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ORDFÖRANDENS SIDA

2009 – ett innehållsrikt år!
SMF:s jubileumsår!
Året startade med mykologihelgen på Evolutionsmuseet på Uppsala universitet. Nils Lundqvist och Olle Persson tilldelades då på årsmötet
Guldkniven för sitt arbete med att ha tagit fram
normlistor för svenska svampnamn. Namnlistorna publicerades i ”Svenska svampnamn” 1981,
men arbetet har sedan dess oförtrutet fortsatt.
Och fortsätter. Vi gratulerar och saluterar till en
gedigen insats för svensk mykologi.
SMF inbjöd, som ett komplement till mentorsverksamheten under mykologiveckorna, till en
nybörjarkurs i svampkunskap, ”Studio fungorum”, i form av både fältarbete och workshops i
början av september. Som bestämningshjälp användes ”Funga Nordica” med sin moderna och
uppdaterade systematik. Forskningen med genteknologi gör att många arter fått nya namn och
ny släkttillhörighet, vilket kommer att medföra
konsekvenser vid inlagring av fynduppgifter i
Artportalen. Kursen uppskattades mycket av
deltagarna och vi välkomnar intresserade att
delta i en ny kurs under innevarande år.
Under Mykologiveckan i höstas i Halland firade
vi med glädje SMF:s 30 år. På själva jubileumsdagen i Femsjö på lördagen deltog också tio av
de medlemmar som var med vid SMF:s bildande
1979. Naturmorgon uppmärksammade vårt jubileum dels med ett reportage om föreningens historik och dels genom att följa med ut på exkursionerna. Vi var många på Mykologiveckan,
men det var ändå tomt. Leif Stridvall kämpade
länge mot sin sjukdom och tvingades så slutligen ge upp. Jag vill gärna att vi alla minns Leifs
stora insatser. De vackra bilderna på Leifs och
Anitas hemsida vittnar om ett livsverk.

om att deltagarantalet är begränsat när det gäller
SMF:s alla arrangemang. Av denna anledning
uppmanar jag er som önskar delta i något av
dessa arrangemang att vara ute i god tid med era
anmälningar.
Under Mykologiveckan i höst kommer vi att
röra oss längs Dalälven, ett gränsland där nordliga och sydliga arter av svampar och kärlväxter
möts på ofta kalkrika marker. Arrangerande Erik
Sundström och Ove Lennström har god kännedom om frekvens och förekomst för de svampar, som hittills har dokumenterats i området.
Det skall bli intressant att se om den pågående
klimatförändringen återspeglas i en förskjutning
av arternas utbredningsområden. Som en bakgrund till detta kan Petra Franssons presentation på Mykologihelgen i Göteborg i mars tjäna.
Hon kommer då att föreläsa i ämnet hur svampar påverkas av klimatförändringar med titeln
”Mykorrhiza i en föränderlig miljö – effekter av
förhöjd koldioxidhalt”.
Varmt välkomna!
Med förhoppning om ett gott nytt svampår!
Kerstin Bergelin
Ordförande

Jag vill uppmana alla att uppmärksamma inbjudningarna till jordstjärnejakten på Öland
under våren, till efterfrågade och därför upprepade kurser och till Mykologiveckan i höst.
Information om dessa återfinns på annan plats
i detta nummer. Jag vill också återigen påminna
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Jubileumsveckan i Nissaström –

några minnesbilder från SMF:s Mykologivecka 2009
JAN-OLOF TEDEBRAND

Vi var tre mykologer från Sundsvall som packat
ihop oss i en bil och styrt kosan mot jubileumsveckan i halländska Nissaström. Siw Muskos
och skrivaren av dessa rader (Jan-Olof) var
veteraner som deltagit i nästan alla mykologiveckor. Jeanette Södermark är ny ordförande i
vår lokala svampklubb och hade aldrig varit på
någon mykologivecka förut.
Vi gjorde stopp vid Billudden och inventerade
svampfloran på de kalkrika sanddynerna och
i kalkgranskogen. Högvuxna, stolta fjällskivlingar blev höjdpunkten. Denna fina matsvamp
ser vi bara vart tionde år i Medelpads kustband.
Vi passerade genom landskapet Småland där
vi plockade fram sångboken och trallade oss
igenom visan ”Flickorna i Småland”. Längs
bland annat Nissastigen nådde vi så äntligen
målet för vår färd. Ett 70-tal svampvänner hade
strålat samman i den halländska bruksorten
Nissaström för att fira SMF:s 30-årsjubileum
och för att bese svampfloran i områdets olika
naturtyper. En delegation från Norge med bland
annat den populära svampkändisen Gro Gulden
fanns även på plats.
En tyst minut avhölls till minne av Leif Stridvall
som, tillsammans med hustrun Anita, ofta berättat om spännande svampfynd i denna tidskrift.
Mikael Jeppson och Stig Jacobsson var uppskattade ledare under mykologiveckan och hade
pedagogiska genomgångar kvällstid av intressantare fynd.
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Rymliga arbetsplatser

Vädret hade varit soligt och blåsigt dagarna
före Mykologiveckan men vi fann ändå tillräckligt med svamp för att vara fullt sysselsatta kvällstid vid arbetsborden. Deltagarna
fick rymliga arbetsplatser för svampfynd och
svamplitteratur. De flesta hade med sig den
nya ”svampbibeln” om skivlingar och soppar:
Funga Nordica. Den boken väger 2,2 kilo och
fick smeknamnet ”Tunga Nordica”!
Svamputställningen var placerad intill arbetsrummen. Därmed skapades en fin social samvaro under eftermiddagar och kvällar. Jeanette satt
ibland kvar till midnatt och rensade sina insamlade matsvampar som hamnade på svamptorken. Mest förtjust var hon över fynden av mandelriska som alla berömde som en läcker matsvamp. Arne Ryberg har skrivit hyllningsartikel
till mandelriskan i SMT 2005-1 med ett recept
som tål att dregla över!

Arrangörerna

SMF:s ordförande Kerstin Bergelin och hennes medarbetare i SMF-styrelsen hade lagt
ner mycket jobb på att förbereda jubileet. Kill
Persson, kännare av svenska kulturlandskapet, bland annat ängsmarker, ingår numera i
SMF-styrelsen. Kill har varit anställd vid länsstyrelsen i Halland. Därmed fanns en naturlig
koppling till de kunniga biologer och naturvårdare, som hjälpte till som guider under mykologiveckan.
Det finns ett stort värde i att arrangörer av
mykologiveckor utnyttjar den kunskap om den
3
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Gruppbild från Mykologiveckan 2010. Foto K. Olofsson.

Några av dem som var med när SMF bildades 1979 fanns på plats vid jubileet i Femsjö 2010. Från
vänster: Stig Jacobsson, Katarina Lundmark, Åke Strid, Karin Bohlin, Anna-Elise Torkelsen, Anders
Bohlin, Jan-Olof Tedebrand, Siw Muskos, Kjell Olofsson och Mikael Jeppson. Foto K. Olofsson.
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lokala naturen som finns på varje länsstyrelse.
Det är även positivt om länsstyrelsernas reservatshandläggare och handläggare av åtgärdsprogram för hotade arter blir mer intresserade
av svamparna och deras viktiga roll i naturen.

Föredrag

Intressanta och lärorika föredrag hör samman
med en mykologivecka. Örjan Fritz och Kill
Persson inledde med en geografilektion om
landskapet Halland som numera fått bli egen
liten region. Vi fick en repetition av texten i
”Folkskolans läsebok” om Hallands åar, Lagan,
Nissan, Ätran, Viskan (”lagar ni så äta vi”).
Region Halland består av sex kommuner där
Halmstad är huvudort. Vintrarna är milda och
särskilt inåt smålandsgränsen kan det regna
uppåt 1000 mm per år. Det ramlar ner 15–20
kilo kväve från luften varje år vilket är ett
problem för magra sanddyner och ängsmarker
som förlorar sina finaste arter vid för mycket
kvävenedfall. Ljunghedar täckte fordom större
delen av Halland.
Dansken Jacob Heilmann-Clausen berättade en
kväll om ”vedsvampar i halländska bokskogar”.
Cirka 200 boklågor hade undersökts och 284
svamparter hade noterats. Grova boklågor hyste
flest intressanta arter. Även jordmånen hade
betydelse eftersom en del vedsvampar tydligen
har mycel även nere i marken. Jacob visade en
bild av vedlavklubba (Multiclavula mucida)
som växer på barklösa, algbevuxna, grova
boklågor. Denna raritet finns även i norrländska skogar. Mats ”Steget före” Karström fann
t.ex. vedlavklubba under en Borgsjövecka på
en grov asplåga som i frodig högörtsvegetation
fallit över den idylliska Kullbäcken.
Gro Gulden och Ellen Larsson visade bilder
från Svalbard där de samlat alpina svampar.
Under polarvide (Salix polaris) hade de funnit
mängder av olika spindlingar och trådingar.
Ellen och Gro hade ständigt sällskap av beväpnade vakter som skydd mot utsvultna isbjörnar.
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Siw Muskos och Anita Stridvall. Foto G. Kärrfelt.

Presentation och försäljning av ny
litteratur

Ett nytt och uppskattat grepp var presentation
och försäljning av ny litteratur. SMF erbjöd
Funga Nordica till förmånligt pris. Hjördis
Lundmark berättade om sin och Hans Marklunds
nya bok om svampfärgning. Erhard Ludwig
visade sina böcker med vackra svampakvareller.
Kerstin Bergelin berättade om sin och Sven-Åke
Hansons bok ”Svampar i Söderåsens nationalpark.” Siw Muskos informerade om Cortinarius
Flora Photographica, där en femte del är under
produktion.
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Utflykterna

Deltagarna fick vid ankomsten ett exkursionshäfte med kartor och beskrivningar av fina
utflyktsmål. Varje kväll presenterades följande
dags utflyktsmål och teckningslistor sattes upp.
Grupperna lunchade ute i fält och återkom till
arbetslokalerna cirka kl 14–15. Varje dag hade
ett särskilt tema vad gäller naturtyper: sanddyner, bokskogar, kulturmarker o.s.v. Här följer
minnesglimtar från några av utflykterna.

Sigurd Söderberg. Foto G. Kärrfelt.

Sanddyner vid Västkusten
Jag hade första utflyktsdagen tecknat mig för
exkursion till sanddynsområdena vid Gullbranna
och i Tönnersa naturreservat. Billudden och våra
små norrländska, havsnära sanddynsfält förbleknade! Här vid Laholmsbukten fanns milsvid
sandstrand med höga sanddyner och med drivor av kalkrikt skalgrus nere i sanden! Enligt
vår guide hyste sanddynerna speciella insekter, fåglar och svampar. Eva Lundell samlade
sandtråding (Inocybe maritima) som växte med
krypvide nere i svackorna mellan dynerna. Vid
kvällens genomgång utnämndes sandtrådingen
till ”dagens fynd”.

Leif Carlberg har hittat en
fjällsopp. Foto U. Larsson
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Christina och Elias Fries gästade oss i Femsjö.
Foto K. Olofsson.

Osbecks bokskogar
För oss som bor i den nordliga taigan är den sydsvenska bokskogen och dess funga en exotisk
upplevelse. Osbecks bokskogar var ett nybildat
reservat på nordsluttningen av Hallandsåsen.
Reservatet är uppkallat efter Linnés lärjunge
Pehr Osbeck. Lövskog lär ha funnits i området
obrutet under tio tusen år och femtio nationellt
rödlistade arter är funna i bokskogen. Bäckar
och källor trängde fram här och var i den kalkrika sluttningen. Gamla ”hålvägar” anades där
fordom handelsmän och krigshärar tågat fram.
Halland hörde till Danmark fram till 1658.
Det rådde halvdunkel under bokarnas täta lövverk. Här fann vi flera sydliga soppar bl.a.
kastanjesopp (Gyroporus castaneus), blåsopp
(Gyroporus cyanescens) och även den rara skiv-
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soppen (Phylloporus rhodoxanthus) som
hade sin enda halländska förekomst här
på Hallandsåsen. Det gick att sniffa sig
fram till lökbroskskivling (Marasmius
alliaceus) och liten stinksvamp (Mutinus
caninus). Trattkantareller växte bl.a. vid
basen av grova bokar.
Falsk rättikhätta (Mycena pelianthina)
var ett exempel på sydliga bokskogssvampar som ibland dyker upp även
i norrländska, kalkrika skogar. Denna
vackert purpurfärgade hätta växer även
sällsynt i kalkrika, norrländska gråalskogar. Den finske mykologen Harmaja
har beskrivit de nordliga hättorna som
egen art, Mycena lammienis. Men nya
standardverket Funga Nordica menar att
de mikroskopiska skillnader som angetts
som motiv för den nya arten ligger inom
den falska rättikhättans normala variation. Vår nya ”svampbibel”, säger även
att kommande DNA-studier får utvisa
huruvida de nordliga förekomsterna
representerar en egen art.
Brokspindling (Cortinarius bolaris) är en
vacker ”färgsvamp” som var vanlig i de bokskogar vi besökte under mykologiveckan. Monica
Svensson berättade att brokspindlingen haft
massförekomst i år under björk i Hälsinglands
skogar. Kjell Olofsson hade även funnit brokspindling tidigare under hösten i Västerbottens
kustband.
Flera sällsynta, sydliga tickor anträffades i bokskogarna som besöktes under mykologiveckan.
Aurantioporus alborubescens (synonym:
Tyromyces alborubescens) var ny art för
Halland. Den växte på högstubbe av bok, blev
rosa i snitt och hade sötaktig doft. Denna
raritet finns med i Ryvarden-Gilbertssons bok
”European Polypores” och anges ha sina nordligaste fynd på några få lokaler i Danmark.
Tickan Frantisekia mentschulensis fruktifierade
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Fältlunch. Från vänster: Leif Carlberg, Mats Karlsson, Erna Strid, Åke Strid. Foto U. Larsson.

Anne Molia, Matthias Lüderitz och Norbert Arnold diskuterar en svamp. Foto G. Kärrfelt.
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på en boklåga i en fin canyon med lövskog och
mycket död ved i Nissaströms naturreservat
intill vår förläggning. Dess närmaste lokaler
finns i Mellaneuropa.
Kulturmarkerna vid reservatet Gårdshult
Efter sanddyner och bokskogar var det dags att
exkurrera i kulturmarker. Vi besökte Gårdshult,
ett museijordbruk med ängar, små åkerplättar
och betesmarker. Två eldsjälar som lieslog de
finaste ängarna berättade om gårdens skötsel
och spännande historia. Motståndsmän hade
gömt sig här på den ensligt belägna skogsgården under andra världskriget. Men nu rådde
fredligare tider och vi samlade fingersvampar
på gräsmarkerna bl.a. rökfingersvamp (Clavaria
fumosa). Jag smakade tyvärr på den brännande
skarpa saften av etterriska (Lactarius bertillonii)
och lärde mig därmed för evigt skillnaden mot
luden vitriska (Lactarius vellereus) som har milt
smakande mjölksaft. Etterriskan växer sällsynt
även norrut och är t.ex. funnen i kalkgranskog
med orkidén norna (Calypso bulbosa) i västra
Medelpad.
Femsjö
Så var den stora jubileumsdagen inne! Bussar
förde oss på slingrande vägar till den idylliska
lilla byn Femsjö där allas vår ”svampfader”
Elias Fries såg dagens ljus år 1794. Det blev
fotografering av hela gruppen i slänten utanför
kyrkan där Elias fader en gång var präst. En
särskild bild togs på de ”stora pionjärerna” som

var med i Femsjö 1979 när SMF bildades. Paret
Karin och Anders Bolin hade gamla 1800-talskläder och föreställde Elias Fries och dennes
maka Christina. Inne i församlingshemmet hade
Anders och Karin även en kort teaterföreställning som Elias och Christina. Vi vandrade längs
de klassiska stigarna i närheten av Femsjö by
där Elias och hans fader vandrat. Mer än 50
svamparter hamnade på min lista bl.a. oxtungssvamp (Fistulina hepatica) som kalasade på en
gammal jätteek.

Hemresan

Under hemfärden var det dags att summera en
händelserik jubileumsvecka. Vi hade fått starka
naturupplevelser och fått se det finaste av halländsk natur. Vi enades om att besöket i Osbecks
bokskogar var en höjdarupplevelse liksom jubileumsdagen i Femsjö. Vi hade lärt oss mycket i
fält och vid kvällarnas genomgångar. Jeanette
hade sitt vinterförråd av matsvamp i stora
påsar. Hon hade fått veta av Anita Östlund att
mandelriskan idag växer norrut till Hälsingland.
Kanske dyker läckra mandelriskor snart upp i
Medelpads svampskogar?
Jan-Olof Tedebrand
Silje 128,
855 90 Sundsvall
janolof.tedebrand@telia.com

Svensk Mykologisk Tidskrift 2010
Under 2010 kommer SMT ut med fyra nummer.
Det första, ett grått nummer med föreningsangelägenheter, håller du just i din hand. Nr 2 och
3 blir färgnummer med ett rikt mykologiskt innehåll. Välkommen med ditt manus och dina bilder!
Nr 4 (ett grått nummer) blir en aktuell matrikel.
Referat från årets mykologivecka och inbjudan till
nästa års SMF-aktiviteter kommer i nr 1 2011.

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 31:1 (2010)

Manusstopp 2010:
nr 2 – 1 maj
nr 3 – 1 augusti

Välkommen med manus!
Redaktionen
Mikael Jeppson
Janne Nilsson
Hjalmar Croneborg
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Mykologivecka i Gästrikland -

SMF i samarbete med Gävleborgs Botaniska Sällskap
ERIK SUNDSTRÖM & OVE LENNSTRÖM

Gästrikland brukar räknas som den sydligaste
delen av Norrland, och har kanske just därför
en mängd intressanta biotoper. ”Limes Norrlandicus” anger gränsen mellan Norrlands barrskog och Mellansveriges blandskog, och brukar
definieras så att norr därom har man i genomsnitt minst 100 frostnätter per år. Den sträcker
sig från Arvika förbi Lindesberg och Avesta,
och sedan genom Gästrikland strax norr om
nedre Dalälven till Älvkarleby. Därför har norra
Gästrikland mest barrskog, men södra Gästrikland också har ek, lind, hassel och ask. Kustområdet från Älvkarleby upp till landskapsgränsen
vid Axmar liknar den södra delen men har inte
lika många lövträd.
Geologiskt är större delen morän på gnejsgrund,
men det går stråk av järnmalm blandade med
kalksten från Forsbacka, Årsunda och Torsåker
ända ner mot Nora, och ett stråk av sandsten från
Gävle till Storvik med diabas i kanterna. Koppar
och mangan finns vid Storvik
Dalälvens nedre del från Avesta till Älvkarleby
skiljer sig från andra älvar genom att den efter
istiden inte behöll sin smala slingriga dal utan
sökte en ny sträckning genom moränfält där den
bildar breda fjärdar med många öar, forsar och
strandängar. Största sjön är Storsjön söder om
Sandviken, men små sjöar och fuktiga myrar
finns över hela landskapet.
Två långa rullstensåsar går genom Gästrikland,
en från Gävle som korsar Dalälven i Hedesunda
och en från Ockelbo förbi Sandviken och Österfärnebo, dessutom flera korta åsar, alla med tallskog.
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Gästrikland är intressant genom att många
svampar liksom träden har sin nordgräns eller
sydgräns här.
Intressanta delar av södra Gästrikland ingår i
Nedre Dalälvens nationalpark som speciellt
visar strandskogar med lövträd vid sötvatten.
Längre norrut har Sveaskog bildat Ovansjö
Ekopark där skötselmetoderna skall bevara den
mångskiftande barrskogen. Intressanta biotoper
finns också i kalkpåverkade kustområden kring
Älvkarleby med sanddyner och flera områden
med gammalskog.
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Mykologiveckan
Logi under Mykologiveckan blir i PRO kursgård – Gysinge herrgård, från måndag 30 augusti till
söndag 5 september, 6 nätter (www.gysinge.com. http://old.pro.se).
Kursledare är Birgitta Wasstorp, Karl Soop och Erik Sundström.
Medlemmar i Gävle Botaniska Sällskap kommer att fungera som lokala guider.
Närmare information genom:
				
				

Erik Sundström 026-250291
Åke Malmqvist 026-622002
Ove Lennström 026-623475

Kostnader
Kursavgift 1100 kr, mat och logi 3 800 kr.
Medlemmar i PRO får lägre logikostnad.
Anmälan och inbetalning av kursavgift senast 15 maj 2010, plusgiro 650874-1 (Sundström).
I samma lokal avser Svampkonsulenterna/Svampfärgningssällskapet att direkt efter SMF:s Mykologivecka ha en vecka med kurs i textilfärgning med svampar.
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Svampens Dag
VIOLA FÄGERSTEN & INGER JOHANSSON

Svampens Dag 2009 - en rapport

Svampens Dag den 6 september 2009 uppmärksammades med 61 olika aktiviteter i hela Sverige,
från Vindelfjällen i norr till Stenshuvud i söder.
Från 46 av dessa aktiviteter har det inkommit utvärderingar. Deltagarantalet har varierat mellan
20 och 800 personer och rapportörerna har varit
eniga om att alla deltagare varit mycket positiva
och intresserade. Det har varit ett varierat program, svamprätter på restauranger, föreläsningar, svampfärgning, exkursioner, utställningar,
litteratur att titta på, tipspromenader, barnpysselhörnor och svampbestämning. Utställningar och
svamprådgivning tycks ha lockat störst publik.
Å andra sidan kan en lyckad utflykt inte ha
mer än ett begränsat antal deltagare per ledare.
Svampfynd som gjordes under Svampens Dag
och som förtjänar att uppmärksamma speciellt
är Clathrus archeri (bläckfisksvamp) och en Ganoderma lucidum (lackticka) som var 44 cm bred .
Dagspressen uppmärksammade våra aktiviteter
på vissa platser men på de flesta håll var det inte
något gehör alls. Där får vi i framtiden försöka
bearbeta våra lokala tidningar och kanske kontakta dem tidigare för reportage och notiser om
svamp. I detta sammanhang kan man berätta om
Svampens Dag och påpeka vikten av att sprida
svampkunskap till alla. SMF:s styrelse ska också diskutera vad som kan göras för att underlätta
arrangemanget. SMF kan däremot inte annonsera eller kontakta pressen utan det får bli en uppgift
för varje enskild arrangör.
Ett stort tack till alla som lagt ner mycket tid för
att göra Svampens Dag 2008 till en intressant
upplevelse för många människor! Hoppas på en
fortsättning många år framöver.
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Svampens Dag 2010

I år reserverar vi söndagen den 5 september för
Svampens Dag. En erfarenhet många av oss
gjorde 2008 var att vi måste vara fler att dela på
arbetet både lokalt och centralt. Så börja redan
nu att försöka hitta samarbetspartners för kommande Svampens Dag!
Tanken är att Dagen skall vara ett nordiskt arrangemang och förutom SMF och Svampkonsulenternas Riksförbund är den danska Foreningen til Svampekundskabens Fremme, Norges
sopp- og nyttevekstforbund med tillsammans
med flera naturum, nationalparker, naturreservat, länsstyrelser, Studiefrämjandet, STF, biologiska föreningar och museer.
Alla föreningar och organisationer är välkomna
att delta.
Till Er som inte varit med tidigare vill vi uppmana till att kontakta Viola eller Inger för att få materiel och tips samt publicitet på SMF:s hemsida
för ert arrangemang.
Sverige behöver fokusera mer på svamp, som på
många sätt har en nyckelroll i vår natur. Svampens Dag är ett sätt att öka svampintresset.

Väl mött på Svampens Dag
den 5 september 2010!
Viola Fägersten
Håkansgatan 22		
511 61 Skene		

Inger Johansson
Gunnarstorp 14
516 93 Rångedala

Tfn. 0320-331 30		

Tfn. 033-27 93 75

viola.fagersten@haxringen.se
i.j.gunnarsson@hotmail.com
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Veckoslutskurs - tema mikroskopering
Under ledning av Kjell Olofsson får SMF:s medlemmar nu åter
möjlighet att träna på att använda ljusmikroskopet.
Tidpunkt: Fredag den 23 april kl. 19.00 till söndag den 25 april
2010 kl. 14.00.
Plats: Institutionen för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs
Universitet, Carl Skottsbergs gata 22, Göteborg.
Program: Samling på fredag kväll för genomgång av mikroskoperingsteknik, framställning av preparat och användning av
olika kemikalier. Lördagen ägnas åt mikroskopiska karaktärer hos
svampar som sporer och cystider med egna praktiska övningsuppgifter. Fortsatt arbete under söndagen fram till tidig eftermiddag.
Litteratur: Som litteratur kommer främst att användas Kjell Olofssons ”Svamp under mikroskopet”
som alla deltagare får. Också SMF-skriften ”Svampstudier med mikroskop” av Åke Strid kan komma till
användning och finns till försäljning under kursen.
Materiel: Bäst är att ta med eget mikroskop. Det finns även möjlighet att låna mikroskop på institutionen. Kemikalier, objekt- och täckglas finns till försäljning. Tag gärna med färska eller torkade svampar.
Kostnad: Kursavgift erläggs med 500: -.
Varje deltagare ordnar själv övernattning och står också för kostnaden för mat. Fika under dagarna
bjuder SMF på.
Anmälan: Anmälan sker genom att kursavgiften betalas in på föreningens plusgirokonto 443 92 02–5
eller bankgiro 5388–7733 senast den 10 mars. Deltagarantalet är begränsat. Platserna fördelas efter
tidpunkt för anmälan.
Upplysningar:
Mikael Jeppson, tel. 0702218314
jeppson@svampar.se

Välkomna till ett trevligt veckoslut!
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Geastrum-Workshop på Öland
Tidpunkt: Helgen den 16–18 april planeras en workshop om jordstjärnor på Öland under ledning
av Mikael Jeppson. Vi träffas på fredagkvällen (16/4) för en allmän genomgång och fortsätter sedan på
lördag med att åka ut i fält. Lördag eftermiddag – kväll jobbar vi med insamlat material och har gemensamma genomgångar. Söndag förmiddag tillbringar vi i fält och efter lunch beger vi oss alla hemåt.
Logi: Hagaparks semesterby i Stora Fr. Inkvarterimg i dubbelrum/fyrbäddsrum i självhushållsstugor
med kök, toalett och dusch.
Resa: Var och en tar sig till Öland på egen hand. Under exkursionerna på Öland samåker vi och resenärerna i varje bil delar på bensinkostnaden.
Mat: Bekostas av var och en. Tag med mat som räcker till kvällsmat fredag, frukost (lördag, söndag) och
fältlunch (lördag). Närmaste livsmedelsbutiker finns i Mörbylånga och Färjestaden. På lördagkvällen kan
man antingen laga sin egen mat i stugan eller slå sig ihop och hämta pizza eller thaimat från Mörbylånga
eller Färjestaden. På söndag avslutar vi med lunch för dem som så önskar i Naturbokhandeln i Stenåsa
(lokala varmrätter, mackor och kaffe finns att tillgå) innan hemresa.
Kostnader: Kursavgift: 500:Logi: 500:-/ bädd (två nätter; egna lakan medtages). OBS - deltagare bosatta på Öland betalar endast
kursavgift om de ”bor hemma”.
Bensinkostnader vid exkursioner på Öland delas mellan passagerarna i respektive bil.
Mat bekostas av var och en.
Resa till och från Öland bekostas och ordnas av var och en; samåkning rekommenderas. En deltagarlista
kommer att skickas ut så samåkning kan arrangeras.
Anmälan: Betala senast den 20 mars 2010 in kursavgift och logikostnad till SMF:s plusgiro 443 92 02
– 5 eller bankgiro 5388 – 7733 och skicka/maila in anmälningsblanketten (finns härintill och på SMF:s
hemsida) till Mikael Jeppson (adress nedan). Deltagarantalet är begränsat och du erhåller din turordningsplats när inbetalningen registretats på något av SMF:s konton. Kursavgiften återbetalas ej vid eventuell avbokning senare än 1 april 2010.

Preliminärt program
Fredag 16 april
20.00 – 21.30 Introduktion, fylogeni, taxonomi,
bestämningsmetodik, litteratur.
Lördag 17 april
Frukost
09.00
Samling vid huvudbyggnaden för
genomgång av dagens exkursionsmål. Avresa.
09.30–12.00 Fältarbete
12.00
Lunch
13.00–15.00 Fältarbete
17.00–19.00 Bestämningsarbete; utställning
19.00
Middagspaus
20.00
Genomgång av dagens fynd;
morfologi, ekologi och utbredning
14

Söndag 18 april
Städning av stugor, frukost.
09.00
Samling vid huvudbyggnaden för
genomgång av dagens exkursionsmål.
09.30–12.00 Fältarbete
12.30
Lunch i restaurangen i anslutning
till Naturbokhandeln i Stenåsa;
sammanfattning av dagens fynd
och avslutning.
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Anmälningsblankett
Geastrum-Workshop
Jag anmäler mig till SMF:s Geastrum-Workshop på Öland 16–18 april 2010.
Namn: _____________________________________________________________________
Adress: _____________________________________________________________________
e-post: _____________________________________________________________________
telefon: _______________________________________________
mobiltelefon:

________________________________________

Maila/skicka in din anmälan till:
jeppson@svampar.se
eller
Mikael Jeppson
Lilla Håjumsgatan 4
461 35 Trollhättan

Glöm inte att sätta in kurs-/logiavgift på SMF:s
plusgiro 443 92 02 - 5 eller bankgiro 5388 - 7733
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Studio Fungorum 2009

Rapport från nybörjarkurs i svampkunskap
MIKAEL JEPPSON & JAN NILSSON

Under 2009 genomförde SMF en kurs för nybörjare i svampkunskap. Kursen gick av stapeln under ett förlängt veckoslut 10–13 september och
samlade elva deltagare.
På torsdagkvällen samlades alla deltagare i ekobyn Minto i Tingvall beläget i norra Bohuslän.
De båda kursledarna, Janne Nilsson och Mikael
Jeppson, drog efter middagen genast igång undervisningen med en bildkavalkad över svamparnas variation och mångfald och en presentation av bestämningslitteratur och tillgängliga
mykologiska internetresurser.
Följande dag ägnades förmiddagen åt en svampexkursion i ekobyns omedelbara närhet. Kantarellerna lyste gula i förmiddagssolen men det
fanns även mycket annat som samlades in för
eftermiddagens bestämningsövningar. Efter en
god lunch varvades kursledarnas prat med deltagarnas egna arbete med bestämningsböcker,
mikroskop och laptoppar. På kvällen blev det genomgång av dagens fynd och föreläsningar om
svampekologi och hur man klassificerar olika
biotoper liksom gemensamma bestämningsövningar med hjälp av nycklar i bland annat Ryman & Holmåsens svampbok. Ett par kurshäften
ägnade hur man känner igen träd och buskar och
hur man använder olika typer av bestämningsnycklar hade tagits fram av Janne Nilsson.
På lördagen styrdes kosan till ett Natura
2000-område i form av en ädellövskog på skalgrus i närheten av Grebbestad. Ann-Sofi Karlsson, känd SMF:are bosatt i närheten, anslöt
sig naturligtvis eftersom vi traskade omkring i
hennes hemmamarker. Bland intressanta fynd
kan nämnas Phellodon confluens (grå tagg16

svamp), Hygrophorus chrysodon (gulprickig
vaxskivling), H. discoxanthus (mörknande vaxskivling) och Scleroderma cepa (en sällsynt
rottryffel hittills utan svenskt namn). Lunchen
avnjöts på kursgården varefter de som var sugna
på ytterligare fältstudier gav sig iväg till den närbelägna kyrkan i Naverstad. På det gamla hävdade gravfältet invid kyrkan påträffades ett antal
svamparter karaktäristiska för ogödslade slåttermarker. Eftermiddagen ägnades åt fortsatta
bestämningsövningar, fyndgenomgångar, kort
genomgång av mikroskoperingsteknik, föreläsningar och diskussioner intill sen kväll. Speciellt
intresse ägnades referensmaterial och databaser
tillgängliga via internet (t.ex. länsstyrelsernas
kartservice GIS, Skogsstyrelsens Skogens pärlor
och ArtDatabankens fynddatabas Artportalen).
På söndagsmorgonen gjordes en sammanfattande genomgång av de under kursen insamlade svamparna med fokus på de olika släktenas
karaktärer varefter mikroskop, böcker och datorer packades ihop och deltagarna gav sig hemåt.
Kursledningen ber att få tacka alla idoga kursdeltagare liksom personal på Minto, Tingvall. Vi
satsar på en ny omgång med Studio Fungorum
i höst. Vi kommer även då att hålla till i norra
Bohuslän men denna gång i gränstrakterna mot
Dalsland, på kanten av Kynnefjäll, inte så långt
från Hedekas. Välkomna dit! Anmälningsblankett finns i detta nummer av SMT och på SMF:s
hemsida.
Janne och Mikael
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Studio Fungorum 2010
nybörjarkurs i svampkunskap

SMF planerar en förlängd veckoslutskurs i svampkunskap för nybörjare 9–12
september 2010. Kursen går av stapeln på Kynnefjälls Natur i Munkedals kommun, Bohuslän. Kursen är uppdelad i fältarbete, praktiska bestämningsövningar
och föreläsningar.
Några kursmoment:
• hur man bestämmer svampar till släkte med hjälp av svampböcker och
resurser på internet
• några karaktäristiska svampar i de naturtyper vi besöker
• den moderna systematiken – kort översikt
• enkel mikroskoperingsteknik
• svampars levnadssätt
• hur man känner igen och klassificerar olika biotoper
• kartor och koordinater
• att rapportera svampfynd till Artportalen
Vi startar med en gemensam samling och middag på torsdagskvällen den 9/9
och avslutar efter frukost på söndagen den 12/9. Tag med dig dina svampböcker,
en svampkorg och fältklädsel. Om du har ett mikroskop får du gärna ta med det
och en bärbar dator kan komma väl till pass.
Kursledare: Janne Nilsson och Mikael Jeppson
Kostnader:
- kursavgift: 500:- logi och helpension i dubbelrum torsdag kväll (middag) – söndag frukost: 2000:- enkelrumstillägg 600:- (begränsad tillgång)
Boende sker i nybyggda stugor med dubbelrum (Bed & Breakfaststandard).Varje
rum har egen toalett och dusch. Rummen håller hög standard och ingen kommer att bli besviken. Vi disponerar en större arbetslokal som är belägen i huvudbyggnaden. I samma huvudbyggnad finns också matsalen där frukost, lunch och
middag intas. Stugorna med dubbelrum är belägna 200–300 meter från huvudbyggnaden. Hela anläggning är belägen långt från bebyggelse. Den ligger rakt ut i
skogen och är byggd som en naturnära kursgård med inriktning mot natur/miljö.
Du kommer att få en naturskön upplevelse med fina svamplokaler i närheten.
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Översiktligt program
Torsdag 9/9
15.00 – 17.00
Ankomst. Fördelning av rum. Incheckning
18.00		
Middag, 2-rätters
19.00 – 22.00 Teoripass.
Fredag 10/9
08.00		
09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 17.00
18.00 – 19.00
19.00 – 22.00

Frukost
Exkursion.
Lunch
Bestämningarbete och teoripass.
Middag, 2-rätters
Teoripass

Lördag 11/9
08.00		
09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 17.00
18.00 – 19.00
19.00 – 22.00

Frukost
Exkursion. Annan naturtyp än föregående dag.
Lunch
Bestämningarbete och teoripass.
Middag, 2-rätters
Teoripass

Söndag 12/9
08.00 		
09.00 – 10.00

Frukost
Avslutning. Hemfärd

Städning av rum ingår i logipris.
Anmälan senast 30 april 2010
Skicka ett mail eller ett brev till Janne eller Mikael och anmäl dig. Samtidigt betalar
du in kursavgift och kostnad för logi+helpension till SMF:s plusgiro 443 92 02-5
eller bankgiro 5388-7733 senast den 30 april 2010. Deltagarantalet är begränsat
och du erhåller din turordningsplats när dina pengar kommit in till SMF. Kursavgiften återbetalas ej vid eventuell avbokning senare än 15 augusti 2010.

Välkomna!
Jan Nilsson			
Smeberg 2			
450 84 Bullaren			

Mikael Jeppson		
Lilla Håjumsgatan 4
461 35 Trollhättan

janne@sagenilerdal.se		

jeppson@svampar.se
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Anmälningsblankett
Studio Fungorum

Senast anmälningsdatum 30 april 2010
Jag anmäler mig till SMF:s nybörjarkurs Studio Fungorum 9–12 september 2010, i Bohuslän.
Namn: _____________________________________________________________________
Adress: _____________________________________________________________________
e-post: _____________________________________________________________________
telefon: _______________________________________________
mobiltelefon:

________________________________________

Maila/skicka in din anmälan till:
Jan Nilsson			
Smeberg 2			
450 84 Bullaren			

Mikael Jeppson		
Lilla Håjumsgatan 4
461 35 Trollhättan

janne@sagenilerdal.se		

jeppson@svampar.se

Glöm inte att sätta in kurs-/logiavgift på SMF:s
plusgiro 443 92 02 - 5 eller bankgiro 5388 - 7733
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SMF

Äntligen...

Nu finna alla tidigare utgivna nummer av Jordstjärnan på en samlingsCD!!!
CD skivan innehåller alla årgångar av Jordstjärnan
samt alla nummer av Svensk Mykologisk Tidskrift
(SMT) utgivna under de senaste 5 åren.
Inte nog med det. Allt innehåll är sökbart och med
mycket enkla medel kan du söka fram alla förekomster
av vissa ord (ex. svampnamn) och lätt komma åt allt
som skrivits om det.
Totalt innehåller CD-skivan 84 tidskrifter som tillsammans omfattar mer 6100 sökbara sidor.
Tänk på att Jordstjärnan innehåller många fina artiklar
som för de flesta har fallit i glömska men som fortfarande är aktuella och utgör en utmärkt kvällsläsning.
Levereras i plastbox med en historisk dokumentation
om Jordstjärnans tillkomst, hur den trycktes, vilka som
arbetade med den m.m. Författare är Åke Strid.
CD-skivan finns till försäljning i mars och kostar endast 250:- + frakt. Beställ den på:

www.svampar.se
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