stå och sköta sig själv under senare decen-
nier. Under slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet var Nissaström ett livaktigt bruks-
samhälle uppbyggt kring kraftverken (Nissa-
ströms Intresseförening 1997). 1982 revs den 
sista större fabriksbyggnaden och naturen har 
återtagit domänerna i rask takt. Numera förknip-
par man mest reservatet med Nissan omgiven av 
variationsrika lövskogar.

Hotspot för kryptogamer
Egna talrika men osystematiska besök i områ-
det under de senaste tio åren har inbringat en 
lista överstigande 40 arter av mossor, lavar och 
svampar som anses vara rödlistade (Gärdenfors 
2005). Här kan man få se Hallands landskaps-
mossa skirmossa (Hookeria lucens) i blöt över-
silad källmark, medan den mer konkurrenskäns-
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liga mossan bryhnia (Bryhnia novae-angliae) 
växer på sand eller jord mellan alar på strandnära 
partier av Nissan. I den stormskadade bland-
sumpskogen på Nissans södra sida växer ännu 
hållav (Menegazzia terebrata) på klibbal medan 
den nästan mikroskopiska gul pysslinglav (The-
lopsis flaveola) kan påträffas på gammal bok 
på Nissans norra sida. Även svamparna rep-
resenterar olika skogsmiljöer. Huvuddelen av 
de funna naturvårdsintressanta arterna har jag 
dock påträffat i den gamla bokdominerade ädel-
lövskogen på Nissans norra sida, alldeles norr 
om bron i reservatets nordöstligaste del.

Flera förstafynd för landskapet
Totalt 14 rödlistade svampar och en rad andra 
i landskapet sparsamt förekommande svampar 
har vaskats fram här under senare år (tab. 1). Re-
dan under min första svamphöst i Nissaström år 
2000 uppmärksammade jag i bokskogen en gul 
spindling som visade sig vara citronspindling 

(Cortinarius citrinus, fig. 3), tidigare inte 
rapporterad från Halland. Denna art har 
sedan dess dykt upp under ytterligare 
några höstar. Exempel på andra noter-
ade mykorrhizabildande svampar som 
indikerar lite rikare mark är bland annat 
cinnoberspindling (Cortinarius cinnaba-
rinus), dystersopp (Porphyrellus porphy-
rosporus) och lundvaxing (Hygrophorus 
nemoreus) (se tab. 1). 
Fyndet av kandelabersvamp (Artomyces 
pyxidatus, fig. 4) på en asplåga hösten 
2001 var det första rapporterade för Hal-
land, som därmed blev landets sista län 
att inkludera denna vackra art (Gärden-
fors 2005). Ytterligare vedsvampar är den 
för Sverige nyupptäckta tickan Antrodi-
ella fissiliformis på boklågor (Heilmann-
Clausen 2005, 2006), skinntagging (Den-
tipellis fragilis) på lövlåga och blåmjölkig 
storskål (Peziza saniosa) på en nedbruten 
boklåga, ny för Halland (Heilmann-Clau-
sen 2006). Under de allra senaste åren har 

även koralltaggsvamp (Hericium coralloides, 
fig. 5)) och vedlavklubba (Multiclavula mucida, 
fig. 6) dykt upp på bokhögstubbar respektive 
boklågor - kanske efter kolonisation från de kän-
da förekomsterna i den närbelägna gamla bok-
skogen vid Spenshult (se nedan). Under senare 
år har svaveltickan (Laetiporus sulphureus) på 
jätteeken vid vägkanten norr om bron fått sälls-
kap av oxtungsvamp (Fistulina hepatica). 
De senaste två höstarna har bjudit på ytterligare 
spännande upptäckter. Tre arter av fingersvam-
par, Ramaria undergruppen Ramaria, har plöts-
ligt framträtt i lövförnan. Under någon vecka i 
mitten av september 2008 sågs inom nämnda 
hotspot de stora och vackra arterna lilafotad fin-
gersvamp (Ramaria fennica, fig. 7) och R. fla-
vobrunnescens, fig. 8) under gammal bok samt 
praktfingersvamp (R. subbotrytis, fig. 9) under 
lind och hassel. Förekomst av flera arter av dessa 
fingersvampar anses indikera höga naturvärden 
(Nitare 2000, Söderberg 2006). Bland dessa 

Fig. 1. Interiör av den mest intressanta biotopen, 
den bokdominerade ädellövskogen.
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”pulshöjare” hittade jag även några fruktkroppar 
av amestistkantarell (Cantharellus amethysteus), 
med iögonenfallande violetta fjäll på hatten. 
Antalet fruktkroppar av alla ovan nämnda arter 
är dock vanligen få, och förekomster kan lätt und-
gå uppmärksamhet om man inte är på rätt plats 
vid rätt tidpunkt. Nissaström har säkert fler över-
raskningar i bakfickan för vaksamma och kun-
niga mykologer.

Speciella lokalbetingelser
Vad är det då som gör Nissaström till en så pass 
intressant och värdefull svamplokal? Troligen är 

det en rad faktorer som samverkar till gynnsam-
ma förhållanden.

• Regn och fukt: Nissaström ligger i Hal-
lands regnrikaste bygd. Årsnederbörden 
ligger normalt mellan 1200 och 1500 mm 
(Raab & Vedin 1995). I lövskogarna finns 
också bäckar, fuktstråk och källmarker, som 
tillsammans med ån Nissan bidrar till en 
jämn och hög luftfuktighet i området. 

• Sol och värme: Det sydvända varma läget 
på Nissans nordsida, där klippor och sten-
block bibehåller värmen ytterligare. 

Fig. 2. Nissans canyon-
liknande dalgång är 
omgivet av variations-
rika lövskogar. Natur-
reservatet Nissaström. 
Foto Ö. Fritz.
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• Rik mark: Grönstensförekomster är grund 
till förekomst av lite rikmarkskrävande 
kärlväxter som bland annat kransrams (Po-
lygonatum verticillatum), vätteros (Lath-
raea squamaria), murgröna (Hedera helix) 
och nästrot (Neottia nidus-avis )  – en mycket 
fåtalig orkidé i dessa trakter (Georgson m. 
fl. 1997). 

• Ädellöv- och lövskogar: Lövskogsmarker-
na är mycket variationsrika och innehåller 
en stor ansamling av lövträd; alm, ask, asp, 
avenbok, björk, bok, ek, fågelbär, hassel, 
klibbal, lind, lönn, sykomorlönn och sälg. 

• Lång skoglig kontinuitet: Bokskogarna 
har kontinuitet på platsen åtminstone sedan 
1652 (Malmström 1939), vilket ofta innebär 
en koppling tillbaka till medeltida skogar. 

• Låg sentida påverkan från skogsbruk: De 
tidigare markägarna har främst intresserat 
sig för vattenkraft och friluftsliv i området, 
varför påverkan av skogarna varit låg i sen 
tid.

• Gammal grov skog: Träden i bokskogarna 
är gamla och ofta ovanligt grova efter halländ-
ska mått, beroende på markens bördighet.

• Död ved: Förekomsten av lågor och hög-
stubbar i bokskogarna har varit måttlig intill 
nyligen, men ökat betydligt under den se-
naste tioårsperioden allteftersom gamla träd 
har rasat och bildat högstubbar och lågor. 
Mängden av döda triviallövträd är ställvis 
mycket stor. 

• Hög landskapskonnektivitet: Direkt norr 
om reservatet Nissaström ansluter gamla 
bokskogar inom naturreservatet Spenshult 
(se nedan), och fler värdefulla skogsområden 
ligger inom några kilometer från området. 

En sannolikt utslagsgivande faktor för artsam-
mansättningen av svampar är solexponeringen. 
Endast ett par av de ovan uppräknade mykorrhi-
zasvamparna påträffades i de annars så artrika 
kalkpåverkade bokskogarna på den svalare nord-
sluttningen av Hallandsås (Fritz 2000, Ö. Fritz 

Fig. 3. Citronspindling (Cortinarius citrinus). 2000-09-16. Leg. Örjan Fritz, det. Thomas Læssøe. Foto Ö. Fritz.
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Tabell 1. Naturvårdsintressanta storsvampar i naturreservat Nissaström 2000–2008. Rödlistade arter enligt 
Gärdenfors (2005) och indikator-/signalarter enligt Hallingbäck & Aronsson (1998) och Nitare (2000).
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& S. Svensson, opublicerad inventering 1999-
2004). 

Hemligheterna avslöjas…
Rara svampar är långtifrån det enda du som 
besökare kommer att ha möjlighet att uppleva i 
Nissaström. Smaklökarna kan också få sitt ge-
nom test av ett gott urval av matsvampar. I områ-
det kan du finna bland annat svart trumpetsvamp 
(Craterellus cornucopioides,) trattkantarell (C. 
tubaeformis) och gul kantarell (Cantharellus 
cibarius) – sällan i stora mängder, men ofta så 
att det kan räcka till en soppa, stuvning eller 
pålägg. De mest pålitliga arterna brukar dock 
vara rödgul och blek taggsvamp, men sparsamt 

kan även mandelriska (Lactarius volemus) och 
granblodriska (Lactarius deterrimus) (jodå, det 
finns lite gran i området!) hittas, beroende på 
vädersituation, typ av skogsbiotop och läget i 
reservatet.

Promenadvänlig sydsida
Stigar leder dig från kursgården ner till kanot-
uthyrningen vid Nissans södra strand utmed 
Nissans södra sida. Väl där finns spångade leder 
(fig. 10), varifrån utflykter i lämplig skogsmiljö 
kan göras vartefter det är läge för avvikelser från 
leden. Även på Nissans nordsida finns stigar, då 
utgående från reservatets västra del vid Johans-
fors och österut. Men långa sträckor på nordsi-

Fig. 4. Kandelabersvamp (Ar-
tomyces pyxidatus) på asplåga, 
2001-09-15. Leg. det. & foto. 
Ö. Fritz
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dan får du bereda dig på stiglöst land i rasbranter 
nedanför järnvägen och i blöt översilad al-ask-
sumpskog där få sätter sin fot.
Skulle du efter en djupdykning i Nissaströms-
området känna för besök i ytterligare områden 
i kursgårdens närhet så saknas inte den möj-
ligheten. Naturreservatet Spenshult med gamla 
bokskogar vidtar norr om Nissastigen, bara 
några hundra meter norr om kursgården. Det 
linddominerade Listunområdet på Nissans östra 
strand mellan Grumshult och Oskarström är lite 
svårare att angripa, men kan röja så mycket mer 
än lindskål (Holwaya mucida).

Andra ädellövskogar och miljöer 
att besöka under veckan
Områdena kring Nissaström kommer långtifrån 
att vara de enda ädellövskogsområdena vi kom-
mer att besöka under mykologiveckan. Turer 
kommer bland annat att gå till Osbecks boksko-
gar på Hallandsås nordsida (jfr Fritz 2000) och 
gammelbokskogarna i Biskopstorp med värde-
full vedsvampfunga (Heilmann-Clausen 2005, 
2006). Sen finns ju olika typer av sandmiljöer, 
betesmarker och hedar att besöka…

Länkar med mer information 
För mer information om naturreservat se Länssty-
relsens hemsida [www.lansstyrelsen.se/halland]. 
Välj ”Naturvård” och sen skyddade områden i 

Fig. 5. Koralltaggsvamp (He-
ricium coralloides) på bokhög-
stubbe, 2008-09-16.Leg., det. & 
foto Örjan Fritz
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Fig. 6. Vedlavklubba (Multiclavula mucida) noterades på en fuktig boklåga i naturreservatet Nissaström 2008-09-20. 
Foto från Holkåsen, Halland, xxxx-xx-xx. Leg., det. & foto Ö. Fritz.

Fig. 7. Lilafotad fingersvamp (Ramaria fennica), 2007-09-11, leg. Ö. Fritz, det.. L. Söderberg. Foto Ö. Fritz.
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Fig. 8. Ramaria flavobrunnescens, 2008-09-12. Leg. Ö. Fritz,  det. L. Söderberg. Foto Ö. Fritz.

Fig. 9. Praktfingersvamp (Ramaria subbotrytis). 2008-09-12. Leg. Ö. Fritz , det. L. Söderberg. Foto Ö. Fritz.
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olika halländska kommuner. På denna hemsida 
finns även såväl översikts- som detaljkarta för 
t.ex. naturreservatet Nissaström. För mer infor-
mation om nyckelbiotoper se Skogsstyrelsens 
hemsida [www.svo.se/] och välj ”Skogens pär-
lor”. Väl mött i Nissaström i september - med 
förhoppning om en gynnsam väderlek för 
svamp!

Tack
Lennart Söderberg har artbestämt fingersvam-
par, Thomas Læssøe citronspindling medan 
Jacob-Heilmann-Clausen och Sigvard Svensson 
kontrollerat flera andra arter på plats. 
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Svampens Dag 
Söndagen den 6 september 2009

Nu är det nytt år och vi ser fram emot en ny svampsäsong. Även i år är det tänkt att Svampens Dag 
ska äga rum tillsammans med danska och norska riksföreningar för svampintresserade, Svampkon-
sulenternas Riksförbund och Sveriges Mykologiska Förening.
Vi firar Svampens Dag med att bjuda in respektive svampklubbar och föreningar till exkursioner 
eller vandringar i svamprika marker, utställningar, tipspromenader, svamprådgivning, svampfärgn-
ing, någon svamprätt o.s.v.
kontakta restauranger på orten som kan ordna något svamptema. Vi hoppas att så många föreningar 
som möjligt skall nappa på idén och göra någon typ av arrangemang den dagen för att få fler män-
niskor intresserade av svamp 
Alla aktiviteter presenteras på SMF:s hemsida www.svampar.se  Dessutom presenterar de lokala 
svampklubbarna sina program på respektive hemsida eller genom annonser i lokalpressen.

Väl mött i svampskogen.

Kontaktpersoner för Sveriges Mykologiska Förening är

Inger Johansson     Viola Fägersten 
Gunnarstorp 14       Håkansgatan 22
516 93 Rångedala     511 61 Skene
telefon 033-279375      telefon 0320-33130
e-post: i.j.gunnarstorp@hotmail.com   e-post: viola.fagersten@haxringen.se

Arrangörer av Svampens Dag 2009
Foreningen til Svampekundskabens Fremme – (www.svampe.dk)
Norges sopp- og nyttevekstforbund – (www.soppognyttevekster.no)
Svampkonsulenternas Riksförbund – (www.svampkonsulent.nu)
Sveriges Mykologiska Förening – (www.svampar.se)
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SVAMPNAMN

I östra Nordamerika har bergskedjan Appalach-
erna sin början i norra delen av delstaten Geor-
gia och sträcker sig sedan åt nordost till staten 
Maine, en sträcka på mer än 3200 km. Även om 
Appalacherna inte är lika spektakulära som en 
del andra bergskedjor (t ex Alperna, Himalaya, 
Anderna eller Klippiga bergen) så samverkar 
deras höjd (upp till 2200 möh) och längdsträck-
ning till att erbjuda en lång rad ekologiska nich-
er. Nedisning i den norra delen av bergskedjan 
medförde klimatiska förhållanden som tvingade 
skogen att vandra söderut i refugier samtidigt 
som dess svampflora följde med, för att sedan 
åter vandra norrut igen när isen drog sig tillbaka. 
Barrträd från den kanadensiska skölden (Cana-
dian Shield) kan fortfarande påträffas på höga 
höjder så långt söderut som i staten Tennessee 
(N 37º). De påföljande temperaturförhållandena 
gynnade en rik flora och på många håll i de sö-
dra delarna av bergskedjan kan man finna 15– 
25 trädarter inom en radie av 30 meter, vilket 
givit upphov till herbarieetiketter med habitat-
beskrivningar som ”mixed woods”. Med ett så-

Namn, namn, namn – när nomenklatur 
möter molekyler
 RON PETERSON

Abstract
Names, names, names; when nomenclature meets molecules.
On a list of mushroom species appearing in the Great Smoky Mountains National Park in 
eastern North America it is impressive to see how many species names originated in Europe. 
A comparison of illustrations in popular mushroom books from both sides of the Atlantic 
sometimes show rather similar species, but superficial appearances can now be tested using 
DNA sequence similarities.
The author gives an account of an on-going project to analyse mushrooms with names 
shared between eastern North America and Europe, using a combination of morphological, 
biological and phylogenetic species concepts. Some case studies are presented where names 
seem to clash with phylogenies; where clearcut distribution patterns are visible in mushrooms 
passing under a single name. The implications for “bar-coding” are discussed. 

Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (2): 46-56, 2009

dant spektrum av skogstyper (och underliggande 
geologiska formationer i kombination med en 
låg årsnederbörd) är även svampfloran rik. En 
lista över hattsvampar i Great Smokey Moun-
tains National Park (GSMNP), belägen i grän-
strakterna mellan Tennessee och North Carolina, 
räknar över 1400 arter, exklusive andra basidio-
mycetgrupper och ascomyceter. 
Vid en genomgång av svamparna på listan från 
GSMNP är det imponerande att se hur många 
namn som har sitt ursprung i Europa, Skandina-
vien inkluderat. En jämförelse av illustrationer i 
populära svampböcker från båda sidor av Atlan-
ten (fig. 1, 2) visar ofta samma svamp, till och 
med om man jämför mikroskopiska karaktärer. 
Men i många fall saknas noggranna studier av 
de amerikanska svamparna och det har i många 
fall bara antagits att den transatlantiska mot-
svarigheten som ser likadan ut faktiskt är den-
samma. Detta är grunden för det morfologiska 
artbegreppet (jmf Petersen & Hughes 1999). 
I vårt laboratorium började vi för ungefär 20 år 
sedan att odla ”vilda” svampar från hela världen, 
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om möjligt genom att isolera odlingar från ens-
taka basidiosporer. Senare kunde dessa kulturer 
korsas för att se 1) vilket parningssystem (”mat-
ing system”) en viss svamp hade och 2) om kul-
turer av samma svamp från olika delar av världen 
”kände igen” varandra. Dessa ideer hade tidigare 
använts inom djursystematiken och bidragit till 
att skapa något kan betecknas som ett biologiskt 
artbegrepp. 
Parallellt med att herbarieexemplar har bevar-
ats, har mykologerna under de senaste åren fått 
ett nytt verktyg för att undersöka och jämföra 
svampar. Avläsning av DNA-koden skapar ny 
information som kan användas inom systematik 
och taxonomi. Av de gener som har undersökts 
har ITS-regionen visat sig vara användbar efter-
som den ger en mer eller mindre god upplösning 
och avspeglar det traditionella artbegreppet. ITS 
står för Internal Transcribed Spacer och är två 
ickekodande regioner som ligger mellan tre ko-
dande gener. 
När sekvenser av enskilda arter tagits fram kan 

dessa samordnas med varandra i en alignment 
och därefter jämföras med varandra. Om de är 
rätt ”alignade” kan de ge information om släkts-
kap mellan arter. När man analyserar resultaten 
noggrant kan man se ett avgränsat kluster av 
sekvenser, en så kallad klad (clade). När sådana 
klader är tillräckligt åtskilda kan de anses repre-
sentera ”fylogenetiska arter”.
Detta är bakgrunden. Vårt laboratorium arbetar 
nu med att jämföra kollekter med samma namn 
från vitt skilda geografiska områden. Vi har möj-
lighet att jämföra fruktkroppar (morfologiskt 
artbegrepp), vi kan genomföra korsningstester 
(biologiskt artbegrepp) och vi kan försöka visa 
deras molekylära släktskap (fylogenetiskt artbe-
grepp). 
När forskare tar fram ITS-sekvenser deponeras 
dessa i DNA-databaser. En sådan är Genbank, 
en annan är Unite. Sekvenser från dessa data-
baser kan komplettera de analyser man genom-
för i specifika projekt för att få ett djupare, mera 
omfattande dataset för analysen. Emellertid är 

Fig. 1. A. Amanita caesarea. Illustration från Michael m. fl (1987). B. A. jacksonii. Illustration från Cazort (1979).
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sådana sekvenser ”nakna” – dvs de saknar mor-
fologiska och biologiska data. Dessutom kan de 
komma från tämligen tveksamma källor. Detta 
utgör basen för min studie, som har tagit mig till 
Sverige. 
Fig. 3 utgör ett utdrag ur en större fylogeni som 
visar släktrelationer kring ett nytt släkte, Cruen-
tomycena, i förhållande till andra medlemmar av 
samma klad (Petersen m. fl. 2008). Resultaten 
avslöjar en tydlig geografisk signal beträffande 
Panellus stipticus (epålettsvamp, fig. 4), en 
mycket vanlig, liten pleurotoid svamp i Sverige. 
Sekvenserna från P. stipticus korrelerar tydligt 
till geografiska områden: södra hemisfären (hela 

Sydamerika), östra Nordamerika, Asien/västra 
Nordamerika och Europa. De två sistnämnda 
områdena kan kopplas samman genom land-
bryggan över Berings sund som existerade före 
och en kort period efter senaste istiden. Vi vet 
att kollekter av P. stipticus från olika delar av 
världen är sexuellt kompatibla och därför tillhör 
en och samma biologiska art. Emellertid förelig-
ger en märklig skillnad i det faktum att endast 
fruktkroppar från östra Nordamerika uppvisar 
sk bioluminiscens (de är självlysande). Material 
från andra delar av världen saknar denna egen-
skap, även om den går att framkalla om man 
genomför korsningar med lämpliga stammar. I 

Fig. 2. A. Amanita hemibapha. Foto från internet. B. A. caesarioides. Illustration från Vassilieva (1978).
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korthet kan man alltså säga att det finns skill-
nader i morfologi och DNA men att allt material 
tillhör en och samma potentiellt korsningsbara 
enhet.
Men vilken av dessa stammar är den ”äkta” Pan-
ellus stipticus ? Här kommer nomenklaturen till 
vår hjälp. Namnet (Agaricus stipticus) skapades 

av Jean Baptiste François Bulliard, som levde 
och samlade kring Paris i Frankrike under senare 
delen av 1700-talet. Även om detta namn togs 
upp av Fries 1821 och användes som grundpe-
lare i Petter Adolph Karstens släkte Panellus, är 
artnamnets ursprung klart. För en noggrann for-
skare idag kan endast en DNA-sekvens från en 

Fig. 4. Epålettsvamp (Panellus stipticus). Västergötland, Västra Tunhem, 2003-11-26. Foto A. Bohlin. 

Fig. 3. Utdrag ur fy-
logeni kring Panellus 
stipticus-komplexet 
baserad på ITS-
sekvenser (efter Pe-
tersen m. fl. 2008). 
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nordfransk kollekt komma ifråga för att karak-
tärisera arten och i en DNA-analys visar sig den 
art som förekommer i Appalacherna tillhöra en 
annan klad än den europeiska motsvarigheten. 
Fig. 5. är en fylogeni hämtad från en nyligen 
presenterad artikel i en japansk tidskrift (Shi-
mono m. fl. 2007). Den visar släktskapen hos ett 
stort antal kollekter av den vanliga mandelriskan 
(Lactarius volemus, fig. 6). Författarna rapport-
erar att det finns flera olika stammar av denna 
art i Japan och Kina, men vilken av dem är den 
verkliga L. volemus?
I botten av det fylogenetiska träden finns en 
sekvens med beteckningen AF 506413. Närmare 
undersökning visar att denna sekvens härstam-
mar från en svensk kollekt som har deponerats 
i Genbank av Karl-Henrik Larsson från Göte-
borg. Karl-Henrik har dessutom deponerat yt-
terligare ett antal identiska sekvenser av samma 
art. Sekvensen som placerar sig närmast intill 
(AF 04257) är framtagen av Rytas Vilgalys och 

härstammar från North Carolina (USA). Vi har 
ytterligare ett antal sekvenser från Appalacherna 
som är identiska med Vilgalys sekvens.
Namnet (Agaricus volemus) kommer ursprungli-
gen från Elias Magnus Fries 1821. En ”auten-
tisk” sekvens borde därför komma från södra 
Sverige och i detta fall kvalificerar sig verkli-
gen Karl-Henriks material (AF 506413). Det 
är tveksamt om asiatiska stammar kan anses 
tillhöra samma art som den i Sverige och vår 
egen stam från Appalacherna är definitivt inte 
densamma som den svenska. Endast noggranna 
undersökningar av dessa fruktkroppar kan visa 
om det även finns morfologiska skillnader. För 
tillfället kan vi inte testa det biologiska artbe-
greppet eftersom sporerna av denna svamp inte 
går att odla på artificiella media i laboratorier. 
Ytterligare två exempel kan nämnas. Ett av de 
svårare taxonomiska problemen bland hatt-
svamparna har varit Megacollybia ”platyphylla” 
(citattecken eftersom detta namn har använts lik-

Fig. 5. Fylogeni hos Lactarius volemus-komplexet i Asien med två utom-asiatiska kollekter (se pilar!).
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som på en höft över norra halvklotet; streckna-
gelskivling, fig. 5). När ett stort antal kollekter 
av arten jämförs med hänsyn till sina molekylära 
egenskaper blir det tydligt att det inte bara finns 
flera olika taxa (på artnivå?) utan att dessa även 

är begränsade geografiskt (Hughes m. fl. 2007). 
Fig. 8. vill visa en förenklad bild av fylogenien 
hos kollekter från den Nya världen men det är 
även lätt att separera kollekterna från den Gamla 
världen (i ljusblått och ljusgrönt) från de som 

härstammar från den Nya världen 
(ljusgult). Det förekommer faktiskt 
två arter i de tempererade delarna 
av Asien (vi har kallat dem M. cli-
tocyoidea och M. marginata). Den 
äkta M. platyphylla verkar vara be-
gränsad till Europa och Skandinavi-
en medan det finns ytterligare arter i 
den Nya världen. 
Slutligen visas i fig. 9 ett utdrag ur 
en mycket större fylogenetisk över-
sikt över släktena Lentinus och Pa-
nus. Den bygger på ITS-sekvenser 
från olika delar av världen av ti-
germussling (Lentinus tigrinus, fig. 
10). Alla odlade kollekter av arten 

Fig. 6. Mandelriska (Lactarius volemus). Västergötland, Trollhättan, Åkerströms NR, 2006-08-05. Foto M. Jeppson.

Fig. 7. Strecknagelskivling (Megacollybia 
platyphylla). Närke, Kilsbergen, Våtsjön, 
1966-08-14. Foto A. Bohlin.
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är sexuellt kompatibla men DNA-analysen visar 
att materialet delar upp sig i två distinkta geo-
grafiska utbredningsområden (Grant 2004). 
Det finns otaliga andra exempel på svampar där 
en fylogeografisk signal indikerar skillnader 
hos arter som benämnts med samma namn över 
stora geografiska områden. De flesta svampar 
som vi noterar i Appalacherna har ursprungligen 
beskrivits av europeiska författare: Fries, Bul-
liard, Persoon, Scopoli etc. Var och en av dessa 
mykologer hade sina egna geografiska favoritom-
råden och det skulle säkert vara möjligt att åter-
insamla åtskilliga arter om en sådan jämförelse 
skulle genomföras. Detta faktum förklarar min 
närvaro på den svenska mykologiveckan i Närke 
i september 2008.

Som en bas för denna artikel visar tabell 1 
svampnamn som delas mellan Nordamerika 
och södra Sverige. Listan är inte fullständig 
(de amerikanska namnen härrör från en lista 
gjord av L. R. Hesler mellan 1919 och 1975, 
till vilken endast ett fåtal tillägg gjorts på 
senare år), men antyder vidden av ett sådant 
projekt. Att tro att alla dessa problem kan lösas 
under en livstid är önsketänkande. Den breda 
erfarenheten i kombination med tid för nog-
grant arbete är begränsande. Men att inte bry 
sig om problemen eller att inte anstränga sig 
för att stabilisera namnen vi använder vore att 
skapa ännu mera förvirring. Många av prob-
lemarterna är lätt igenkännliga (andra är inte 
det) och amatörer kan spela en viktig roll för 

Fig. 9. Utdrag ur fylogeni 
kring tigermusslingen (Lenti-
nus tigrinus) som ger en ty-
dlig fylogeografisk signal.

Fig. 8. En förenklad fylo-
geni kring Megacollybia 
platyphylla baserad på ITS-
sekvenser som tydligt visar 
kladernas geografiska kop-
pling till Nya och Gamla 
världen.
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Tabell 1

Namn från södra Sverige

Namnen som återfinns i tabellen är
a) namn som uppträder på den publicerade listan över svampar i Great Smokey Mountains National 
Park (södra Appalacherna)
b) namn baserade på Fries vars nomenklatur har ändrats för att motsvara aktuella namn (current 
names) i Index Fungorum
c) namn som skapats av Fries innan hans flytt till Uppsala .

I några fall har ITS-sekvenser och vävnad för DNA-extraktion erhållits från kollekter från södra 
Appalacherna, men insamlingen fortgår och namn fylls på i listan allt eftersom. Vid slutet av 2008 
har vi förhoppningsvis sekvenserat 250 arter (inte alla med europeiska namn) från nationalparken. 
Förhoppningsvis kan vi erhålla sekvenser från herbariematerial från Göteborg och Innsbruck och 
färskt material från södra Sverige för att kunna genomföra en jämförande studie av amerikanska och 
svenska kollekter. 

Amanita excelsa (Fries 1821) Kummer 1871
Bolbitius aleuriatus (Fries 1815: Fries 1821) Singer 1951 
 [även känd som B. reticulatus (Persoon 1798: Fries 1821) Ricken 1915]

Clitocybe ditopa (Fries 1815: Fries 1821) Gillet 1874
Clitocybe sinopica (Fries 1818: Fries 1821) Kummer 1871
Clitocybe trullaeformis (Fries 1821) Karsten 1879
Cortinarius bivelus (Fries 1818: Fries 1821) Fries 1838
Cortinarius callisteus (Fries 1818: Fries 1821) Fries 1838
Cortinarius camphoratus (Fries 1821) Fries 1838
Cortinarius elegantior (Fries 1818 som A. multiformis var.) Fries 1838
Cortinarius erythrinus (Fries 1818 som A. caesius var.) Fries 1838
Cortinarius evernius (Fries 1818: Fries 1821) Fries 1838
Cortinarius gentilis (Fries 1821) Fries 1838
Cortinarius glandicolor (Fries 1821 som A. gentilis var.) Fries 1838 som C. glandicolor 
Cortinarius malachius (Fries 1818: Fries 1821) Fries 1838
Cortinarius obtusus (Fries 1821) Fries 1838
Cortinarius privignus (Fries 1818 som A. malachius var.) Fries 1838 som C. privignus
Cortinarius purpurascens (Fries 1818: Fries 1821) Fries 1838
Cortinarius scaurus (Fries 1818: Fries 1821) Fries 1838
Cortinarius scutulatus Fries 1821
Cortinarius semisanguineus (Fries 1821 som A. cinnamomeus var.) Gillet (1874 som C. semisanguineus)
Cortinarius torvus (Fries 1818: Fries 1821) Fries 1838
Cortinarius vibratilis (Fries 1821) Fries 1838
Crepidotus epibryus (Fries 1821) Quélet 1888
Crinipellis stipitaria (Fries 1821) Patouillard 1889
 [även känd som C. scabella (Albertini & Schweinitz 1805: Fries 1821) Murrill 1915]

Entoloma sericellum (Fries 1818: Fries 1821) Kummer 1871
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Entoloma serrulatum (Fries 1818: Fries 1821) Hesler 1967
Entoloma rhodopolium (Fries 1818: Fries 1821) Kummer 1871
Gerronema chrysophyllum (Fries 1821) Singer 1959
Gliophorus unguinosus (Fries 1821) Herink 
 [även känd som Hygrocybe irrigata (Pers.) Bon]

Gymnopus acervatus (Fries 1821) Murrill 1916
Hygrocybe chlorophanus (Fries 1821) Wünche 1877
Hygrocybe puniceus (Fries 1821) Kummer 1871
Hygrophorus hypothejus (Fries 1818) Fries 1838
Hypholoma capnoides (Fries 1818: Fries 1821) Kummer 1871
Inocybe lacera (Fries 1821) Kummer 1871
Inocybe caesariata (Fries) Karsten 
Inocybe destricta (Fries 1821) Quélet 1872
Lactarius resimus (Fries 1821) Fries 1838
Lactarius uvidus (Fries 1818: Fries 1821) Fries 1838
Lactarius vellereus (Fries 1821) Fries 1838
Lactarius volemus (Fries 1821) Fries 1838
Lentinellus ursinus (Fries 1821) Kühner 1926
Limacella illinita (Fries 1818: Fries 1821) Maire 1933
Marasmius scorodonius (Fries 1815: Fries 1821) Fries 1836
Mycena alcalina (Fries 1818: Fries 1821) Kummer 1871
Mycena clavicularis (Fries 1821) Gillet 1874
Mycena marginella (Fries 1821) Quélet 1873
Mycena pelianthina (Fries 1821) Quélet 1872
Mycena rubromarginata (Fries 1815: Fries 1821) Kummer 1871
Mycena supina (Fries 1821) Quélet 1872
Neolentinus lepideus (Fries 1818: Fries 1821) Redhead & Ginns 1985
Pholiota astragalina (Fries 1821) Singer 1951
Pholiota spumosa (Fries 1821) Singer 1948
Pluteus lutescens (Fries 1821 som A. nanus var) Bresadola 1929
 [även känd som P. romellii (Britzelmyer 1891) Saccardo 1895]

Russula decolorans (Fries 1821) Fries 1838
Russula heterophylla (Fries 1821 som A. furcatus forma) Fries 1838
Schizophyllum commune Fries 1815: Fries 1821
Tapinella panuoides (Fries 1818: Fries 1821) Gilbert 1931
Tricholoma columbetta (Fries 1821) Kummer 1871
Tricholoma flavobrunneum (Fries 1818: Fries 1821) Kummer 1871 

 [även känd som  T. fulvum (Bulliard 1792: Fries 1821) Saccardo 1913]

Tricholoma imbricatum (Fries 1815: Fries 1821) Kummer 1871
Tricholoma pessundatum (Fries 1821) Quélet 1872
Tricholoma portentosum (Fries 1821) Quélet 1872
Tricholoma saponaceum (Fries 1818: Fries 1821) Kummer 1871
Tricholoma virgatum (Fries 1818: Fries 1821) Kummer 1871
Tricholomopsis decora (Fries 1821) Singer 1939
Xeromphalina picta (Fries 1815: Fries 1821) Smith 1953

SVAMPNAMN



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  30:2 (2009) 55

Fig. 10. Tigermussling (Lentinus tigrinus). Ungern, Bács-Kiskun, Lakitelek, Töserdö, 2009-04-13. Foto M. Jeppson. 
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att bringa ordning i deras taxonomi. Svenska 
samlare rör sig på helig mark och deras välvilja, 
vishet och gästfrihet är särskilt välkommen i 
detta arbete. 
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Hur det började 
Femsjö 1979 
Sveriges Mykologiska Förening bildades i sep-
tember 1979 och kan därmed i år fira sitt 
30-årsjubileum. Föreningen grundades i Femsjö 
i Småland, där många svampintresserade hade 
samlats efter initiativ av Rolf Lidberg, Sundsvall, 
och Bengt Sändh, Österbybruk. Under ett par 
dagar gjordes exkursioner i Elias Fries´ hem-
mamarker, svampar insamlades, studerades och 
bestämdes och vid en samling beslöts att bilda 
en riksförening. Ett 50-tal antecknade sig som 
medlemmar och fler strömmade till så att redan 
i oktober var medlemsantalet 160. 

Tillbakablick 
För att förstå tankarna om den nybildade riks-
föreningen för mykologi kring 1979–1980 kan 
det vara lämpligt att inleda denna historik med 

Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (2): 57-91, 2008

ett citat från Studiefrämjandets tidskrift Spår 
(1980). I temanumret ”Svampbotanik” presen-
terade jag då vår ett halvt år gamla förening på 
följande sätt (något avkortat): 
”Det finns i Sverige drygt ett tiotal lokala 
svampföreningar. De flesta av dem är relativt 
nybildade, men den äldsta, Stockholms svamp-
vänner, firade sitt 100-årsjubiloeum just 1979. 
Inriktningen på verksamheten varierar från ort 
till ort, men gemensamt är att folk med intresse 
för svamp skall få träffa likasinnade för att 
därigenom bättra på sina kunskaper. Man delar 
även med sig av vad man kan till allmänhe-
ten genom att ordna kurser, utställningar och 
utflykter. 
Det har bland svampintresserade diskuterats att 
starta en riksorganisation. Ett lämpligt tillfälle 
att genomföra denna tanke kom hösten 1979, då 
en mykologisk träff ordnades i Femsjö. Platsen 

Med Sveriges Mykologiska Förening 
under 30 år
Medlemsskrifterna berättar

 ÅKE STRID

Många hade hörsammat in-
bjudan till träffen i Femsjö 1979. 
Här är man klara för exkursion.
Foto Mats Elfström(†).
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var vald med tanke på att här föddes vårt lands 
internationellt mest kände mykolog, Elias Fries 
(1794–1878). Hans arbeten är betydelsefulla för 
den vetenskapliga namngivningen av svampar 
och i dem lades grunden till svampsystematiken. 
Ett hundratal mykologiskt intresserade samlades 
i Femsjö, och det ordnades utflykter och svamp-
utställning. Vi fick också lyssna till kännare 
av Elias Fries och Fries-bygden. Vid en sam-
mankomst i Församlingshemmet diskuterades 
förslaget om bildandet av en svensk mykologisk 
förening. Det godkändes enhälligt och namnet 
blev Sveriges Mykologiska Förening och en 
interimstyrelse valdes. 
Ett 50-tal antecknade sig omgående som med-

lemmar och antalet ökar ständigt och närmar 
sig nu (våren 1980) 300 st. Avsikten med SMF 
är att vara ett kontaktorgan mellan svenska 
mykologer, och den har alltså burit frukt redan 
strax efter starten. Svampintresserade har fått 
möjlighet att få kontakt med andra, bl.a. genom 
den medlemsmatrikel som trycktes redan hösten 
1979, och ytterligare ett par lokala föreningar 
har bildats. Den typ av mykologiska träffar 
som med framgång inleddes i Femsjö hoppas vi 
skall bli en tradition. I samband med dem är det 
lämpligt att avhålla årsmöten. 
Under det första verksamhetsåret skall förening-
en konsolideras och riktlinjer dras upp för den 
fortsatta verksamheten. Vid nästa årsmöte som 
ordnas i Gullspång i augusti 1980 får medlem-
marna ta ställning till den framtida inriktningen 
och ett stadgeförslag. 
Ett par gånger per år kommer föreningen 
att skicka ut informationsmaterial till med-
lemmarna. Från våren 1980 kommer detta 
att sammanställas i ett enkelt medlemsblad. 
Svampklubbarna kan här annonsera sina 
arrangemang och berätta om aktiviteter de haft. 
Vår förhoppning är också att kunna få med små 
informativa artiklar. 
Eftersom det redan finns liknande föreningar i 
Finland, Danmark och Norge är det naturligt 
att SMF även blir ett kontaktorgan med våra 
grannländer, som förresten var representerade 
redan vid träffen i Femsjö. 

På väg ut i svampskogen i Fem-
sjö 1979. Foto Kjell Olofsson.

Initiativtagarna till Femsjöträffen 1997. Bengt Sändh 
(t.v.) och Rolf Lidberg (t.h.) flankerar TV-journalist, Nils 
Suber och Meinhard Moser. Foto Kerstin Bergelin.
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Sverige var tidigt ett av föregångsländerna 
inom mykologin men ännu är mycket okänt om 
vår svampflora. Vi vet inte hur många arter stor-
svampar som har hittats i landet och ännu min-
dre är arters förekomst känd. Här finns plats för 
betydande insatser även av svampintresserade 
amatörer. Vår förhoppning är att de nya rön om 
vårt lands svampflora som görs skall kanalise-
ras genom SMF och därigenom spridas till alla 
medlemmar. 
De som är intresserade att bli medlemmar i 
Sveriges mykologiska förening kan inbetala års-
avgiften, 20 kr, till Bengt Sändh Box 1351 740 
63 Österbybruk.” 
Det var tankarna inom interimsstyrelsen och 
diskussioner med andra mykologer som relate-
rats här ovan. Och visst känns mycket från de 
första månadernas verksamhet igen? Tankarna 
om medlemsblad, mykolgiträffar, kunskaps-
spridning, kontakter mellan medlemmarna m.m. 
fanns där redan då. Vi kan känna oss tillfreds-
ställda med att gott och väl ha fullföljt dessa 
första intentioner tack vare många medlem-
mars ideella arbete. Samtidigt har vi sett en 
utveckling under de 30 åren där mycket nytt har 
kommit till och kvalitén har blivit bättre. En del 

av detta, som den tekniska utvecklingen, ligger 
i tiden, medan t.ex. den ökade kunskapen om 
svamparna i Sverige är en följd av våra medlem-
mars verksamhet. Vi får hoppas att tillbakablick-
arna vid detta 30-årsjubileum kommer att föda 
nya idéer och tankar så att vi kan hoppas på en 
fortsatt utveckling och framgång. 
SMF:s historia och mycket av svensk mykolo-
gisk historia är i stort det som beskrivs i med-
lemstidskrifterna (Medlemsblad–Jordstjärnan–
Svensk Mykologisk Tidskrift), varför de får tala 
i fortsättningen. 
Nu gällande stadgar finns i SMT 29/1:19 2008 
(=årgång, häfte, sida, år).

Medlemstidskrifterna 
Första året
Utgivandet av en tidskrift framstod från början 
som en viktig uppgift för SMF och det för-
verkligades, i enkel form, redan första verk-
samhetsåret 1980. Den har blivit det viktigaste 
kontaktorganet inom föreningen eftersom den 
når alla medlemmar. Den har delgett oss mycket 
svampfakta, aktiverat oss och uppmuntrat oss i 
svampstudiet. Utseende och innehåll har skiftat 
genom åren men har hela tiden förbättrats. Det 
första numret av Medlemsblad (maj 1980) redi-
gerades av interimsstyrelsen. Originalet knacka-
des ut på en vanlig skrivmaskin, större rubriker 
på en storstilsmaskin (varje typ fick slås ned 
hårt 5–10 gånger) och illustrationer klistrades 
in. Sid Jansson utarbetade SMF:s logotyp med 

Stig Jacobsson, Anita Stridvall, Håkan Lindström m.fl. vid 
utställningsbordet i Femsjö 1979. Foto Leif Stridvall.

Meinhard Moser och Rolf 
Lidberg (†) diskuterar en 
svamp. Femsjö 1979, Foto 
Kjell Olofsson. 

Notering i gästbok vid första mötet med interimsty-
relsen, november 1979.
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den stiliserade jordstjärnan och den fanns med 
redan från början. Genom kontakter fick vi upp-
lagan kopierad hos Östhammars kommun. Den 
innehöll 36 sidor med högst varierat innehåll. 
Viktig var kallelsen till årsmötet i Gullspång. 
Artiklarna handlade bl.a. om användningen av 
matsvampar under olika tider, buksvampar i 
Bohuslän och jordstjärnor. De första myko-
logiska veckorna, i Falköping och Gullspång, 
presenterades, och ett tiotal svampklubbar rap-
porterade om sin verksamhet. Vidare utannon-
serades böcker och mikroskop.
Det som tilldragit sig på årsmötet i Gullspång 
i augusti fyller en del av nr 2 1980. Av det mer 
mykologiska innehållet märks artiklar om färg-
ning med svampar, biskopsmössans två arter 
och recensioner av svamplitteratur. Den myck-
et använda norska boken om svampgifter av 
Gulden & Schumacher från 1977 blev nu bekant 
för svenska mykologer genom Stig Jacobssons 
översättning (Giftsvampar och svampgifter, 
1980). Nils Lundqvists publicerade den första 
artikeln i en serie om svenska svampnamn. 
Denna första årgång av medlemsbladet kom att 

bli normbildande för tidskriften i fortsättningen 
även om utseendet helt kom att förändras flera 
gånger, främst genom utvecklingen av tryckeri-
tekniken.

Tidskriftens utveckling
Från och med Medlemsblad nr 2 1980 kom en 
särskild redaktionskommitté att sköta utgiv-
ningen av tidskriften. I denna har ingått Mats 
Elfström (1980–2002), Åke Strid (1980–2003), 
Hjalmar  Croneborg (2000–), Kjell Olofsson 
(2002–2004), Mikael Jeppson (2005–) och Jan 
Nilsson (2005–). Inför Friesboken 1994 för-
stärktes redaktionen av Friesättlingen Erik Fries, 
Uppsala.
Det mångskiftande innehållet under de 30 åren 
gör tidskrifterna till en viktig källa till kunska-
pen om Sveriges Mykologiska Förening och 
om svensk mykologi. Inte bara föreningsan-
gelägenheter utan också mycket av kunskapen 
om svenska svampar genererades, som vi skall 
se, genom den. Samtidigt som tidskriften varit 
det viktigaste kontaktorganet har det också 
varit den mest kostsamma delen av verksamhe-

ten. Årsavgiften har mer eller mindre 
fått anpassas till tryckkostnaderna och 
redan vid Gullspång 80 beslöts om en 
höjning av årsavgiften från 20 till 40 
kr för att göra en fortsatt utgivning 
möjlig. Den har sedan stigit successivt 
till nuvarande 250 kr.  
I takt med att tidskriftens innehåll 
utvecklats har utseende och namn 
växlat. De första två åren fick den 
heta Medlemsblad i avvaktan på något 
bättre. Efter redaktionens upprop i 
nr 2 1981 om förslag på namn och 
utformning av första sidan vann ett 
förslag Jordstjärnan framtaget av Siw 
Muskos. Det blev verklighet från för-
sta häftet 1982 med tryck i svart på 
en bakgrund som växlade i färg från 
nummer till nummer. Där fanns plats 
för både en svampillustration och en 
ruta ”för minnet”. Som komplettering 
till Jordstjärnan utgavs 1983 en gan-
ska tunn katalog över höstens kurser. 

En medlemsskrift startades 1980, första hela verksamhetsåret. Un-
der de 30 åren har den förbättrats efter ny teknik och vad resurs-
erna tillåtit. De två första åren hette den Medlemsblad, blev 1982 
Jordstjärnan, som kom ut i några olika utföranden fram till 2004, för 
att därefter bli Svensk Mykologisk Tidskrift.
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Senare ingick annonsering av kurser som en del 
av tidskriften.  
Nästa förändring av Jordstjärnans utseende 
skedde från och med den femte årgången, nr 1 
1984, då pärmen fick färgbilder. De två första 
numren hade akvareller av Siw Muskos och 
sedan följde olika svampbilder, oftast av arter 
som behandlades i texten. Detta utförande av 
Jordstjärnans titelpärm höll sig i 18 år. Under 
åren 2001–2004 fick den nytt typsnitt, en färg-
bild täckte hela pärmen och logotypen flyttades 
till pärmens insida. Samtidigt sattes texten i två 
spalter för att göra sidorna mer lättlästa. Vidare 
blev matrikeln ett fjärde, svart-vitt, nummer, på 
vars pärm en jordstjärna presenterades. 
Från och med volym 26 (2005) skedde den 
största omdaningen. Nytt namn blev Svensk 
Mykologisk Tidskrift, formatet blev större för 
att matcha andra biologiska tidskrifter (jämför 
Svensk Botanisk Tidskrift) och de större häftena 
kunde förses med ryggtext. Svensk Mykologisk 
Tidskrift uppstod egentligen som en ny tidskrift 
genom sammanslagning av SMF:s Jordstjärnan 
och Göteborgs Svampklubbs Windahlia. Den 
senare hade tryckts med bidrag från Nathorst 
Windahls Minnesfond, vilket nu i stället kom att 
användas till produktionen av SMT. 
Medlemsblad och Jordstjärnan utkom till en bör-
jan med två nummer per år plus en matrikel men 
från 1984 utökades utgivningen till tre textnum-
mer och en matrikel, alltså i praktiken fyra num-
mer. Omfånget har varierat från första numrets 
36 s. till 96 s. i Jordstjärnans A5-format för att i 
ett nummer av SMT uppgå till 100 s. Ett undan-
tag är jubileumsboken till 200-årsminnet av Elias 
Fries´ födelse (15/2, 1994) som innehöll 228 s. 
Ett register över de latinska släkt- och artnamn 
som förekom i de fem första årgångarna av 
Medlemsblad och Jordstjärnan trycktes 1985 
(6/1) och 6–10-årsregistret 1989 (10/3) Nästa 
femårsregister utkom som ett separat häfte som 
fanns till försäljning. Därefter är man hänvisad 
till föreningens hemsida. 
Vid några tillfällen har reklamblad för myko-
logisk litteratur bilagts tidskriften och 
ArtDatabanken har på samma sätt till våra med-
lemmar distribuerat Sällsynta svampar i Sverige 

(2002) och Artportalen (2007). Den senaste 
planläggningen av SMT är att nr 1, tryckt i 
svartvitt, kommer att innehålla underlag för 
årsmötet. Nr 2 och 3 trycks i färg och blir fyl-
liga nummer med rikt illustrerade svampartiklar 
m.m. Nr 4, även den i svartvitt, är avsedd för 
referat från årets mykologivecka samt inbjudan 
till nästa års vecka och presentation av området.

Tryckeritekniska framsteg 
Framställningen av tryckoriginalen till 
Jordstjärnan gick under de första åren till på 
enklast möjliga sätt med skrivmaskin, gnugg- 
och urklippsbokstäver för rubriker, inklistrade 
bilder och Tipex för korrigering. Ofta fick ori-
ginalen göras om flera gånger. Ett enda ändrat 
ord vid fack- eller korrekturgranskning kunde 
medföra långa omskrivningar. Men redan vid 
mitten av 1980-talet var vi medvetna om att det 
skulle komma bättre tekniker. Ett försök med att 
skriva ut texten på en matrisskrivare 1986 (7/3) 
gav dock inte godkänt resultat så att skrivmaski-
nen fick bli det huvudsakliga hjälpmedlet tills 
det första datorproducerade numret kom 1988 
(9/2). Önskemålet från redaktionen om färgbil-
der kunde genomföras undan för undan. I den 
nya layouten med vita pärmar från 1984 pryddes 
första pärmens av en färgbild och snart även sista 
pärmen. Tio år senare kom färgbilder att införas 
även inuti Jordstjärnan, bl.a. i Fries-skriften 1994 
(15/2). På senare år har det genom digitalkame-
ror och bättre tryckmöjligheter blivit en expan-
sion av färgbilder, ett hundratal i nr 29/2 (2008). 
Tryckningen av Jordstjärnan gjordes hos 
Noteria AB i Borensberg från nr 2 1980 till 
Jubileumsboken om Elias Fries 1994, med undan-
tag av ett par häften 1981–1982 (Norrlandsbild 
i Sundsvall). Grahns Tryckeri i Lund svarade 
för några häften från 2003 till sista numret av 
Jordstjärnan (Matrikel, nr 4 2004). Första num-
ret av SMT (2005) trycktes av Affärstryckeriet 
i Västerås som sedan fått fortsatt förtroende. 
SMT blev mycket uppskattad från starten, men 
tryckkostnaderna har blivit en tung post som har 
klarats tack vare bidrag från Nathorst Windahls 
fond, Stenholms fond och Naturvårdsverket. 
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En mångfald författare 
En brokig skara av ”författare” har bidragit till 
tidskrifterna. En bläddring visar att det är många 
medlemmar som har lämnat små eller stora 
bidrag. Merparten av artiklarna har skrivits av 
kanske ett tiotal medlemmar, men för att få en 
uppfattning om det verkliga antalet ”författare” 
måste man göra en lista. Den slutar på drygt 
180 namn, en stor procent av alla medlemmar! 
Många har genom återkommande bidrag blivit 
alltmer tränade efter att vid behov ha fått tips av 
redaktörernas eller faktagranskarnas påpekanden. 
Numera finns i SMT anvisningar för författare hur 
artiklar bör skrivas. Många har även bidragit med 
vackra och illustrativa fotografier även om tryck-
förfarandet inte alltid givit rättvisa åt dem. Oftast 
är det artikelförfattarna som illustrerat sina artiklar 
med egna eller lånade bilder, men det förekommer 
även separata bilder med en kort kommentar.

Annonsering 
Medlemstidskriften har varit ett viktigt ”annons-
organ” för medlemmarna. Redan från början var 
inställningen att meddelanden om svampaktivi-
teter och om litteratur m.m. som direkt gynnade 
medlemmarna kunde införas kostnadsfritt. Om 
ett privat vinstintresse låg bakom kunde annon-
ser tas in i mån av utrymme och då mot ersätt-
ning. Gränsen har varit svår att dra men i första 
hand har hänsyn tagits till vad som varit bäst 
för medlemmarna. Produkter till försäljning har 
annonserats huvudsakligen av medlemmar eller 
svampklubbar men även av firmor. Det har gällt 
litteratur, mikroskop, vykort, svamptorkar m.m. 
Viktigt har varit möjligheten att i medlemstid-
skriften kungöra olika svamparrangemang. Det 
gäller främst SMF:s egna aktiviteter men även 
lokala klubbars. Under det första decenniet hade 
de lokala föreningarna flitiga inlägg i tidskriften 
och under ”Klubbarna” brukade varje år 8–10 
klubbar vara representerade. På försök infördes 
1986 en ”Svampkalender”, som kom att inne-
hålla ett 70-tal aktiviteter i olika delar av landet.

Styrelse, medlemmar 
Styrelse
Genom att Mats Elfström hade en lång period 
som ordförande 1982–2000 och att Kerstin 
Bergelin presiderat sedan dess så har antalet 
ordföranden varit relativt få. De första åren, när 
det var tänkt att styrelsen skulle cirkulera runt 
i landet, fanns bara ettårsförordnanden. Det 
var först 1982, då styrelsen rekryterades från 
Norrköpingsregionen, som den blev mer bestå-
ende, närmare bestämt i 11 år (tab. 1). 

Medlemmar
Medlemsantalet i SMF uppgick ett par år efter 
bildandet till 523 och steg åren därefter ytterli-
gare för att sedan ha varierat mellan drygt 500 
till toppnoteringen 978 år 1988. Antalet med-
lemmar, inklusive familjemedlemmar, utländska 
medlemmar och prenumeranter uppgick i slutet 
av år 2008 till 573. Föreningen har valt två 
hedersmedlemmar: Siw Muskos och Åke Strid.
En matrikel har vanligen getts ut separat, och i 
de första numren av Medlemsblad förekom även 
kompletteringar med nytillkomna medlemmar. 
Den har varit ett viktigt kontaktorgan mellan 
mykologer. 2007 års matrikel (SMT 28/4) inne-
håller adresser och telefonnummer, ofta även 
e-postadresser, till 560 mykologer och drygt 60 
myndigheter, institutioner och svampklubbar. 
Nu planeras utgivandet av en årlig matrikel som 
nr 1, gällande för året före. 
Under de 30 gångna åren har många medlemmar 
gått ur tiden och en del har uppmärksammats i 
tidskrifterna efter sin bortgång för insatser för 
SMF och mykologin: Nils Suber (6/2), John 
Axel Nannfeldt (6/3), Håkan Carlstedt (8/2), 
Harieth Sandberg (9/1), Nils Hakelier (17/2), 
Erik Malm (22/1), Meinhard Moser (24/1), Lars 
Huggert (24/2), Olof Andersson (26/2) och Mats 
Elfström (26/2). 
Biografiska uppgifter har av SMF-medlemmar 
publicerats även om äldre mykologer, verk-
samma vid tiden före SMF:s tillkomst. Hit hör 
svampboksförfattaren N.G. Strömbom (6/1), 
mikromycetforskaren Carl Johan Johansson 
(9/2), umemykologen Jens Vleugel (18/3) och 
stockholmsmykologen Hugo Stelin (19/3, 20/1, 
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20/2). Största uppmärksamheten fick som sig 
bör Elias Fries som tillägnades ett omfångsrikt 
häfte av Jordstjärnan vid 200-årsminnet av hans 
födelse 1994 (15/2). En biografi över Matts 
Adolf Lindblad, vars svampbok Lars Romell 
fullbordade, är utgiven separat (tab. 3). Från 
första numret 2006 presenteras varje år en bild 
och en kort notis om någon äldre mykolog, hit-
tills Lars Romell, Matts Adolf Lindblad, Seth 
Lundell och Hampus von Post. 

Mykologiveckor, årsmöteshelger 
Mykologiveckor 
Liksom medlemsskrifterna har mykologiveck-
orna varit mycket betydelsefulla för SMF:s 
medlemmar genom att man där fått träffas per-
sonligen. De har speciellt lockat många av de 
mer intresserade och samtidigt kunnigare myko-
logerna. För att ge fler utbyte av veckan infördes 
så småningom vissa avsnitt mer anpassade för 
dem som var mer eller mindre nybörjare. Under 
veckan i Värmland 1999 testades för första 
gången en ”specialvecka” för dem som önskade 

extra handledning av en mentor. Av de 40 delta-
garna valde sju att ta denna chans. Deltagarna 
uppskattade arrangemanget och det har sedan 
blivit regel vid efterföljande mykologiveckor. 
Första riktiga verksamhetsåret, 1980, ordnades 
två mykologiveckor (tidigare kallade myko-
logveckor eller SMF-veckor), en i Falköping 
med Bengt Sändh och Studiefrämjandet som 
arrangörer och en ”officiell” veckan därpå i 
Gullspång i samband med årsmötet. Följande 
år var mykologiveckan förlagd till Degeberga 
i Skåne med Olof Andersson som mykologisk 
expert. Varje år har veckan varit en begivenhet. 
Vanligen har någon lokal svampförening stått 
för värdskapet (tab. 2), ordnat boende, arbetslo-
kal, exkursionsmål m.m. Mycket förarbete har 
lagts ned på rekognoseringar, exkursionsguider 
med lokalbeskrivningar, kartor m.m. De lokala 
arrangörerna har i gengäld kunnat få sina svamp-
marker grundligt inventerade. Ibland har veckan 
förlagts till platser där det inte funnits någon 
svampklubb, som i Storuman 1993, då Boletus 
i Norrköping och Linköpings Svampklubb tog 
hand om arrangemanget. Bestående värde har 
inventeringarna under mykologiveckorna fått 
genom de med åren alltmer omsorgsfullt utar-
betade artlistorna som publicerats allt sedan 
träffen i Degeberga 1981. I början rymdes dessa 
i medlemsskriften (MB 2/2:26) men har senare 
tryckts separat, varvid även de som inte delta-
git i veckan haft möjlighet att förvärva dem. 

Tab. 1, Ledamöter i SNF:s styrelser 1979-2009.

Ellen Larsson, ny styrelseledamot 2009, vid mikro-
skopet vid Mykologiveckan i Närke 2008. Foto Herbert 
Kaufmann.
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Första mykologiveckan ordnades i Falköping den 10–15 
augusti 1980. Fr.v. Bengt Sändh, Olle Persson, Siw Mus-
kos, Sven Nilsson (†). Foto Herbert Kaufmann.

Från årsmöteshelgen i Gullspång 1980 med Nils Suber 
(†) i centrum. Foto Herbert Kaufmann.

Gullspång hälsar välkommen till första årsmötet 1980. 
Foto Kjell Olofsson.

Klart för exkursion. Gullspång 80. Foto Leif Stridvall.

Lunchpaus vid mykologiveckan i Sundsvall 1982 med 
Mauri Korhonen, Lars Lundberg, Sven Nilsson (†) och 
Olle Persson. Foto Herbert Kaufmann.

Mykologiveckan i norra Uppland 1991. Svengunnar Ry-
man orienterar inför exkursion på Billudden. Foto Åke 
Strid.

SMF



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  30:2 (2009) 65

I väntan på exkursion. Malung 1995. Foto Mattias An-
dersson.

Arbetslokalen i Tyringe i Skåne 1996. Foto Kjell Olofs-
son.

Ingvar Månsson och Kerstin Bergelin orienterar under 
en utflykt. Tyringe 1996. Foto Kjell Olofsson.

Umemykologer. under mykologiveckan i Tyringe 1996. 
Ove Eriksson, Katarina Winka, Tuulikki Rooke, Kjell 
Olofsson, Foto Kjell Olofsson.

Mykologiveckan i Ramsele, Ångermanland, 2002. Start 
för exkursion till Helgumsjöns delta under ledning av 
Lennart Vessberg (t.h. i blå overall). Foto Åke Strid.

Tony Foucard (†), Per Sander (Länsstyrelsen Väster-
norrland, guide) och Lars Ljungberg i Långvattnets 
naturreservat, Junsele socken, under Mykologiveckan i 
Ramsele 2002. Foto Siw Muskos.
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Båttransport till Kalvö-Lindö under Mykologiveckan i 
Grebbestad 2004. Foto Åke Strid.

Kerstin Bergelin, Mattias Lüderitz samt Erhard och Re-
gina Ludwig i samtal på stående fot vid Mykologiveckan 
i Grebbestad 2004. Foto Siw Muskos.

Vid Mykologiveckan på västkusten (Grebbestad 2004) 
serverades som sig bör skaldjur. Signild och Ulf Olsson 
samt Kjell Olofsson njuter av krabba. Foto Åke Strid.

Karin Hjelmér, Sigvard Svensson och Tommy Knutsson 
diskuterar ett fynd vid Mykologiveckan Skåne-Tranås 
2005. Foto Siw Muskos.

Ett av exkursionsmålen vid Mykologiveckan i Hamra var 
Hågnvallens fäbodvall. I bakgrunden Mittåkläppen. Foto 
Siw Muskos.

Vid Mykologiveckan i Småland 2007 var utställningsbor-
den placerade i ett stort tält, vilket gjorde att svam-
parna höll sig bra under flera dagar. Ett alternativ för 
framtiden. Foto Michael Krikorev.
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Med datorers hjälp har rapporter och listor från 
mykologiveckorna (tab. 2) blivit allt innehålls-
rikare och fått en snygg typografi och t.o.m. 
bilder. 

Årsmöteshelger 
Vid ett extra årsmöte i mars 2004 gjordes en 
stadgeändring som innebar att räkenskapsåret 
ändras till att omfatta kalenderår och att års-
mötet förläggs till före mars månads utgång. 
Vid den första s.k. årsmöteshelgen som hölls 
på Botaniska institutionen vid Göteborgs 
Universitet 2004 förekom, förutom årsmötet, 
under två dagar föredrag om bl.a. pågående 
intressanta forskningsprojekt. Ämnen var DNA-
sekvensering av svampar (Ellen Larsson) och 
dess tillämpning på kremlor och riskor (Ursula 
Eberhardt), svenska tryfflar (Christian Lange) 

och sällsynta och hotade svampar (Hjalmar 
Croneborg). 
Arrangemanget med årsmötet förlagt till mars 
månad blev allmänt uppskattat, inte bara för 
anpassningen till bokföringsåret. Det blev också 
mera tid för bl.a. föredrag än under myko-
logiveckorna, då den färska svampen tilldrar 
sig största intresset. Även år 2005 ordnades 
årsmöteshelgen i Göteborg, där ämnen som 
rödsoppar (Andy Taylor), svampars utdöende 
(Nils Hallenberg), svampars spridning (Anders 
Dalberg), svenska tickor (Klas Jaederfeldt) och 
stäppsvampar (Mikael Jeppson) presenterades. 
Året efter hölls årsmötet i Stockholm och 
deltagarna serverades ett flertal föredrag om 
ämnen som äkta hussvamp som ”social” varelse 
(Seppo Huhtinen), Ölands kontinentala svam-
par (Tommy Knutsson), grönländska svampar 

Tab. 2. Platser och arrangörer för mykologiveckorna
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(Flemming Rune), mykologen Lars Romell 
(Åke Strid) och ”Svamp är mat för kor, herr-
skapsfolk och stockholmare” (Pelle Holmberg). 
Bra och billiga lokaler och bra arrangemang i 
Göteborg gjorde att marshelgen med årsmöte 
och föreläsningar återbördades dit 2007 och 
2008. Förstnämnda året deltog ett drygt 50-tal 
medlemmar som fick lyssna till föreläsningar 
om Sveriges ascomyceter (Ove Eriksson), svam-
par och markanvändning (Urban Emanuelsson), 
svamp-papper (Liza Johansson), Artportalen 
(Johan Nilsson), DNA-analyser (Karl-Henrik 
Larsson) och jordstjärnor (Mikael Jeppson). År 
2008 besöktes helgen av några föredragshål-
lare från våra grannländer som talade om en 
europeisk rödlista (Jacob Heilmann-Clausen, 
Danmark), ängssvampar och naturkartering 
(John Bjarne Jordal, Norge) och skålsvampar 
i Norden (Karen Hansen, Danmark, numera 
Riksmuseet i Stockholm). Andra ämnen var 
svamp i hassellundar (Hans Rydberg) och skån-
ska buksvampar (Sven-Åke Hansson).

Guldkniven 
Styrelsen beslutade att från och med årsmö-
tet 2007 i Göteborg årligen uppmärksamma 
en SMF-medlem som utan egen vinning eller 
tanke på belöning arbetat för svensk mykologi. 
Som bevis på ett framgångsrikt arbete utdelas 
utmärkelsen Guldkniven. Alla medlemmar får 
lämna förslag på personer värdiga utmärkelsen 
och bland dessa utser styrelsen den som skall 
tilldelas Guldkniven kommande år. Första mot-
tagare av Guldkniven blev Åke Strid 2007 och 
2008 utdelades den till Svengunnar Ryman. 
År 2009 delades två guldknivar ut, till Nils 
Lundqvist och Olle Persson, främst för arbetet 
med svenska svampnamn och publiceringen av 
dem i häftet Svenska svampnamn.

Fototävling 
Från årsmöteshelgen 2005 har ordnats en årlig 
fototävling till vilken medlemmarna fått lämna 
in bilder. De närvarande har fått var sin sedel 
för att rösta på den bild som de ansett vara 
den bästa. Ett par vinnarbilder har varit av det 
humoristiska slaget medan svampbilder har vun-

nit 2008 och 2009. Vinnare har varit Kerstin 
Bergelin (2005), Jan Stålberg (2007), Mikael 
Krikorev (2008) och Monica Svensson (2009). 

Kursverksamhet
Samarbete
Gullspångsstyrelsen aviserade i Medlemsblad 
2 1980 om olika SMF-kurser som ännu inte 
var specificerade. Hösten 1981 inleddes ett 
samarbete med Förbundet Skog och Ungdom 
som redan tidigare hållit veckokurser i svamp-
kunskap på folkhögskolor runt om i landet, från 
Hålland i Jämtland i norr till Bräkne-Hoby i 
Blekinge i söder. Dessa svampveckor lockade 
många SMF-medlemmar och fortsatte till år 
1993. På Valla folkhögskola ordnade FSU 1981 
nybörjar-, fortsättnings- och mikroskoperings-
kurser. Där deltog 45 personer och mikroskope-
ringen var fulltecknad redan i maj. Även SMF:s 
mykologivecka 1981 i Degeberga blev fullteck-
nad (35 deltagare) 
Utbudet av olika kurser blev större för varje år. 
De gick i regi av svampklubbar eller ordnades 
av några SMF-medlemmar. Ofta behandlade de 
en viss miljö eller en viss svampgrupp. Först 
ut var Gullspång med en tickkurs 1983, den 
första kursen för specialintresserade. Den  följ-
des upp under flera år med tickhelger. Andra 
specialträffar gällde t.ex. spindelskivlingar i 

Med denna bild av vitmosshätta, Mycena concolor, från 
Södermanland, Västerhaninge, 2004, vann Michael 
Krikorev fototävlingen 2008.
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mer teoretisk prägel. En dubbelkurs om ascomy-
ceter ordnades 1993 i Nora och på Omberg med 
Nils Lundqvist som ledare. Sådana kurser har 
sedan fortsatt med vaxskivlingar i Ulricehamn 
(Erik Malm, Roger Pihl), mera ascomyceter i 
Skövde (Ove Eriksson), skanning i Norrköping, 
Lund, Ulricehamn, Linköping, Sundsvall, Umeå 
(Jan Nilsson), skinnsvampskurs i Åkersberga 
(Åke Strid) och svampekologi i Uppsala (fors-
kare vid SLU). 
Kjell Olofsson har förutom att han handlett en 
del i mikroskopering av svamp under myko-
logiveckorna haft veckoslutskurs i Göteborg 
och Umeå. Flera gånger har kurser förlagts till 
Lassalyckans Friluftsgård i Ulricehamn som 
2003 då Stig Jacobsson ledde en trådskivlings-
kurs. En kurs om gelésvampar i Grebbestad 

Arboga, ängssvampar i Skåne, discomyceter 
på Öland och i Skåne samt Niplandets svamp-
flora i Ångermanland. Här måste också nämnas 
Borgsjöträffarna som MYKO, Sundsvall, arran-
gerat och som varit till stor nytta för SMF. Man 
har ägnat sig åt ett flertal svampgrupper, t.ex. 
spindelskivlingar, vaxskivlingar, rödskivlingar, 
tickor, trådskivlingar, fingersvampar, mussero-
ner och kremlor. Som ledare har man engage-
rat många kända europeiska mykologer, såsom 
Meinhard Moser, R. A. Maas Geesteranus, Henri 
Romagnesi, Machiel Noordeloos, Henning 
Knudsen, Eef Arnolds och Roy Watling. 
Vid Statens Skola för Vuxna i Härnösand star-
tade 1988 en utbildning av svampkonsulen-
ter och många av våra SMF-medlemmar har 
under årens lopp gått dessa kurser. En förening, 
Svampkonsulenternas Riksförbund, bildades 
och tillsammans med SMF ordnade de under en 
helg i mars 2002 en gemensam kurs i Linköping. 
Föredragen handlade om vad som händer på 
ArtDatabanken (Hjalmar Croneborg), halluci-
nogena svampar (Ole Högberg), nya rön om rid-
darmusseronen (Mattias Andersson), buksvam-
par (Mikael Jeppson), storsvampar i Arktis (Gro 
Gulden) och SMF:s nya cd-skivor med svampar 
och bestämningsprogram (Jan Nilsson).

SMF-kurser 
Intresset för att lära sig mer om svamp var stort 
och mycket av kunskapsspridandet var lagt på 
tidskrifterna och mykologiveckorna. För att 
undersöka det mer speciella intresset gjordes en 
enkät i Medlemsblad nr 2/2: (1981). Där kunde 
man önska sig kurser om mat- och giftsvampar, 
artkunskap i olika nivåer, svampekologi, mikro-
skopering och cirkelledarmetodik. SMF började 
med veckoslutskurser, även under vintern med 

Vid kremleseminariet 
i Borgsjö 1984 del-
tog den franske Rus-
sulaexperten Henri 
Romagnesi (†). Foto 
Erik Malm (†).

Rolf Lidberg och Rudolf Maas Geesteeranus skissar 
Mycena-systematik vid seminariet i Borgsjö 1991. Foto 
Siw Muskos.

Svampdiskussion med fr.v. Machiel Noordeloos, Siw 
Muskos, Håkan Lindström, Rolf Lidberg (rygg) och Jens 
Petersen. Borgsjö 1986. Foto Hjördis K. Lundmark.
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2004 samlade 20 deltagare, och här hämta-
des läraren, Anna-Elise Torkelsen, från Norge. 
Vid Yndeträffarna i Blekinge, som började 
1996 med Erhard Ludwig från Berlin som 
ledare, har behandlats släkten som musseroner 
(Melanoleuca), sköldingar, kremlor, kanelspind-
lingar och bläcksvampar. 
Andra organisationer har i vår tidskrift annon-
serat om kurser och undervisningsmaterial, vil-

Som ledare vid Mykologiveckorna och andra ar-
rangemang har framför allt tre av våra medlemmar anli-
tats, Svengunnar Ryman (Ransberg, Värmland 1999, Stig 
Jacobsson (Malung, Dalarna 1995. Foto Kjell Olofson),  
Foto Siw Muskos) och Birgitta Wasstorp (Borgsjö, Me-
delpad 2001. Foto Siw Muskos).

SMF

ket även kommit SMF-medlemmar till nytta. 
Studiefrämjandet hade under en lång följd av år 
en stående annons ”Svampstudier i cirkel?” och 
Brevskolan har presenterat sitt studiematerial. 
Även tips om nordiska och europeiska svamp-
kongresser har ibland införts, liksom rapporte-
ringar från sådana.
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Föreningar med anknytning till 
SMF 
Lokala föreningar 
Viktiga föreningar som bildats efter inspira-
tion av Sveriges Mykologiska Förening är de 
lokala svampklubbarna som inte formellt är 
anslutna till SMF men som genom sin verksam-
het står nära. Det tiotalet svampklubbar som 
fanns kring 1979 presenterade sig i allra första 
numret av Medlemsblad (1980). Snart tillkom 
ytterligare klubbar och i 2007 års matrikel 
finns 27 st. registrerade. Därtill kan läggas att 
många andra föreningar med naturanknytning 
sysslar med mykologi eller har en särskild 
mykologisk grupp. Stockholms Svampvänner, 
landets äldsta, redogjorde för sitt första sekel i 
Jordstjärnan 2000. Länge presenterade klubbar-
na sina program och rapporterade om aktiviteter 
i tidskriften. Nu i datoråldern har klubbarna ofta 
egna hemsidor och de kan också lägga ut sina 
meddelanden på SMF:s hemsida. 
Lokalföreningarna har haft gedigna egna pro-
gram med utflykter, utställningar, föredrag, 
resor, inventeringar, utgivande av trycksaker 
m.m. Ett exempel på en regelbundet utkom-
mande lokal medlemsskrift är Puggehatten i 
Skåne. En mycket viktig uppgift för lokalklub-
barna har varit att ordna mykologiveckorna (se 
ovan). Några har varit arrangörer för två eller tre 
veckor (tab. 2). Många inventeringar som utförts 
av SMF-medlemmar har publicerats i tidskriften 
eller separat, såsom Medelpads svampar, Skånes 

svampar, Västmanlands svampar och Svampar i 
Närke. 
Genom att klubbarnas aktiviteter i allmän-
het varit öppna har svampkunskapen kunnat 
spridas även till allmänheten. I februari 1987 
arrangerades i Stockholm en föreläsningskväll 
för allmänheten gemensamt av Stockholms 
Svampvänner och SMF (7/3). Överläkaren vid 
Giftinformationscentralen Hans Persson talade 
över ämnet Varför blir folk svampförgiftade? 
GIC fick då ca 45000 förfrågningar per år, varav 
ca 1000 gällde svampar. Av dessa är 10–15 % 
verkliga förgiftningar, en alltför hög siffra, som 
beror på förväxling, okunnighet eller frivillig 
förtäring av giftsvamp. Några har varit arrangö-
rer flera gånger (tab. 2).

Nils Lundqvist, författare till värdefulla artiklar i tidskrif-
terna och guldknivenvinnare 2009 för idogt arbete med 
svenska svampnamn. Här vid mikroskopet i Malung 
1995. Foto Kjell Olofsson.

Yndeträffarna i Blekinge har ordnats under många år 
med Erhard Ludwig (med kepsen under armen) som 
uppskattad ledare. 2000-07-30. Foto Åke Strid.

De lokala svampklubbarna har många olika aktiviteter. 
Här är Skogsriskan i Dalarna på exkursion till Rätt-
viksheden 1992. Foto Erik Malm (†).
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Specialföreningar 
Med tiden bildade SMF-medlemmar med spe-
cialintressen egna klubbar. Den ovannämnda 
tickkursen 1983 resulterade i bildandet av 
Tickklubben med Klas Jaederfeldt som ord-
förande. Namnet ändrades 1988 till Svenska 
Ticksällskapet, som senare upplöstes (2001). 
Klubben hade flera årliga träffar och utförde 
värdefulla tickinventeringar, delvis med stöd 
från WWF. Övningar i mikroskopering av tick-
or ordnades i Åkersberga 1998. Vid en spin-
delskivlingsträff i Borgsjö 1983 bildades en 
svensk underavdelning till den internationella 
och informella Cortinarius Investigation Agency 
(”C.I.A.”), och en träff hölls på Kinnekulle i 
september följande år. Samlare av frimärken med 
svampmotiv fick inte någon svensk sammanslut-
ning utan hänvisades till Norsk Frimerke Klubb. 
År 1986 bildades Stiftelsen Svampfrämjandet 
genom medverkan av bl.a. några SMF-
medlemmar. Man avsåg inte att konkurrera med 
SMF utan ville ha ett samarbete, och en del nya 
medlemmar rekryterades till SMF den vägen. 
Svampfrämjandet rapporterade i Jordstjärnan 
om sin verksamhet där man verkade för bättre 
tillvaratagande av svamp, både odlad (odlar-
föreningar anslöt sig) och vildväxande. Pelle 
Holmberg lade ner ett stort arbete på att söka 
resurser till bl.a. utbildning och att påverka 
politiker om höjning av den skattefria inkomst-
gränsen för svampplockare. I en riksdagsmotion 
kom faktiskt att nämnas att svampen är en viktig 
skogsprodukt! Även rekreationsvärdet i bär- och 

svampplockning framhölls. Något större stöd 
från myndigheterna har det dock inte blivit. 
Bland Svampfrämjandets aktiviteter märks kurs 
för svampodlare, studieresor, tävling om bästa 
svampsoppan, utgivandet av Svampklipp samt 
ordnandet av Svamp 88 och en kampanj för ökat 
intresse för skogssvamp, där en del restauranger 
deltog genom att servera vildväxande svamp. 

Förlagsverksamhet 
Nils Suber 90 år 
När de ekonomiska förutsättningarna medgett 
har SMF utgivit några småskrifter om speciella 
ämnen som komplettering till befintlig litteratur. 
Även kassettband och sedermera cd-skivor har 
producerats av SMF. Den första produktionen 
var ett kassettband som utgavs med anledning 
av Nils Subers 90-årsdag 1980. Han berättar där 
om hur han när förra seklet var ungt blev intres-
serad av naturen, växter och sedermera svamp 
och om hur olika personer inspirerat honom. Vi 
får även följa med på en fiktiv svamputflykt och 
svamputställning. 

Småskrifter, tickbok 
Inför mikroskoperingskursen i Linköping 1981 
utarbetades ett A-4-häfte Svampstudier med 
mikroskop. Det utgavs 1983 i A5-format som 
SMF:s första småskrift och det kom sedan 
några gånger i nytryck. Därefter följde skrifter 
om speciella svampgrupper och om svampföre-
komst i sydvästra Sverige. Biografin över Matts 
Adolf Lindblad (1999) hade SMF som utgivare 
men bekostades privat. SMF tillsammans med 
Naturhistoriska riksmuseet utgav 2003 en större 
bok, Klas Jaederfeldts Tickboken, finansierad 
med externa medel. (Tab. 3).

Cortinarius. Flora Photographica 
Under förberedelserna inför Cortinarius-
seminariet i Borgsjö 1982 började styrelsen 
med hjälp av en bokkommitté (1981) att skissa 
på en fotoflora över spindelskivlingssläktet. 
Avsikten var att ta tillvara och dokumentera 
det man fann i Borgsjö. Planerna var att utge 
en bok med ca 100 arter med foton, teckningar 
och engelsk text. Senare (1983) höjdes ambitio-

En av de lokala klubbarna, Stockholms Svampvänner, 
har utställning på Rosendal på Djurgården 1993. Foto 
Åke Strid.
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nen till 150 arter. På grund av torkan gav dock 
Borgsjöveckan ett magert utbyte. Vid en första 
beräkning framgick det att projektet skulle dra 
en kostnad av över 200 000 kr, vilket gjorde 
det omöjligt för SMF att finansiera det. Arbetet 
fortsattes emellertid av en från SMF fristå-
ende internationell grupp bestående av Tor Erik 
Brandrud, Håkan Lindström, Hans Marklund, 
Jacques Melot och Siw Muskos. Svårigheter 
att finansiera projektet (7/2:64 1986) fördröjde 
utgivandet, men 1989 kunde del 1 annonseras 
(10:3) och den följdes av del 2 1992. Vi inom 
SMF har haft stor nytta av denna fotoflora 
(Cortinarius Flora Photographica) och hoppas 
på en fortsättning. 

Sveriges svampar 
SMF:s databank för svampbilder (se nedan) 
har utnyttjats för publicering i medlemstidskrif-
ten och framför allt till en serie cd (Sveriges 
svampar) som SMF utgivit tillsammans med 
ArtDatabanken. Jan Nilsson har utvecklat pro-
gramvaran och han var också den som påbörjade 
inskanning av färska svampar. Den första skivan 
kom 1999 och förutom ca 600 svampbilder inne-
höll den ArtDatabankens Ekologisk katalog över 
storsvampar och Myxomyceter. Målsättningen 
var att utge en ny cd per år, och del 2, 3 och 4  
kom år 2000, 2002 och 2004. Varje skiva inne-
håller förutom nya svampbilder även en uppda-
terad version av Ekologisk katalog. 
Minnesskrift över Elias Fries
I april 1984 donerade Nils Suber till SMF 
medel till stipendier och en fond, bl.a. avsedd 
att användas för firandet av 200-årsminnet av 

Elias Fries´ födelse 1994. Med denna grundplåt 
kunde ett nummer av Jordstjärnan (15/2, 1994) 
göras till en innehållsrik jubileumsskrift. Med 
sina 228 s. blev det det mest omfattande häftet 
som utgivits och det har även kunnat säljas 
som separat bok. Som författare medverkade 
bl.a. Friesättlingar, mykologer och personer från 
Femsjö och Halmstad.

Svampkunskap
Att SMF har haft en mycket betydande roll för 
spridandet av svampkännedomen i landet inser 
man lätt vid ett studium av föreningens tid-
skrifter. Förutom kursverksamhet som tidigare 
nämnts har medlemmarna kontinuerligt kunnat 
ta del av artiklar om allehanda ämnen, såsom 
översikter över släkten eller andra grupper, 
bestämningsnycklar, utförliga beskrivningar och 
foton, ekologi, matsvampar och svampgifter och 
upptäckten av för Sverige nya svamparter. Det 
har varit värdefullt att framställningarna, även 
de som byggt på litteratur på främmande språk, 
anpassats till svenska förhållanden. Tidigare 
nämnda mykologiveckor, kursverksamhet, utgi-
vandet av skrifter och utlandsresor har också 
varit viktiga för ökad svampkunskap.  
Svampbeskrivningar, bestämningsnycklar
Med beskrivningar och nycklar till elfensbens-
vaxskivlingar och stinkkremlegruppen inledde 
Leif och Anita Stridvall 1982 ett mångsidigt 
författarskap i vår tidskrift. De har också bidra-
git med utredningar kring vissa artgrupper, och 
deras Inocybe-nyckel (1989), utarbetad i sam-
arbete med Stig Jacobsson, har blivit mycket 
använd. Stig Jacobsson behandlade i sin dok-

Tab. 3. Kassettband, skrifter och CD-skivor utgivna av Sveriges Mykologiska Förening.
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torsavhandling tofsskivlingssläktet Pholiota och 
han har låtit oss ta del av sin forskning i ett par 
artiklar om tofsskivlingar i Sverige (1987).
Släktet Cortinarius, de svåra spindelskivling-
arna, har behandlats i många artiklar. Karl 
Soop började redan 1985 att tillsammans med 
Tor-Erik Brandrud beskriva flera spindelskiv-
lingsgrupper. I återkommande egna artiklar har 
Karl presenterat många, ofta ovanliga, spind-
lingar som åtföljts av egna fotografier. Som 
komplettering till sitt kompendium Vi studerar 
spindelskivlingar publicerade han schematiska 
men omfattande nycklar över släktet (1987, upp-
dat. senare). Cortinarius har även behandlats av 
våra norska vänner Egil och Katriina Bendiksen 
och Tor Erik Brandrud i en artikel på norska om 
undersläktet Myxacium i Norden.
Mats Elfström har bland alla sina referat av 
utländsk litteratur även haft flera artbeskriv-
ningar och bestämningsnycklar över någon 
grupp (Clitocybe, Hebeloma sacchariolens coll. 
Galerina spp.). Andra släkten, delar av släk-
ten eller grupper med morfologiskt liknande 
arter som beskrivits och fått bestämningsnyck-
lar är bl.a. vissa kremlor (B. Wasstorp), arter-
na kring Hygrophorus korhonenii (E. Malm), 
eldtickor (H. Carlstedt), taggsvampar (Åke 
Strid), Dermoloma (M. Jeppson), pelargoni-
umspindlingar (H. Lindström), kamskivlingar 
(F. Rune), bläcksvampar (L. Nagy, T. Knutsson, 
M. Jeppson), blodriskor (M. Jeppson), Russula/
Heterophyllae (H. Kaufmann) och rottryfflar 
(M. Jeppson). Ett värdefullt arbete över kremlor 
är Släktet Russula i Sverige av H. Lindström, 
H. Lundmark, J.-O. Tedebrand & B. Wasstorp 
(23/3 2002). Det omfattar ca 90 arter och är väl 
illustrerat med foton. 

Fungi imperfecti 
De minsta svamparna, mikromyceterna, röner 
av förklarliga skäl inte lika stor uppmärksamhet 
bland merparten mykologer som storsvamparna. 
En svampgrupp som rymmer arter som man ofta 
ser men inte vet så mycket om är de imperfekta 
svamparna, Fungi imperfecti, t.ex. mögel. I en 
serie omfattande och värdefulla artiklar beskri-
ver Nils Lundqvist initierat dessa svampar, 

deras morfologi, levnadssätt, namngivning m.m. 
(11/1, 11/3, 12/1).

Nya svamparter för Sverige 
Under de 30 år som SMF existerat har kunska-
pen om vilka svampar som förekommer i landet 
ökat avsevärt genom att nya arter hittats i landet 
(tab. 4). Den första arten som rapporterades 
som ny för Sverige i Jordstjärnan var den av 
bl.a. Siw Muskos uppmärksammade fagerhättan 
(Mycena oregonensis). Den publicerades 1984 
i det nummer av Jordstjärnan där pärmen fick 
en ny layout med en färgbild, som just var Siws 
akvarell av fagerhättan (5/1). Sedan följde en 
lång rad rapporter om för Sverige nya fynd, och 
arterna beskrevs i artiklar som oftast åtföljdes av 
färgfoton. Att en ny art presenterades utförligt 
ledde ofta till att även andra lärde känna den 
och gjorde ytterligare fynd. En del fynd har varit 
uppseendeväckande eftersom svampen tidigare 
endast varit känd från avlägsna delar av världen. 
Mycena sudorella, ”alnöhättan”, hittades på 
norra Alnön 1982. Det var första gången den 
hittades utanför typlokalen i Altai i Centralasien, 
varifrån Singer beskrev den för ett halvt sekel 
sedan. Den från Öland noterade Cortinarius 
xanthochlorus har sina närmaste förekomster i 
Ungern och Schweiz, och Tricholoma joachimii 
var tidigare känd från Syd- och Mellaneuropa. 
Ett första europafynd gjordes av den halvcenti-
meterstora Pyropyxis rubra, tidigare endast känd 
från några insamlingar i Nordamerika. 

Svampars förekomst 
Vi har genom SMF-medlemmars aktivitet inte 
bara ökat vår kännedom om vilka svampar som 
förekommer i Sverige (se Nya svamparter ovan) 
utan också var de förekommer. Tidskrifterna 
har här varit viktiga genom att fynd lätt kun-
nat publiceras, och de har stimulerat till vidare 
efterforskningar. Genom mykologiveckor, kur-
ser, utflykter m.m. har medlemmarna fått en 
allt bättre artkunskap som gjort det möjligt att 
genomföra inventeringar. Resultaten har sedan 
kunnat vidarebefordras till något register eller 
användas vid karteringar (se nedan). Våra kun-
skaper har även kunnat utnyttjas av andra, t.ex. 
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Länsstyrelser, Skogsstyrelsen, naturskyddsför-
eningar och inte minst ArtDatabanken som i 
samarbete med SMF utgav Ekologisk katalog 
(1994, 1998). 

Kartering
Kartläggningen av svampars förekomst i lan-
det blir aldrig avslutad – nya upptäckter görs 
hela tiden. Ett sätt att åskådliggöra svamparnas 
kända utbredning vid ett tillfälle är att fram-
ställa utbredningskartor. Det är ett sätt att samla 
uppgifter från många. Redan 1981 hade Stig 
Jacobsson och Anita och Leif Stridvall ett upp-
rop om kartering av svampar i sitt eget exkur-
sionsområde i sydvästra Sverige. Eventuellt 
kunde de tänka sig att bygga ut karteringen till 
att bli riksomfattande. Och senare (1984) publi-
cerades preliminära rikstäckande (inga uppgifter 
från norra Sverige) utbredningskartor för fem 
utvalda svampar. Kartorna byggde på inrappor-
terade fynduppgifter. Ytterligare kartor publice-
rades efter hand. 

Manuell registrering och enkel databas
Den inventering som Jacobsson-Stridvalls utfört 
under 1980-talet och som de då och då rappor-
terade om var begränsad till 240 arter. Det var 
en viktig grund för den utvidgade inventering 
som med tiden blev en omfattande databas. 
Mats Elfström och Dan Olofsson utredde möj-
ligheterna för start av en databas, bl.a. genom 

ett besök hos British Mycological Society för att 
studera deras system. En förebild var Svenska 
Ticksällskapet som tidigt drog igång en ambitiös 
inventering. En databas över samtliga svampar-
ter krävde dock mer resurser än för registrering 
av drygt 200 tickarter.
Till Jordstjärnan bifogades i juni 1991 (12/2) en 
inventeringsblankett som SMF:s styrelse tagit 
fram. Den var gjord efter mönster från det eng-
elska systemet och modifierad efter kontakter 
med svenska svampklubbar. Blanketten innehöll 
fält för de vanliga uppgifterna om artnamn, 
lokal (landskap, kommun, församling, koor-
dinater enligt Rikets Nät), biotop (ej kodad), 

Taigataggsvamp (Phel-
lodon secretus), Lule 
lappmark, Jokkmokk, 
Getberget, 2004-10-30. 
Foto Sonja Kuoljok.

Cortinarius suberi. När Karl Soop 1990 i Agarica beskrev 
denna spindling som ny art gav han den artepitetet su-
beri till minnet av vår mest folkkära mykolog Nils Su-
ber. Fotot av Karl Soop visar typkollekten från Rättvik i 
Dalarna (11/3).
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Tab. 4. Många för Sverige nya svamparter har upptäckts under den tid SMF ex-
isterat och ofta har första fynden publicerats i våra tidskrifter. Tabellen gör inte 
anspråk på att vara helt korrekt. Ibland framgår det inte i texten om en art är ny 
för Sverige och även om detta är angivet så kan arten ifråga vara publicerad tidig-
are i enklare form, t.ex. i en artlista från en mykologivecka. Samma namn används 
som vid publiceringen. 

SMF

insamlare, bestämmare, datum, ev. herbarium 
osv. Rapporteringen kunde även ske på vanligt 
A4-papper men några uppgifter var obligato-
riska. Inventerare uppmanades att skicka sina 
uppgifter till Mats Elfström som registrerar 
dem i File Maker. Personer som kunde data-
behandla någon viss svampgrupp efterlyses. 
Redan från början planerade Mats Elfström att 
till aktiva inventerare utge häften med namnet 
Inventeraren, innehållande bestämningshjälp, 
mykologiska nyheter m.m. 

Databasens utveckling 
Allteftersom arbetet med databasen fortskred 
behövde den diskuteras i en större grupp och 
1992 tillsatte styrelsen en styrgrupp, bestående 
av SMF:s ordförande, Iréne Andersson, Birgitta 
Gahne, Dan Olofsson och Sigvard Svensson. 
Frågor att ta ställning till var t.ex. tillförlitlighe-
ten hos uppgifterna, tolkningen av namn (splitt-
ring av arter), tillgängligheten och prickkartor. 
Styrgruppen fortsatte de redan tidigare tagna 
kontakterna med Databanken för hotade artar 
(senare ArtDatabanken). Ett samarbete inleddes 
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bl.a. för att undvika att uppgifter om svampfynd 
skulle behöva rapporteras till mer än ett ställe. 
SMF övertog nu registreringen av hotade arter. 
Uppgifter som skickades till Databanken vida-
rebefordrades till SMF:s databas som stod till 
Databankens förfogande. 
I början av 1993 hade över 100 000 pos-
ter matats in i databasen och minneskapacite-
ten blev otillräcklig. Det var därför viktigt att 
Naturvårdsverket i november 1992 beviljade ett 
anslag på 30 500 kr avsedda att användas till 
datorer, hårddiskar, kartor, informationsmaterial 
och resor. Nu inköptes bl.a. en 625 MB (!) hård-
disk. Inventeringsarbetet och uppbyggnaden av 
databasen blev en viktig angelägenhet för SMF, 
och Mats Elfström var spindeln i nätet. Han pro-
pagerade för att fynden inte bara skulle relateras 
till en lokal utan att även till miljön, även om 

den är svår att definiera och särskilt att koda. 
Fynden skulle få ”ett ekologiskt ansikte” (15/1). 
I Inventeraren gavs en lista med förslag på 
biotoper som ett led i att göra beskrivningarna 
mer enhetliga och hanterliga. Ekologiska ämnen 
förekom ofta i medlemstidskrifterna, såsom i 
första numret av Jordstjärnan 1995, där de flesta 
artiklarna handlade om ekologiska ämnen (se 
vidare under Ekologi nedan). 
I mitten av 1990-talet ifrågasattes, bl.a. i motio-
ner till årsmöten, om styrelsen ensam skulle 
svara för databasens skötsel och bestämma över 
de medel, externa och interna, som avsattes till 
databasen. Ett resultat blev att årsmötet 1994 gav 
styrelsen i uppdrag att utse ett vetenskapligt råd 
för att förhindra att databasen hamnade i en åter-
vändsgränd. Till rådet knöts Roland Moberg och 
Thomas Karlsson. En större konflikt uppkom vid 

Jan Nilsson skannar svamp i Ynde år 2000. Åskådare 
är Carl-Gustav Bengtsson, Jan-Olof Tedebrand, Jan-Åke 
Lönqvist, Ingvar Månsson och Elsa Bohus-Jensen. Foto 
Kerstin Bergelin

Mats Elfström (†) skannar svamp i Ynde år 2000. Foto 
Kerstin Bergelin.

Många SMF-medlemmar är intresserade av svampfotografering. I Skåne fotograferar Marie Jadner (t.v.) Trametes 
gibbosa (korkticka) 1995. Erik Malm (t.h.) var en noggrann fotograf och många bra resultatet har vi fått se i tidskrift-
erna. Foto Åke Strid 1995, 1984. 
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ungefär samma tid mellan SMF och det privata 
IC-svamp gällande ett samarbete och en sam-
manslagning av de två databaserna. Trots aktio-
ner som uteslutning av medlem och polisanmä-
lan ledde inte förhandlingarna till något resultat. 

Samarbete om databasen, Artportalen
Databasen fortsatte att växa, bl.a. genom att större 
privata inventeringar matades in. Den blev sam-
tidigt alltmer svårhanterlig. Kontakter och sam-
arbeten inleddes med ArtDatabanken, Svenska 
Botaniska Föreningen och Naturhistoriska 
riksmuseets kryptogamsektion vilka alla hade 
många poster att hantera. ArtDatabanken visade 
stort intresse för SMF:s databas, förvarad hos 
Mats Elfström i Åby, och i slutet av 1997 
bestämdes att en kopia av den skulle finnas hos 
ArtDatabanken. En skillnad mellan de två data-
baserna var att medan SMF nu registrerade alla 
svamparter var ArtDatabanken intresserad av 
enbart rödlistade arter eller sällsynta arter som 
är under utredning. Reglerna för utlämnandet 
av uppgifter ur svampdatabasen blev strängare 
eftersom de följer dem som gäller för andra 
organismgrupper. Delkopior av basen har även 
lagts ut till enskilda medlemmar som vill bear-
beta ett visst område. 
Samarbetet med ArtDatabanken intensifierades 
under 1999 då Jan Nilsson utförde vissa tjänster 
åt banken och SMF i gengäld fick datorutrust-
ning. Problemet med hanteringen av SMF:s 
stora databas förde även till kontakter med 
Naturvårdsverket, där Johan Nilsson utvecklat 
ett rapportsystem Artportalen, som han presente-
rade vid mykologiveckan i Ångermanland 2002. 
Den var ursprungligen avsedd för inrapporte-
ring av fåglar, men målet för SMF var att den 
skulle kunna användas även för svampar. Detta 
blev verklighet från våren 2004 då Artportalen 
(www.artportalen.se) öppnades för registrering 
även av svampar. SMF:s och ArtDatabankens 
målsättning var att det skall finnas en nationell 
databas för svampar. Den skall även kunna 
inkludera uppgifter från registreringsprogram 
hos privatpersoner och svampklubbar och den 
skall vara tillgänglig för alla (undantag sekre-
tessbelagda arter). Artportalen blev en sådan 

allmän databas som, när den första versionen 
presenterades 2008 i SMT (29/2), innehöll när-
mare en halv miljon fynduppgifter (maj 2008). 
Artportalen finansieras av Naturvårdsverket och 
drivs av ArtDatabanken i samverkan med SMF 
och andra biologiska riksföreningar. 
Artportalen skall vara lätt att använda så att 
alla här kan inrapportera sina svampfynd. 
Rapportören bestämmer själv vad som skall 
rapporteras och uppgiften läggs omgående ut 
och kan granskas. Från Artportalen kan man ta 
reda på olika fakta om svampar, såsom statistik, 
artlistor och kartor över egna eller andra rap-
portörers fynd. En omfattande användarmanual 
bifogades SMT i juni 2008. Med hjälp av medel 
från ArtDatabanken är de flesta fynden, närmare 
140 000 poster, i SMF:s databas rapporterade på 
Artportalen.

Databank för svampbilder 
Förutom registrering av arter började SMF att 
utveckla en bildbank. Avsikten var från början 
att belägga fynden från mykologiveckorna med 
fotografier. Det visade sig att även levande 
svampar kunde skannas av, och en sådan doku-
mentation påbörjades av Jan Nilsson i Ynde 
1999. Genom teknikens utveckling och billigare 
produkter blev det snart möjligt för flera med-
lemmar att deltaga i fotodokumentationen för 
SMF:s databank över svampbilder. Flera kurser i 
skanningteknik har ordnats. Bilderna blev också 
grunden för utgivandet av cd med svampbilder, 
Sveriges svampar (se ovan, Förlagsverksamhet). 
Intresset för svampfotografering har alltid 

Den sällsynta tennvaxskivlingen Hygrocybe canescens) 
är funnen på ett par lokaler i Skåne. Ask, Blinkarps fälad. 
Foto E. Malm (†) 1989-09-24.
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varit stort bland SMF-medlemmar och det har 
avspeglats i de mängder av färgbilder som prytt 
medlemstidskrifterna. Det torde vara en ansen-
lig mängd bilder som finns lagrade på olika håll. 
Efter det att den digitala metoden slagit igenom 
har både fotograferandet och förvaringen av bil-
der blivit så pass mycket enklare att de privata 
bildbankerna ökat i snabb takt. 

Svampekologi, intressanta svamp-
biotoper 
Ekologin – en viktig aspekt på svamparna 
Vid utforskandet av svamparna är det inte bara 
var svamparna växer som är av intresse utan 
även hur, i vilken miljö de växer, och varför 
de växer just där. I SMF:s databas kom också 
uppgifter om miljön att bli alltmer önskvärda. 
Nästan i varje artikel som presenterar svampar-
ter kommer också den ekologiska aspekten 
fram. Växtplats och substrat beskrivs ofta nog-
grant och de är också viktiga uppgifter i databa-
sen liksom i Ekologisk Katalog. Svampar i vissa 
hotade miljöer, t.ex. ängsmarker, ädellövskogar, 
äldre barrskogar och torra marker, har behand-
lats mera utförligt. 

Ängsmarker 
Från Medelpad kom 1985 ett upprop Rädda 
ängssvamparna (6/2) av Jan-Olof Tedebrand 
och med illustrativa bilder av Siw Muskos. 
Ängsfloran var på grund av lieslåtterns upp-
hörande akut hotad. Så var även fallet med 
ängssvamparna, såsom vaxskivlingar, rödskiv-
lingar, fingersvampar, jordtungor m.fl. Den s.k. 
hackslåttern upprätthölls av endast ett fåtal 
äldre jordbrukare och här behövdes naturvår-
dande insatser. Man startade projektet RÄFS 
(Rädda ängsfloran snarast). Ägarna till fina 
betesmarker uppsöktes och erbjöds en viss 
ersättning av Naturskyddsföreningen för att de 
skulle återuppta slåttern eller också att de till-
lät att deras mark skulle få hävdas. Förutom de 
två ängsområden i Medelpad som avsattes som 
naturreservat under 1970-talet blev ytterligare 
åtta områden skyddade under 1983 och 1994. 
Borgsjöveckan 1985 ägnades åt rödskivlingar 
under ledning av Machiel Noordeloos och då 

kom en del av dessa ängsområden att besökas. 
Ängsmarkernas och därmed deras svampars 
tillbakagång uppmärksammades på flera håll. 
Leif Andersson beskrev planerna på en månatlig 
inventering av ett par betesmarker i Västergötland 
och inbjöd mykologer att delta och hjälpa till 
med artbestämningar. Betesmarkernas färggran-
na, men inte alltid lättbestämda, vaxskivlingar 
har tilldragit sig stor uppmärksamhet. De hade 
en ivrig förespråkare i Erik Malm och han pre-
senterade många arter med beskrivningar och 
naturtrogna foton. De svenska betesmarkssvam-
parna, såsom vaxskivlingar, rödskivlingar, jord-
tungor, fingersvampar m.fl., har blivit ganska väl 
kartlagda och bland dem finns många rariteter. 
En omfattande presentation av svampar i ängs-
marker i Medelpad under 1980-talet kom 1992 
(13/2, Lindström-Nitare-Tedebrand). Författarna 
var pionjärer och uppmärksammade ängsbioto-
pen som hotad lika tidigt som man gjorde det i 
Holland och Danmark. Bakom artikeln ligger 
omfattande inventeringar, bl.a. under de nämnda 
Borgsjöseminarierna med besök av europeiska 
mykologer med specialkunskaper. I den digra 
artlistan märks t.ex. de enda kända svenska 
fynden av Entoloma kuehnerianum och E. sca-
bropellis (blek stornopping). 
I Skåne har man länge undersökt svamparna 
i naturbetesmarker och inför mykologiveckan 
2005 gav Kerstin Bergelin i en initierad arti-
kel en översikt över ett tiotal av dessa (26/2). 
Jordbrukets omstrukturering har medfört att 
arealen naturbetesmarker minskar och de kvar-
varande markerna hotas av igenväxning genom 
minskat bete. Även om betesdrift fortfarande 
upprätthålls måste man ofta komplettera med 
röjningar. Andra hot är bruket av handelsgödsel, 
kvävenedfall och skogsplantering. I takt med 
att betesmarkernas areal krymper blir också 
deras karaktärssvampar sällsyntare. I de skån-
ska betesmarkerna förekommer många vaxskiv-
lingsarter. Av de presenterade lokalerna har fem 
mellan 22 och 36 arter, vilket gör att de är av 
internationellt intresse. Bland sällsyntheterna 
märks Hygrocybe canescens (tennvaxskivling). 
Mellan åren 2002 och 2004 genomförde 
Jordbruksverket, tillsammans med länsstyrelser-
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na, en inventering av värdefulla ängs- och betes-
marker. Kill Persson beskriver projektet (25/1) 
och den dit knutna databasen Tuva, där resultatet 
finns tillgängligt. Jordbruksverket utgav 2002 
även häftet Svampar i odlingslandskapet i vilket 
SMF har stor del. Texten skrevs av Annchristin 
Nyström och Arne Ryberg, och flera medlem-
mar bidrog med foton och andra illustrationer.

Ädellövskog
Många svamparter, såväl vedlevande som 
mykorrhizabildande, är knutna till ädla löv-
träd. De har ofta en sydlig utbredning och är 
sällsynta hos oss, och därför har ädellövsko-
gen blivit en för svenska mykologer intressant 
biotop. Vidare är den, liksom ängsmarken, en 
hotad miljö. För den ideella naturvården är det 
angeläget att få ädellövskogar och solitära träd 
i alléer och liknande skyddade eller vårdade. 
Svamparna spelar här ofta en stor roll då det i 
en sådan skog kan finnas flera rödlistade arter. 
Ett exempel där man använt sig av en enda art 
för att påverka kommunen har man i Sundsvall, 
där Hydnobolites cerebriformis (hjärntryffel) 
har sin enda kända svenska förekomsten. Alla 
hassellundar prickades in och blev angelägna 
naturvårdsprojekt. 
De för Sveriges del mest ”ädla” lövträden är 
avenbok och bok. Även om det finns planterade 
bestånd långt norrut i Uppland så hör boksko-
garna hemma i de sydligaste delarna av landet. 
Leif och Anita Stridvall, ibland tillsammans 
med Stig Jacobsson, har i artiklar presenterat 
svampar från områden i sydvästra Sverige med 
ädellövträd (8/2 1987, 12/2 1991, 16/1 1995). 
Munkängarna på Kinnekulle är ganska enhet-
liga men ändå är artantalet stort med några för 
Sverige nyupptäckta arter. Stridvalls största 
arbete behandlar fungan i nordliga utpostloka-
ler för vildväxande bok i nordvästra Götaland, 
varifrån 100 000 fynd registrerats och nära 300 
arter listats (16/1). 
Sydliga bokskogar behandlades av Ulf Olsson 
(22/2) i en artikel om Söderåsens nationalpark 
i Skåne, en av norra Europas största samman-
hängande lövskogar, med bl.a. bok och ek. 
Bland många sällsynta arter märks första fyndet 

i Sverige av Amanita eliae (isabellflugsvamp), 
Inför exkursionerna under Mykologiveckan 
2005 beskriver Claes Ingvert många skånska 
ädellövskogar (26/2). Från lokalen Borstbäcken 
är 30 rödlistade arter noterade. I presentationen 
av de olika områdenas mest intressanta arter fin-
ner man exklusiva representanter för våra syd-
liga ädellövskogar. Bland mer anmärkningsvär-
da arter märks naturligtvis många spindlingar, 
som Cortinarius boudieri (nunnespindling), C. 
cedretorum (sydlig gyllenspindling), C. citrinus 
(citronspindling,) och C. fulvocitrinus (brunski-
vig citronspindling), vidare korallfingersvam-
parna Ramaria bataillei, R. formosa (lömsk 
fingersvamp), och R. sanguinea (fläckfing-
ersvamp), tryfflarna Octavianina asterosper-
ma (lövtryffel) och Melanogaster tuberiformis 
(luddslemtryffel), Amanita strobiliformis (flock-
flugsvamp), Flammulaster muricatus (piggvårt-
skräling), Boletus legaliae (falsk djävulssopp) 
samt Lepiota tomentella (luddfjällskivling). Lite 
nordligare, på Hallandsås nordsluttning, inven-
terade Örjan Fritz ängsbokskogar och andra 
ädellövskogar och noterade en mängd för dessa 
miljöer karaktäristiska soppar, t.ex. Phylloporus 
rhodoxanthus (skivsopp), och kantarellsvampar, 
bl.a. Craterellus cinereus (grå kantarell).  
Ett annat stort lövskogsområde är ”Mittlands-
skogen” på Öland som innehåller stora ytor av 
ädellövskog med ask, olika almar, lind, ek och 
hassel, utgörande igenväxande rester av gamla 
slåttermarker. Tommy Knutsson och Christian 
Lange fann vid en inventering 1994 ett flertal 
sällsynta och för ädellövskogen karaktäristiska 
arter. För Sverige ny var bl.a. Sclerogaster com-
pactus (hårdtryffel) (16/3).
Gamla ädellövträd, skogbildande eller solitära, 
finner man ofta i parker och på kyrkogårdar och 
sådana biotoper har ofta intresserat mykologer 
som därifrån rapporterat t.ex. kremlor (Ramlösa 
Brunnspark 20/1, Lövstad 23/3). 

Barrskogar 
Av barrskogens biotoper har granskogar på kalk-
mark, ängsgranskogar, varit särskilt intressanta. 
Men på senare år har lavtallhedarna i bl.a. norra 
Dalarna och Härjedalen, på såväl kalkhaltig som 
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surare mark, uppmärksammats för sin speciella 
funga. Karaktäristiska arter är många spindling-
ar, musseroner, kremlor, riskor, slemsoppsarter 
och taggsvampar (Stridvall och Stridvall 27/3). 
Karl Soop har i sina bildserier presenterat åtskil-
liga sällsynta spindlingar från tallhedarna, exv. 
den av honom själv nybeskrivna Cortinarius 
pinophilus. 
Att arealen gamla barrskogar och betade sko-
gar alltmer minskade uppmärksammades av 
SMF, och samtidigt blev det alltmer uppen-
bart att svamparna har stort värde som indi-
katorer för olika miljöer (jfr Skogsstyrelsens/
Johan Nitares projekt Nyckelbiotoper). Många 
artiklar har gett exempel på att svamprika gam-
melskogar avverkats. På initiativ av Svenska 
Botaniska Föreningen genomfördes i januari 
2002 en uppvaktning hos statsskogsutredningen. 
Tillsammans med 11 andra föreningar med 
anknytning till natur (23/1) deltog SMF genom 
Jan-Olof Tedebrand, som tidigare propagerat 
för skydd åt gammelskogar (9/1). I den gemen-
samma skrivelse som överlämnades understryks 
att det nya statliga bolaget bör gå i spetsen för 
utvecklingen av ett ekologiskt och socialt håll-
bart skogsbruk. Staten skall vara en föregångare 
i naturvårdsammanhang och verka för den bio-
logiska mångfalden. 

Torra marker, sandmarker 
Mer eller mindre torra marker har sin speciella 
funga. Hit kan räknas sandstäpp, rullstensåsar, 
sandstränder (ev. med dyner) och alvarområ-
den. De för Sverige unika biotoperna i sands-
täppsområdena i östra Skåne har omsorgsfullt 
inventerats under mer än 10 år och det har publi-
cerats många rapporter därifrån av Sven-Åke 
Hansson (Puggehatten 1995–2005) och Mikael 
Jeppson (21/3) och framför allt i deras sam-
manfattande arbete (26/2). Den intressantaste 
svampgruppen har varit gastromyceter som är 
väl anpassade till miljön, och av 45 arter som 
rapporterats är 18 upptagna i den svenska rödlis-
tan. Bland sällsyntheterna märks Gastrosporium 
simplex (stäpptryffel), funnen även på torräng i 
Västergötland, och Geastrum pseudolimbatum 
(stäppjordstjärna), känd från ett fåtal andra torra 

lokaler i Västergötland och på Öland. 
Efter 30 års studium av gastromyceter på alvar-
mark på Öland presenterade Mikael Jeppson 
en lista med 22 arter och kommenterade deras 
förekomst i olika naturtyper. 
Vid inventering av sandmarker på öar i norra 
Bohuslän noterades tre olika Tulostoma-arter 
(stjälkröksvampar) (27/2). Sandstränderna i södra 
Halland har behandlats i ett par artiklar i samma 
nummer av SMT av Gunilla Hederås, resp. Kill 
Persson och Håkan Pleijel (29/2). Bland arter 
noterade i den förra undersökningen märks ett 
flertal buksvampar, bl.a. sex rödlistade. I Persson-
Pleijels artikel behandlas bl.a. ekologin i den 
speciella livsmiljö som sanddynerna utgör.

Svampar på vedsubstrat 
Skivlingar och skålsvampar växande på ved före-
kommer ofta i rapporter från inventeringar och 
liknande men de vanligaste storsvamparna på 
vedsubstrat finner man bland tickor och skinn. 
För dessa grupper har det funnits god bestäm-
ningslitteratur och tickorna togs under många år 
om hand av Ticksällskapet, som även hade sin 
egen databas, vilket kanske är anledningen till 
att de senare inte behandlats lika mycket i större 
artiklar i SMF:s skrifter. Resultatet av omfat-
tande inventeringar av tickor som utfördes av 
Tickklubben/Ticksällskapet kom dock SMF till 
godo. Vid tickföreningens upplösning överläm-
nades deras databas till SMF. 
Naturligtvis finns det rapporter om t.ex. för 
Sverige nya eller sällsynta arter även bland 
skinn och tickor. En undersökning omfattande 
alla vedlevande svampar i en bokskog i Halland 
gjordes av Jacob Heilmann-Clausen (27/2) med 
fynd av flera för Sverige nya svamparter. En 
tickartikel är Håkan Carlstedts presentation av 
släktet Phellinus (eldtickor) (4/2). Bland SMF-
medlemmarna har inte så många ägnat sig åt 
skinnsvampar även om flera numera vågar sig 
på denna grupp som kanske med rätta ansetts 
som svårt. I en artikel helt ägnad åt skinn och 
tickor ger Gunilla Gustafsson en introduktion 
till dessa svampgrupper i Skåne (26/2). 
Vid inventeringar i Jämtland har Göran Eriksson 
under 2001 funnit två för landet nya tick-
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or, Junghuhnia pseudozilingiana (23/1) och 
Oxyporus borealis, borealticka (23/2).

Svampar i vitmossa 
Vitmossor bildar en speciell miljö som särskilt 
hyser små, tunna, långfotade och bräckliga 
skivlingar. Sådana rapporteras i många under-
sökningar. Leif och Anita Stridvall gjorde en 
sammanställning över sådana arter och deras 
mer eller mindre bundenhet till vitmossa (10/1).

Svamp och …
Vid ett symposium om våtmarker i Linköping 
1984 företrädde Mats Elfström på eget förslag 
SMF med ett anförande som avvek från övriga 
som gällde fiskar, fåglar, groddjur och insekter. 
Mats berättade om svamp på stränder och andra 
fuktiga ställen, ett för deltagarna helt okänt 
område, och han blev avtackad för inlägget från 
”det exotiska ämnesområdet”. Mats Elfström 
gav ett referat i Svampar och våtmarker (5/1). 
Så har det varit och är väl fortfarande med den 
allmänna kunskapen om svampars ekologi, ofta 
även bland i övrigt kunniga biologer. Här har 
SMF varit banbrytande genom att framhålla 
ekologins betydelse och det har gjort i varje 
fall våra medlemmar mer uppmärksamma på 
miljöns betydelse. 
Efter Svampar och våtmarker startade Mats 
Elfström en serie artiklar Svampar och …, som 
ofta var referat av ekologiska arbeten. Exempel 
är Svamp och jordmån, Svamp och radioaktivi-
tet, Svamp och rotröta, Svamp och nematoder 
och Svamp och tungmetaller.

Parasitiska svampar 
En särskild ekologisk grupp som uppmärksam-
mats är svampar som skadar och dödar träd. 
Heterobasidion annosum s.l. (rotticka) har dis-
kuterats såväl när det gäller taxonomin som eko-
login av Jan Stenlid. Han beskriver hur angrepp 
av rottickan och Armillaria spp. (honungsskiv-
lingar) kan spåras genom kartläggning av indivi-
duella kloner (10/2). I ett referat från litteraturen 
beskriver Mats Elfström almsjukan, som slagit 
ut en stor del av almarna även i Sverige, och hur 
man försöker att hitta en metod att bekämpa den. 

Infektionen förorsakas av två kärnsvampar som 
sprids genom ett par insektsarter (18/1). 
Parasitsvampar kan även utnyttja små grönalger, 
som Athelia arachnoidea (parasitskinn) (5/3), 
eller växa på andra svampar, t.ex. Spinellus fusi-
ger (hättmögel), huvudsakligen på hättor, och 
Christiansenia spp. på Collybia dryophila (blek 
nagelskivling) (2/2). 
En motsats till parasiterna är de endofytiskt 
levande svamparna, vanligen sporsäckssvampar. 
De lever inuti en värdväxt utan att skada denna 
och bildar fruktkroppar när värden är död. 
Exempel är släktet Rhytisma med den välkända 
R. acerinum (lönntjärfläck) (28/3).

Insekter i tickor 
Många skalbaggars larver lever i tickor eller 
i mycelhaltig ved innanför fruktkroppen. Ett 
exempel är Ehnströms dvärgfjädervinge, kanske 
världens minsta, som lever i rören hos Phellinus 
conchatus (sälgticka).
Larver av en viss skalbagge kan leva i en enda 
tickart, medan andra kan leva i flera olika tickor. 
Man har tidigare haft svårt att förstå skalbaggar-
nas val av värd, men Mats Jonsell har studerat 
frågan och kastat nytt ljus över den. Två som 
man trott närbesläktade tickor (exv. klibb- och 
fnöskticka) angrips av få gemensamma skal-
baggar, medan däremot flera olika skalbaggars 
larver går på både klibb- och björkticka. Nyare 
systematiska rön som bygger på molekylära data 
har visat att klibb- och fnöskticka inte står så 
nära varandra systematiskt som framgår av äldre 
system. Däremot är klibb- och björkticka mer 
närbesläktade, vilket förklarar varför de hyser 
flera gemensamma skalbaggar. 

Herbert Kaufmann, 
en av de ansvariga 
för Mykologiveckan 
i Götabro i Närke 
2008. Foto Gunilla 
Kärrfelt.
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Udda substrat och miljöer
Mykologers intresse för svamp sträcker sig långt 
utöver de på vanligt sätt levande mark- och ved-
svamparna och även ovanliga substrat har blivit 
undersökta. Gödsel anges rätt ofta som substrat 
och hyser en mångfald arter, ibland sällsyntheter 
som Poronia punctata (fatsvamp) på Öland och 
den i Sverige nyupptäckta släktingen P. erici 
(liten fatsvamp) i Skåne (21/2).
Bland speciella miljöer som undersökts kan 
nämnas döda nässelstjälkar med fynd av ett 
25-tal arter (16/2). Mikrosvampar i sågverk 
omfattar bl.a. blånadssvampar och trämögel som 
skadar virke. De senare kan dessutom framkalla 
s.k. trämögelsjuka (16/1). 

Inventeringar av storsvampar
SMF:s medlemmar har i stor utsträckning 
ägnat sig åt inventeringar av svampförekom-
ster. Ibland har dessa varit bundna till en viss 
biotop (se Intressanta svampbiotoper ovan) men 
ofta omfattat ett visst mer eller mindre avgrän-
sat geografiskt område. Undersökningar som 
omfattat större områden som landskap eller 
socknar har fått publiceras i andra samman-
hang. En redovisning av inventeringar, även om 
uppgifterna kommit från många inventerare, är 
också de tidigare nämnda svampkarteringarna. 

Stabilitet och förändringar i fungan
Svampinventeringar ger oftast en uppfattning 
om fungan bara under en kortare period men de 

är viktiga som underlag för framtida studier av 
variationen i svampförekomsten. För att kunna 
utläsa något om denna krävs ju långa iakttagel-
seserier. Det tyska mykologparet Hermann och 
Maria-Auguste Jahn som tillbringade decennier 
på Nils Subers gård i Fasterna socken i Uppland 
noterade där årligen svampförekomsten i den 
rika och omväxlande miljön. Jordstjärnans läsare 
fick ta del av resultatet i en intressant och omfat-
tande artikel, publicerad strax efter Hermanns 
bortgång. Häri beskrivs skeenden som mycel 
som försvunnit eller försvagats (Cantharellus 
pallens, blek kantarell), tillfälligt uppträdande 
av arter (Boletus queletii, flamsopp), nyetable-
ringar (Cortinarius praestans, jättespindling) 
och vedsvampars förhållande till substratet. 

Svampinventeringar
En viktig uppgift för SMF-medlemmar har 
varit att inventera och rapportera till databasen. 
Under uppbyggnaden av databasen propage-
rade Mats Elström ivrigt för detta, och även 
ArtDatabankens floravårdskommitté har haft 
upprop efter uppgifter om hotade arter eller 
andra sällsynta svampar, bl.a. inför utarbetandet 
av Artfaktablad (15/1). Enskilda har inventerat, 
svampklubbar har gjort det och mykologiveck-
ornas deltagare har hjälpt till. I en del fall har 
det skett som arvodesuppdrag åt någon myn-
dighet, oftast länsstyrelse. Flera svampklubbar 
har bidragit genom anordnandet av invente-
ringshelger, såsom Skogsriskan (Rättvik) och 
Puggehatten (Ivön m.fl.).
Öar kan vara svårtillgängliga men har samti-
digt lockat till inventering. Så har skett i norra 
Bohuslän och utanför Sundbyholm i Mälaren, 

Mykologiveckorna har alltid utländska deltagare, även 
långväga som här Ronald H. Petersen från Tennessee, 
expert på bl.a. kantareller och fingersvampar. Närke 
2008. Foto Siw Muskos.

Erhard Ludwig har i sam-
band med SMFaktiviteter 
målat av åtskilliga svam-
par, bl.a. för sitt stora verk 
Pilzkompendium. Mykolo-
giveckan i Skåne-Tranås 
2005. Foto Siw Muskos.
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där Hans Rydberg på ett tiotal öar fann 520 olika 
svamparter. En mindre ö, Svalgarn, i nordöstra 
Mälaren undersöktes av Hans-Göran Toresson 
(14/2) och hans fynd av sällsynta tickor, främst 
Skeletocutis ochroalba (gulfläcksticka) och S. 
papyracea (svällticka), bidrog verksamt till att 
ön blev naturreservat. Från våra två största öar, 
Gotland och Öland, är mycket av mykologiskt 
intresse redan känt men upprop har gjorts för 
samlade insatser (12/1, 25/2). Ett exempel på 
rikedomen på sällsynta arter är en rapport 
från Öland (Brandrud-Knutsson-Soop), där man 
noterade 29 rödlistade arter, och på den bästa 
lokalen fann man 150 storsvampsarter (17/3). 
Redan före Mykologiveckans förläggande till 
Närke 2008 har omfattande inventeringar gjorts 
i landskapet. Karl Gustaf Nilsson har varit en 
ivrig samlare lika länge som SMF funnits till. 
Ensam eller tillsammans med andra och med 
bestämningshjälp har han gett ut en mångfald 
rapporter och artiklar. Av hans sockeninven-
teringar har vi i Jordstjärnan kunnat läsa hans 
Svampar i Askersunds kommun (24/1), medan 
hans stora sammanfattande arbete Svampar i 
Närke, som upptar 1371 arter, getts ut av 
Länsstyrelsen 2008. Bland Karl Gustafs insam-
lingar märks inte mindre än 11 för Sverige nya 
svamparter och lokaler för143 rödlistade arter. 
Även Åke Lindström har lämnat bidrag till 
kännedomen om Närkes svampar, bl.a. med en 
artikel om svampar från Örebrotrakten (23/2). 
Ett område i Dalarna som tidigare var mindre 
känt i mykologiskt hänseende är Moratrakten 
och norrut (Ovansiljan). Härifrån presenterar 
Dan Broström och Karl Soop en serie artik-
lar med inventeringslistor och kommentarer av 
ovanligare fynd (21/2, 22/2). 
En ytterst grundlig inventering av ett stort områ-
de är Anita och Leif Stridvalls undersökningar 
på Halle-Hunneberg (24/3). Resultaten framla-
des i en omfattande artikel där författarna skrev 
att en inventering aldrig kan bli fullständig. Vi 
vet alla att så är fallet, men ca 33 000 fältanteck-
ningar, nära 500 besök på bergen och fynd av 
ca 900 arter soppar och skivlingar borgar för att 
denna inventering, utförd av två personer, kom-
mer så nära fulländning som är möjligt.

Internationellt utbyte 
Enligt stadgarna skall SMF hålla kontakt med 
svampföreningar i andra länder och det inter-
nationella utbytet har med tiden utvecklats på 
många olika sätt. Främst har det varit samarbete 
med våra nordiska grannländer, men vi har även 
fått kontakter med andra mykologer i samband 
med resor och genom regelbundna besök av 
mykologer vid mykologiveckorna. 

Nordiskt samarbete 
Redan vid de allra första träffarna, Femsjö 
1979 och Gullspång 1980, hade vi deltagare 
från Finland och Norge. Vid SMF:s tillkomst 
fanns det i Norge liksom i Sverige ett 10-tal 
fristående svampklubbar. På riksnivå var det 
Nyttevekstforeningen som sysslade även med 
svamp och sedan 1950-talet utbildat ”soppsak-
kyndige” (3/1). Med mykologvännerna i 
Danmark har kontakterna blivit allt flitigare. 
Medlemmarna i Skåne deltar ofta i danska akti-
viteter och danska mykologer exkurerar gärna i 
Sverige, främst i sydligare delar. I Finland finns 
många framstående mykologer och de besöker 
ofta Sverige, t.ex. för att delta i mykologi-

Kerstin Bergelin och franska damer vid resan ”I Nils 
Subers fotspår” som gick till Schweiz och Frankrike i 
oktober 2000. Foto Hjördis K. Lundmark.

Vid besöket i 
Frankrike 2000 
förärades SMF en 
egen vinetikett. Foto 
Kerstin Bergelin.
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veckorna. Många svenska mykologer läser tid-
skrifter från grannländerna och några av dessa 
har presenterats i Jordstjärnan, såsom Agarica, 
Karstenia och Svampe. 
I våra tidskrifter har norska och danska författare 
publicerat värdefulla artiklar om t.ex. spindling-
ar, kremlor, soppar, kamskivlingar och fjällskiv-
lingar. Vi har också under flera mykologiveckor, 
kurser och årsmöteshelger haft förmånen att ha 
danska och norska ledare och föreläsare. 
Ett projekt som man började med i Danmark 
och som nu blivit gemensamt för de nordiska 
länderna är den årliga Svampens dag (29/2)). 
Avsikten är att ordna svamputflykter, utställ-
ningar, rådgivning m.m. för att därigenom för-
medla svampkunskaper till allmänheten. Den 
ordnas första söndagen i september och för 
Sveriges del var det premiär år 2008. Gunilla 
Hederås rapporterade (30/1) att det ordnades 
55 utställningar och utflykter över hela Sverige. 
En del tidningar hade förhandsreklam och 
även reportage efteråt, och i Sveriges Radios 
Naturmorgon berättade man dagen före om 
evenemanget. Nästa Svampens dag blir den 6 
september 2009. 

Utlandsresor  
SMF-medlemmar har ofta rapporterat från inter-
nationella kongresser som de deltagit i, såväl 
internordiska som europeiska (2/1, 4/2, 9/3, 
11/3, 17/3, 25/1). Den första av SMF organi-
serade gruppresan utomlands beslöts 1999 för 
att uppmärksamma föreningens första 20 år. 
Resan organiserades av Hjördis K. Lundmark 
och hösten 2000 reste ett 30-tal mykologer från 
Sverige, Norge och Danmark till Jurabergen i 
östra Frankrike och till angränsande delar av 
Schweiz. Det var områden som Nils Suber, som 
avlidit 15 år tidigare, ofta besökte, varför resan 
gick under namnet ”I Nils Subers fotspår”. 
Kontakter knöts med mykologiska föreningar, 
svamputställningar besöktes och sällsynta svam-
par kunde studeras i skogar som ofta växte på 
kalkrik mark (22/1). 
En utlandsresa har sedan ordnats vartannat år 
och 2002 besöktes Tyskland, där tyska myko-
loger med Sverigebekantingarna Erhard och 

Regina Ludwig i spetsen stod som värdar för ett 
30-tal SMF:are. På de olika biotoper som besök-
tes fick deltagarna se många sydliga svamparter 
som saknas i Sverige eller är mycket sällsynta 
i södra delarna av vårt land. Flera kända tyska 
specialister, såsom F. Gröger, D. Benkert och N. 
Arnold, ställde upp som exkursionsledare.(24/2). 
Den ungerska pustan blev målet för resan 2004. 
Från förläggningen på den ungerska lands-
bygden väster om staden Kecskemét gjordes 
exkursioner under Mikael Jeppsons ledning, 
bl.a. till gasteromycetforskaren László Hollos´ 
klassiska lokaler. Svampfynden från de torra 
sandmarkerna var delvis mycket spektakulära. 
Gastromyceter var vanliga med artrika släkten 
som Geastrum (jordstjärnor) och Tulostoma 
(stjälkröksvampar). En del andra arter var verk-
liga rariteter, sett även ur europeiskt perspektiv. 
Galeropsis desertorum är en nära släkting till 
släktet Galera (hättingar). Den har en hög och 
smal hatt som öppnar sig nedåt med en spalt. En 
annan aha-upplevelse var fyndet av Battarraea 
phalloides, som ur ett ägg skjuter upp en lång 
fot med den sporbärande delen (25/3). 
År 2006 deltog 15 personer i en resa till Island. 
Utflykterna var planerade av Guðriður Gyða 
Eyjólfsdóttir och gick till sydvästra delar av 
landet, där betesmarker och skogar med flera 
inplanterade trädslag var utflyktsmål. Fungan var 
inte så avvikande från den svenska men många 
arter visade sig vara nya för Island. (28/1). 
Långresan 2008 gick till centrala Slovakien den 
4–12 oktober och hade 17 deltagare. Värdar under 
resan var Ivona Kautmanová vid Natural History 
Museum i Bratislava m.fl.. Mikael Jeppson var 
behjälplig med exkursionsprogrammet och skötte 
de praktiska arrangemangen. Ett viktigt syfte 
med resan var att etablera kontakt med slovakiska 
forskare och slovakisk mykologi (30/1).

Svampar i andra länder 
Medlemmar som en tid bott eller rest i ett annat 
land har presenterat sina svampfynd därifrån. 
Ibland har det varit udda upplevelser såsom VM 
i murkelplockning i Michigan. Erik Malm sökte 
i Frankrike upp en tidig vårsvamp som saknas 
hos, Hygrophorus marzuolus (marsvaxing), och 
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dokumenterade den. Under sina år i Colorado 
studerade Herbert Kaufmann fungan i Klippiga 
bergen, där man möter skogar med många 
olika trädslag, stäppliknande torrområden och 
fjällnatur. Artrikedomen bland svampar är hög 
med många arter gemensamma med vårt land, 
medan det ofta tillkommer andra arter i vanliga 
släkten som t.ex. Lactarius (riskor) och Suillus 
(slemsoppar).
Karl Soop rapporterade från ett avlägset områ-
de, Nya Zeeland, där han särskilt intresserade 
sig för släktet Cortinarius (spindlingar) och 
närstående. Säsongen down under är april, och 
de trädslag som har mykorrhizasvampar är få, 
främst släktet Nothofagus (sydbokar), och där-
för blir arturvalet helt annorlunda än hos oss. 

European Council for the Conservation of 
Fungi 
Från den europeiska kommitté som arbetar för 
skydd av svampar har vi fått rapporter efter-
som Sverige där varit representerat av SMF-
medlemmar. Kommittén bildades i Oslo 1985 
under namnet Committee on the Protection 
of Fungi och Johan Nitare var Sveriges för-
sta representant. Namnet ändrades 1991 till 
European Council for the Conservation of Fungi 
(ECCF). Sigvard Svensson var då ledamot och 
han avlöstes senare av Anders Bohlin som under 
åren 2001–2007 var president i ECCF. Anders 
fick 1999 i uppdrag att tillsammans med Eef 
Arnolds, Nederländerna, utarbeta en lista över 
arter som var hotade ur ett europeiskt perspektiv. 
Listan som skulle föreläggas Bernkonventionen 
upptog 33 arter av vilka hela 24 förekommer i 
Sverige (22/2:53–54). Det är ett tecken på att vi 
har många sällsynta svampar men också att vi 
har god kännedom om dem. Frågan hamnade på 
hög politisk nivå, varför den byråkratiska gång-
en från förslaget blev lång och listan misslycka-
des med att bli accepterad i Bernkonventionen 
2003 på grund av att flera länder inte lyckats 
uppfylla sina åtaganden (25/1). Diskussioner 
har förts inom ECCF om att även sammanställa 
en europeisk rödlista och som en led i detta 
redogjorde Anders Dahlberg vid ett möte 2005 i 
Cordoba för IUCN-kriterierna (27/2). 

European Mycological Association 
Vid den europeiska mykologikongressen i 
Ukraina 2003 bildades föreningen European 
Mycological Association (EMA) för främjandet 
av mykologin ur olika aspekter. Den utgör den 
europeiska delen av IMA, den internationella 
sammanslutningen, och ovannämnda ECCF 
ingår i EMA som dess arbetande organ. Man vill 
bl.a. verka för att mykologin skall vara ett själv-
ständigt ämne i förhållande till botanik och zoo-
logi för att därigenom undvika att bli styvmo-
derligt behandlad (26/2). Anders Bohlin ingick 
i EMA:s styrelse som ”Conservation Officer”, 
och för sitt idoga arbete med bevarandet av 
svampar utsågs han vid Mykologkongressen 
i Sankt Petersburg 2007 till hedersmedlem i 
EMA. Från år 2006 har SMF varit medlem i 
EMA. I samband med firandet av Linné 2007 
höll EMA ett medlemsmöte i Uppsala. 

Svampnamn  
I och med att svampintresset ökat har svampar-
nas namn blivit en viktig fråga. Alla vet att säkra 
namn behövs för att man skall mena samma art. 
De vetenskapliga (”latinska”) namnen följer en 
internationell kod och är de säkraste och inter-
nationellt de enda gångbara. De behövs om man 
t.ex. vill använda litteratur på främmande språk. 
För nybörjaren är det svenska namn som gäller 
och många vill fortsätta att använda dem. Vid 
t.ex. utställningar för allmänheten och i populär 
text är de också nödvändiga. För att de skall bli 
entydiga måste de dock knytas till de vetenskap-
liga namnen.

Svenska svampnamn 
Just 1979 när SMF bildades tog Svenska 
Botaniska Föreningen initiativet till utarbetandet 
av förteckningar över svenska namn på växter 
och svampar. Bakgrunden var den allt större dis-
krepansen i namnsättningen mellan olika floror. 
Detta gällde i högsta grad svamparna. Med 
stigande svampintresse blev det också behov av 
svenska namn på allt fler svampar.
Nils Lundqvist och Olle Persson fick uppgiften 
att bringa reda i svampnamnen, och de valdes 
också att verka för detta i SMF:s namn. Även om 
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SBF var huvudansvarig för projektet så hjälpte 
många SMF-medlemmar till med förslag – och 
kritik. Nils redogjorde 1980 (1/2) för riktlinjerna 
i arbetet, och han hade redan då gått igenom ett 
25-tal böcker och fört in namnen i ett register. 
Han höll sedan genom flera inlägg läsarna av 
Jordstjärnan underrättade om hur arbetet fort-
skred. Preliminära utskrifter gjordes 1982 och 
1983 och skickades ut till svampklubbar och 
andra intresserade. Alla inkomna förslag värde-
rades av namnkommittén och nya namn skapa-
des. Resultatet blev listan Svenska svampnamn 
(Lundqvist & Persson 1987), utgiven av SBF. 
Förteckningen över svenska svampnamn blev 
ett viktigt hjälpmedel för att få en konsekvent 
namngivning vid t.ex. svamputställningar. Men 
nya böcker och artiklar om svamp fortsatte att 
komma som en strid ström, listor och artfak-
tablad över rödlistade arter uppställdes och för 
Sverige nya arter upptäcktes. Hela tiden får 
nya svampar svenska namn vilka i bästa fall 
sanktionerats av namnkommittén. Den mest 
aktuella tryckta listan är Ekologisk katalog över 
storsvampar (Hallingbäck & Aronsson, andra 
uppl., 1998) som också finns på Internet och på 
SMF:s cd Sveriges svampar. Namnskicket kom-
mer i stort sett från Nils Lundqvists fortsatta 
arbete med svampnamnen. Genom katalogens 
stora omfattning har en ny upplaga av Svenska 
svampnamn inte utkommit i tryckt form trots att 
ett färdigt underlag rapporterades 1998 (19/1).

Vetenskapliga svampnamn
Den vetenskapliga namngivningen av svam-
par behandlades av Nils Lundqvist i serien 
Svampnomenklatur (5/2, 5/3, 7/2, 8/3). Från 
namnsättningen på svenska skiljer den sig bl.a. i 
att det finns tydligare regler i den s.k. Botaniska 
koden, International Code of Botanical 
Nomenclature. Version 2006 finns på Internet. 
I Lundqvists artiklar redogörs för begrepp som 
taxonomi, typifiering, prioritet, validitet, legiti-
mitet, beskrivning, kombination, konservering 
av namn m.m.

Mat- och giftsvampar 
Matsvampar 
Mykologers eget utnyttjande av svamp till föda 
varierar mycket. En del ägnar sig praktiskt taget 
aldrig åt matsvampsplockning, medan andra tar 
matsvampar som en ”biprodukt” till mer intres-
santa arter. Sedan finns de renodlade mykofa-
gasterna som ”bara” jagar ätliga svampar. De 
ägnar sig också åt att lära sig nya arter – i den 
mån de går att äta. 
Tryfflar har alltid varit fascinerande och efter 
många fynd av Choiromyces venosus (stjärnhov-
stryffel) år 1987 blev det rena tryffelhysterin. 
Folk visade upp allt möjligt som var mer eller 
mindre runt, från unga, runda tickor till potatis 
och talgbollar som fallit ner från fågelmat-
ningen. En del lyckades dyrt sälja sina tryfflar 
(8/3:44), som var stjärnhovstryffel och inte 
som den i media ofta kallades ”vit tryffel”. Det 
senare namnet är visserligen svårtolkat då det 
finns många ljusa tryffelarter men namnet till-
skrivs ofta en läckerhet som förekommer kring 
den italienska staden Alba och som därför även 
kallas albatryffel. Ett annat namn är piemonte-
sertryffel, som också fick sin beskrivning (6/1). 
De mer matsvampsintresserade har på senare 
tid fått tips på svamprätter. Tommy Svensson 
gav flera recept på lite mer avancerade svamp-
rätter med vanliga svampar som grund, t.ex. 
Langos med svamp och Brynta champinjo-
ner à la Cattelin (18/1, 3, 19/1). Annchristin 
Nyström beskriver blåmusseronen och dess 
följeslagare vid komposten. Hon ger många 
recept på svamprätter med blåmusseron, som 
är en av hennes favoriter, varför hon kallar sig 
”blåmusseronist” (20/1). En annan musseron, 
som egentligen är lika lite ”äkta” musseron 
(Tricholoma) som blåmusseronen (Lepista), är 
vårmusseronen (Calocybe), som också omhul-
das av Annchristin. Hon citerar D:r M. A. 
Lindblads omdöme om vårmusseronen ”En af 
de läckraste matsvampar” och ger recept på en 
omelett (23/1). 
Arne Ryberg har givit förslag på svamprät-
ter, t.ex. svampkrustader (27/3), och han har 
även återgett recept från litteraturen. Från 
Svampboken (Endom m.fl.) förmedlar han en 
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mycket innehållsrik Romansoppa, där man-
delriska utgör svampingrediensen (26/1), från 
Nordens matsvampar (J. Arrhenius) har han 
prövat Musseronpudding (28/3) och med hjälp 
av Svampbröd och Svamprätter (U. Esseen) har 
ett svampbröd komponerats (29/2). 
Svamprecepten brukar vara gjorda på de vanli-
gaste matsvamparna men även flera ”udda” mat-
svampar har presenterats. Joachim Krumlinde 
slår ett slag för bl.a. judasörat och andra geléar-
tade svampar, vintersvamparna Pleurotus ostre-
atus (ostronmussling) och Flammulina veluti-
pes (vinterskivling) samt Laetiporus sulphureus 
(svavelticka) (26/2). Svaveltickans matvärde har 
varit omdiskuterat, från äldre svampböcker till 
nutid (11/3, 12/2). Klas Jaederfeldt ger i alla 
fall svampen upprättelse och presenterar flera 
recept. 
Matsvamp i fjällets närhet behandlas av Sonja 
Kuoljok. Hon beskriver de fjällnära biotoperna 
och dera matsvampar och att det finns mycket 
ätligt där framgår av hennes lista på ett 40-tal 
arter.
Huruvida Gyromitra esculenta (stenmurkla) kan 
rekommenderas som matsvamp har diskuterats 
mycket. Tidigare betraktades en kortare avkok-
ning eller torkning vara tillräcklig för att avlägs-
na giftet, men nya rön har visat att även torkade 
stenmurklor behöver en ordentlig avkokning 
(6/2, 7/3). Att giftet ändå inte avlägsnas 100 
%-igt avhåller många från att äta stenmurkla 
över huvud taget.

Miriam Rice, svampfärgningens ”grand lady”, i dag 90 
år, och Hjördis K. Lundmark vid Internationella Svamp-
färgarsymposiet i Härnösand 1995. Foto Sundsvalls 
Tidning.

Färgning med svamp ärvs från generation till genera-
tion. 14-åriga Elin Lundmark Edenborg, färgar garn till-
samman med mormor fotografen. Foto Hjördis K. Lun-
dmark.

Resultat av Hjördis svampfärgning. Foto Hjördis K. Lun-
dmark.

Hjördis Lundmark löste 
1991 problemet med 
taggsvampen som gav 
blå färg. Därigenom 
uppmärksammades den 
från fjällig taggsvamp av-
vikande motaggsvampen 
(Sarcodon squamosus). 
Foto Berthold Lundmark 
2000.
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Svampodling 
Den kommersiella delen av odling av svamp 
har inte direkt stått på SMF:s agenda. Korta 
notiser förekommer om odling av toppmurkla 
(7/2), ostronmussling, (7/3), champinjon (8/2) 
och stolt fjällskivling (9/1). År 1985 rapporte-
rades från en konferens i Lund om tillvarata-
gande av svamp, både vildväxande och odlad 
(6/3), och den ledde till bildandet av Stiftelsen 
Svampfrämjandet 1986 (7/3) som arbetade mer 
för bl.a. svampodling och dit flera odlarfören-
ingar anslöt sig. 

Giftsvampar
Under SMF:s 30 år har åtskilliga nya rön gjorts 
om giftiga svampar och framför allt har svampar 
omvärderats. Att Cortinarius speciosissimus (= 
C. rubellus, toppig giftspindelskivling) och C. 
orellanus (orangebrun giftspindelskivling) inne-
höll ett dödligt gift var känt för 30 år sedan men 
arterna blev mycket uppmärksammade då det 
visade sig att åtminstone den förra inte var så 
sällsynt i Sverige. Det första som publicerades 
var ett referat av en norsk artikel (3/1), och sena-
re sammanfattade Anders Bohlin kunskapen om 
de giftiga spindlingarna 1985 (6/3). Anders hade 
genom kontakter med Sahlgrenska sjukhuset 
erfarenheter av förgiftningar med toppig gift-
spindelskivling, och Giftinformationscentralen 
rapporterar också om flera fall av förgiftning 
med samma svamp (6/1). 
De hallucinogena svamparna har på olika sätt 
uppmärksammats (8/3), främst Psilocybe semi-
lanceata (toppslätskivling), som ibland varit 
eftersökt på utställningar av ett ”speciellt kli-
entel” (2/1). Svampen har visat sig innehålla 
ytterligare ett gift som upptäckts vid analyser av 
svampar insamlade av SMF-medlemmar. Giftet 
uppträder i varierande halt men har förorsakat 
förgiftningar som fordrat sjukhusvård (21/3). 
Giftinformationscentralen i Solna har uppskat-
tat den hjälp de fått av många SMF-medlemmar 
för bestämning av svampar i samband med 
förgiftningsfall eller förmodade sådana. Genom 
Jordstjärnan har svampidentifierare eftersökts 
(13/2).
Egenskaper hos vissa svampar som kan påver-

ka deras användning till mat har behandlats, 
såsom överkänslighet (5/2), antabusliknande 
effekt (3/1), innehåll av kadmium (6/1, 8/2) 
eller agaritin (26/1, 27/2). Även påverkan på 
matsvamparna efter reaktorolyckan i Tjernobyl 
1986 har uppmärksammats (8/2). Hela tiden har 
det presenterats nya rön om svampars giftig-
het och nya arter har klassificerats som giftiga, 
bl.a. Gyromitra ambigua (lömsk biskopsmössa, 
1/2), Pluteus salicinus (blågrå skölding, 3/1), 
Coprinus atramentarius (grå bläcksvamp, 3/1), 
Lyophyllum connatum (vit tuvskivling, 7/3), 
Tricholoma flavovirens (?) (riddarmusseron, 
22/3), Pleurocybella porrigens (öronmussling, 
26/1) och Tricholoma arvernense (kantmusse-
ron, 26/1). ”Kantmusseronen” har vållat besvär 
genom att den i många floror stått som ätlig, 
men att det här rör sig om ett artkomplex utreds 
av Stig Jacobsson (26/1).

Färgning med svampar 
Metoden att färga ullgarn och silke med vissa 
svampar som utarbetades av Miriam Rice i 
Kalifornien blev under 1970-talet känd även 
i Sverige och presenterades tidigt av Erik och 
Carla Sundström (1/2). Utställningar av svamp-
färgade alster ordnades 1983 i bl.a. Grythyttan, 
Stockholm, Linköping och Malmö i sam-
band med att Miriam Rice besökte Sverige. 
Arrangemanget följdes upp i Jordstjärnan (4/2). 
Internationella svampfärgningsträffar med del-
tagare från Sverige har ordnats i många länder, 
såväl i Norden som i USA och Australien. 
Svampfärgarsällskapets ledning hör hemma 
i Sundsvallstrakten med Hjördis Katarina 
Lundmark som ordförande. År 1995 stod man 
som värd för det 7:de internationella symposiet 
i Härnösand. 
Färgning med svampar har intresserat många 
mykologer och vid vanliga svamputställningar 
exponeras ofta svampfärgade produkter. Vid 
Mykologiveckan i Hamra 2006 var en fin 
utställning ordnad med bl.a. en försmak av en 
kommande bok av Hjördis K. Lundmark och 
Hans Marklund.
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Tack 
Att skriva en historik över en förening med så 
stor verksamhet som Sveriges Mykologiska 
Förening har är en svår uppgift. Det mångfacet-
terade stoff som våra tidskrifter förmedlar är 
inte lätt att disponera på ett överskådligt sätt. 
Misstag är också oundvikliga. 
Under arbetets gång har jag haft god hjälp sär-
skilt genom lån av foton och med korrekturläs-
ning. Jag vill särskilt tacka Mattias Andersson, 
Kerstin Bergelin, Gunilla Hederås, Herbert 
Kaufmann, Michael Krikorev, Sonja Kuoljok, 
Hjördis Katarina Lundmark, Siw Muskos, Jan 
Nilsson, Kjell Olofsson, Arne Ryberg, Karl 
Soop, Anita och Leif Stridvall och Lennart 
Vessberg.

SMF

Åke Strid 
Hantverksvägen 68
184 32 Åkersberga

akeoerna.strid@telia.com

Här kommer en recension som Jepp ska skriva............
Hip hipp hurra
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BÖCKER

Die Gattung Ramaria in Deutschland. 
Christan, J. 
IHW- Verlag 2008. 352 sidor.

I släktet Ramaria 
ingår korallikt 
förgrenade svam-
par med ockragul 
sporfärg. Arterna 
är många och 
svåra att bestäm-
ma. E.J.H. Cor-
ner publicerade 
monografin Cla-
varia and allied 
genera 1950. där 
de beskrivna ar-

terna inom Ramaria-släktet får en bred tolkning 
och varje art innefattar ibland flera nu kända ar-
ter. På 1970-talet startade R.H. Petersen en kri-
tisk genomgång av släktet. Även Edwin Schild 
från Schweiz började ungefär samtidigt fördjupa 
sig i släktets taxonomi. Kleine Kryptogamen-
flora IIb/1 kom ut 1984. I denna bok finns en 
nyckel till Ramaria i Europa som bygger på nya 
rön. I nyckeln ingår 41 arter. Under 2001 kom 
Introduzione allo studio del genera Ramaria in 
Europa av Paolo Franchi och Mauro Marchetti. 
Denna monografi innehåller drygt 100 arter och 
varianter. Det höga antalet beror på att flera tve-
ksamma arter och varianter inkluderas. 
Christans bok Die Gattung Ramaria in Europa 
innefattar 98 arter och varianter. Den inleds med 
en omfångsrik historisk, illustrerad genomgång 
av den klassiska mykologiska litteraturens ko-
rallfingersvampar. Sedan följer en grundlig be-
handling av släktets morfologi, ekologi och sys-
tematik. Därefter två par nycklar, på tyska och 
engelska. Den mest omfattande delen av boken 
består av de i Tyskland förekommande arterna. 
Boken avslutas med sporogram, SEM-bilder, 
uppräkning av undersökta fynd och typmate-
rial samt avslutningsvis en färgtavla för gult och 
rött. Det morfologiska avsnittet är mycket grun-
dligt. Det läggs stor vikt vid hyfernas utseende 
både i fruktkroppen och i mycelet. Likaså har 
kristallers förekomst och utseende i mycelet stor 
betydelse. Sporernas form och ornamentering är 

viktiga artskiljande karaktärer. Christan påpekar 
att det tar många år att lära sig en arts färgvaria-
tioner. 
Nycklarna är uppbyggda kring mikroskopiska 
karaktärer som sporstorlek och förekomst av söl-
jor. Varje art som uppträder i Tyskland presenter-
as på två sidor. På den första sidan finns text och 
på den andra färgbilder av svampen och tecknin-
gar av sporer. Beskrivningarna är noggranna och 
avslutas med en jämförelse med liknande arter. 
Som avslutning på bildsidan finns en kort sam-
manfattning på engelska. 
Hur fungerar då boken när man ska försöka 
bestämma vilken art man har samlat? Ja, om 
man är van vid att mikroskopera och har ett bra 
färgsinne så kan man komma några steg längre 
än tidigare. Färgbilderna på de tyska arterna är 
mycket bra men en del har fått något för mät-
tade färger. Problemet är att boken tar upp 98 
arter, men de noggranna beskrivningarna och 
bilderna behandlar bara de i Tyskland förekom-
mande. Övriga arter får man alltså söka med 
hjälp av litteraturhänvisningarna som finns län-
gre bak i boken. Inom Ramaria-släktet har inte 
några stora molekylära studier, åtminstone inte 
på artnivå, gjorts. Men om man tittar på andra 
släkten, t.ex. Boletus, så ser man att europeiska 
och nordamerikanska arter skiljer sig molekylärt 
och det är ovanligt att man hittar samma arter 
på båda sidor av Atlanten. Ungefär en femtedel 
av arterna i boken har sina typer med ursprung i 
Nordamerika. Namnen kommer till stor del från 
Marr & Stuntz monografi över staten Washing-
tons korallfingersvampar. Risken är alltså över-
hängande att många namn kommer att bytas ut 
i framtiden men Christans bok kommer utan 
tvivel att föra kunskaperna i detta svåra släkte 
flera steg framåt.

Lennart Söderberg
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