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Thore Fries föddes den 2 november 1886 i Uppsala och dog på nyårsafton 1930 i Sydrhodesia (nuvarande Zimbabwe).
Thore Christian Elias Fries, som kallades för Thore,
var sonson till Elias Fries och son till Thore Magnus
Fries. Han var amanuens vid Uppsala universitets
botaniska laboratorium 1911‒12, docent i växtbiologi 1913 och ledare av den svensk-norska renbeteskommissionen 1913‒16. Han var föreståndare
för Abisko naturvetenskapliga station 1917- 1921,
konservator vid Uppsala universitets botaniska
museum 1920‒1924 och docent i botanik vid
Uppsala universitet 1924 och blev professor i
samma ämne vid Lunds universitet 3 juni 1927.
1917 gifte han sig i Solna med Fennia Maria Rosberg.
Thore Fries var verksam inom växtbiologin, särskilt
dess växtgeografiska del, och inom växtsystematiken, främst afrikansk fanerogamsystematik men
även nordisk gasteromycet-, fanerogam- och lavsystematik. Hans mest omfattande bidrag till nordisk
svampsystematik behandlade gasteromyceterna
(buksvamparna). Han inledde med en översikt över

Sveriges jordstjärnor 1912, fortsatte med bidrag till
Torne lappmarks och Troms fylkes gasteromycetflora
(1914 och 1918) samt avslutades 1921 med en allmän
översikt över Sveriges gasteromyceter och en speciell
översikt över våra Tulostoma arter. En bearbetning av
Juan Fernandez-öarnas och Påsköns gasteromyceter
kom 1922.
Resultaten av sina mycket omfattande och mångsidiga
undersökningar i norra Torne lappmark sammanfattade han 1913 i den banbrytande doktorsavhandlingen
”Botanische Untersuchungen im nördlichsten Schweden. Ein Beitrag zur Kenntnis der alpinen und subalpinen Vegetation in Torne Lappmark". Den innehöll
bland annat den första grundliga översikten över ett
skandinaviskt fjällområdes växtsamhällen och över
deras förhållande till miljön, särskilt snöfördelningen.
Han bidrog även med den första kartan med ekvidistanslinjer mellan skogsgränser i ett nordiskt fjällområde och den första allmänna indelningen av den nordiska fjällfloran i utbredningsgrupper. Han påvisade
att delar av denna flora måste ha överlevt den senaste istiden i två vitt skilda områden vid norska kusten.
...fortsättning sid 20.
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Ordförandens sida

Ordföranden har ordet
Mykologiveckan 2017 på norra Öland gick till
historien. På fem dagar konstaterades över 1 000
arter! Jag tror att det är någon form av rekord,
alla organismgrupper, alla tider. Kombinationen
av rika marker och kunniga mykologer nådde en
höjdpunkt. Och då var ändå sista dagen sämre,
fruktkropparna började bli trötta. Något som i
sin tur bara var en liten svacka i en i övrigt helt
otrolig svampsäsong.
Kanske desto mer märkligt då, att en del av
skogarna i Böda på norra Öland avverkas. Delar av området är en av Sveaskogs så kallade
ekoparker. I en sådan gäller ett utökat fokus på
naturvård, men det ingår ändå en viss andel som
sköts med vanligt trakthyggesbruk. I särskilt
rika landskapsavsnitt kan det alltså leda till fortsatt motstridiga intressen. Även andra gammelskogar på Sveaskogs marker berörs. Nu senast
i februari i år var SMF med och skrev under
ett upprop mot avverkningar av gammelskog i
Ore skogsrike i Dalarna. Läs mer om det här på
skyddaskogen.se.
I år är också gräsmarker och deras mångfald i
fokus. Under våren blir Jordbruksverket klar
med sin ”strategi för odlingslandskapets biologiska mångfald”. Norra Sveriges kulturlandskap, inklusive fjällen, uppmärksammas vid en
konferens i Östersund. ArtDatabankens årliga
konferens har odlingslandskapet som tema. Flera
viktiga utredningar bearbetas under året, med
bäring på levande landsbygd och förutsättningar
för att alls kunna sköta markerna.

SMF bidrar med att ordna flera intressanta kurser
kring såväl skogar som gräsmarker. Titta gärna
till i vårt kalendarium på svampar.se. Gräsmarkernas svampar var även temat för mykologihelgen i mars. I samband med mykologihelgen hölls
SMF:s årsmöte. I år avtackades tre ledamöter
i styrelsen: Ellen Larsson, Jeanette Södermark
och Johan Nitare. Låt mig ta tillfället i akt och
uppmärksamma alla tre med ett varmt tack för
allt arbete för mykologi i Sverige!
I januari hölls ett möte med Svenska Botaniska
Föreningens växtnamnskommitté, där Svengunnar Ryman är ordförande. På senare år har SMF
dragit igång en arbetsgrupp för svenska svampnamn, och vi behövde finna formerna för fortsatt
arbete med att få fram nya svenska namn. Läs
mer om det här i detta nummer.
Vi som sitter i SMF:s styrelse jobbar på med
att förbättra och utveckla verksamheten, vartefter som tid och pengar så tillåter. Du är varmt
välkommen att höra av dig med frågor, förslag
och synpunkter!

Hjalmar Croneborg
smf@svampar.se

I början av februari träffade SMF ansvariga chefer vid Naturvårdsverket, och det blev också
ett möte där Sveriges Ornitologiska Förening,
Sveriges Botaniska Förening och Sveriges Entomologiska Förening deltog. Vi hoppas och tror
att det ledde till en ökad förståelse för svampar,
och för den ideella artinriktade naturvården generellt.
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Mykologivecka 2018 i Dalarna
Dan Broström & Karl Soop
Välkomna till 2018 års Mykologivecka (3 – 9
september) i det undersköna Dalarna, med Mora
som förläggningsort. Dalarnas vackra natur är
mångomsjungen, men är också intressant ur
mykologisk synpunkt eftersom många sydliga
arter här har sina nordligaste utpostlokaler. Man
hittar här den sydligaste förekomsten av många
utpräglat nordliga arter.
Vi har lyckats engagera två kunniga och välkända kursledare, Mikael Jeppson och Michael
Krikorev. Detta borgar för hög kvalitet vid
bestämningsarbetet och kvällsgenomgångarna.
Nytt för i år är att vi inventerar våra ängs- och
fodermarker, ledare här är den kunnige biologen
Anders Janols.
Kursförläggning blir vid Mora Folkhögskola,
där arbets- och kurslokaler, samt boende för ett
begränsat antal deltagare finns. Övriga hänvisas
till annat boende (se inbjudan till Myko 18).

Skogstyper

Lavtallskog på sand
Denna typ är mycket vanlig inom våra exkursionsområden. Bonäsheden är en lokal av detta
slag med taggsvampar, musseroner och korallfingersvampar. Denna lokal tillhör det s k
Morafältet, det största fossila flygsandfältet i
Skandinavien. Här finns såpört, sandödla och
gråmyra, men också många rödlistade svamparter såsom Hygrophoropsis olida (smultronkantarell), Ramaria boreimaxima (rotfingersvamp),
Sarcodon scabrosus (skrovlig taggsvamp), Sarcodon squamosus (motaggsvamp), Tricholoma
matsutake (goliatmusseron), samt den ännu ej
formellt beskrivna Sarcodon roseoviolaceus (rosaköttig taggsvamp). Av andra fynd kan nämnas
Ramaria neoformosa s. Schild och Ramaria eosanguinea (tallfingersvamp). Man kan även hitta
Boletopsis grisea (tallgråticka) och Bankera fuligineoalba (talltaggsvamp), se Jordstjärnan 21

Fig. 1. Björkberget, Siljansnäs mot söder. Typisk natur i landskapet med berg och dalar. Foto Dan Broström.
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Fig. 2. Våtmarker vid Alderängarna. Foto Karl Soop.

(2), 2000. Flera Cortinarius-arter (spindelskivlingar) har sin typlokal här. Vi ägnar en dag under veckan till att utforska detta område.
Kalktallskog
Rättviksheden är en klassisk talldominerad
barrskogslokal på kalk, med ett stort antal Cortinarius-arter främst inom undersläktet Phlegmacium, som annars är mycket sällsynta. Delar
av heden har nu blivit skyddade som naturreservat, men större delen saknar detta skydd. Rättviksheden är mykologiskt sett sedan länge ansett som en av de finaste kalkbarrskogarna i
Norden. Av alla fynd här kan nämnas Boletopsis
grisea (tallgråticka), Diplomitoporus flavescens
(gulporig ticka), Pluteus chrysophaeus (gyllenskölding), Hygrophorus calophyllus (rosaskivig
vaxing), Neolecta vitellina (gullmurkling),
Rugosomyces onychinus (onyxmusseron), samt
Cortinarius-arterna aureofulvus (gyllenspindling), caesiocinctus (utan svenskt namn), corrosus (bullspindling), elotoides (violettrandad
spindling), cupreorufus (kopparspindling) och
4

phrygianus (frygisk spindling). Samtliga dessa
är rödlistade i Sverige och bara ett axplock av
vad som här kan finnas. Vi ägnar en dag att undersöka området.
Granskogar
Under senaste decenniet har avverkningarna
ökat vilket medfört att flera granskogslokaler
utarmats, trots förekomst av många rödlistade
arter. Dessbättre finns flera reservat där granen
dominerar som t ex vid Styggforsen och Östbjörka. Dessa lokaler är kalkrika med en exklusiv funga och det sistnämnda område är typlokal
för bl a Cortinarius suberi (Subers spindling)
och Cortinarius dalecarlicus (siljanspindling).
En klassisk Mora-lokal är Alderängarna, indelad
i olika höjdnivåer. Överst finns rika gran- och
tallskogar, medan gran och lövträd dominerar
lägre nivåer. Lägsta nivån består av klapperstensfält och genomflytes av s k korvsjöar. Här
finns många hotade arter som Sarcodon fennicus
(bitter taggvamp), Sarcosoma globosum (bombmurkla), Cortinarius napus (rovspindling), C.
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 39:1 (2018)
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Fig. 3. Catathelasma imperiale (kejsarskivling) vid Ljusterängsbäcken-Siljansfors. Foto Dan Broström.

elegantior (kungsspindling) och C. kristinae
(nybeskriven art).
Karlsberget är en fin granskogslokal som nyligen avsatts som reservat. Vi har dock inte haft
möjlighet att inventera detta område under goda
förhållanden ännu, varför det är jungfruliga
marker för oss.
En annan fin lokal av detta slag är Siljansfors,
vid museet, typlokal för Lactarius fennoscandicus (zonblodriska). Vid Ljusterängsbäcken är
Catathelasma imperialis (kejsarskivling) noterad. På dessa två områden är många hotade arter
funna.
Lövskogar
Inom Siljansområdet är renodlade lövskogar
ganska små och finns ofta växande på gamla
ängs- och betesmarker. Av försumpade lövskogar finns de flesta i anslutning, som sig bör,
till sjöar och vattendrag, exempelvis Enåns
utlopp i Orsasjön. Här dominerar gråalen och
kan betecknas som ett alkärr med sin speciella
funga. Här kan man finna Amanita friabilis (alflugsvamp) och Gyrodon lividus (alsopp). Andra
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lokaler med försumpade partier är bl a Alderängarna och Klikten på Sollerön.
Vi i Ovansiljans Svampförening hälsar er
hjärtligt välkomna till Mora för, som vi hoppas,
en givande vecka i vår vackra natur.
Dan Broström
(070-5634251; danfungi3@gmail.com)
Ewa Andersson
(070-3660809; ewaand@tele2.se)
Gittan Aronson
(076-2646131; dic.aronson@gmail.com)
Karl Soop
(070-5747078; karl@soop.org)
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Inbjudan till Mykologiveckan 2018 i Mora
Tid:

Vecka 36, måndag den 3/9 - söndag 9/9 2018.
Mykologiveckan inleds måndag 3/9, med incheckning från kl. 14.00, middag kl. 18.00.
Veckan avslutas efter frukost söndag morgon 9/9.
Plats:
Kurslokaler och boende är på Mora Folkhögskola.
Kursledare: Mikael Jeppson och Michael Krikorev. Anders Janols leder ängsmarksinventering.
Anmälan: Deltagaravgift 1300 :-, betalas till bankgiro 5743-3732 eller Swish 1234121935. Sista
anmälningsdag 1 juni. Avbokning efter 1 juli är avgiften ej återbetalbar. Vid senare
anmälan dock senast 1 aug. är avgiften 1700 :-.
OBS! Glöm inte att ange namn, e-post och märk talongen med "Myko 18".
Logi:

Alt 1.
Mora Folkhögskola. De rum vi disponerar kommer att fördelas efter det datum
deltagaravgiften betalas in. Rummen har dusch och toalett (Masen). Två rum delar på
dusch och toalett (Andersbo). Städ, sänglinnen och handdukar ingår.
Logementen (2 st), har vardera 5 våningssängar, toaletter och duschar. Städning ingår,
sänglinnen och handdukar ingår ej, men kan beställas.
Alla priser här nedan gäller för 6 nätter.
Masen:
Enkelrum 2400:-. Dubbelrum 1800:-/pers.
Andersbo:
Enkelrum 1800:-. Dubbelrum 1500:-/pers.
Logement:
1200:/pers. Ett logement är tänkt för damer.
Husbilsplats med el: 900:-. Utan el: 600:-. Gratis användning av torkapparater.
Alt 2.
Åmåsängsgården, 2 km från Folkhögskolan. Avresestäd, sänglinnen och handdukar ingår
inte, men kan beställas. 4-bäddsstugor 4500:-, (kökspentry, wc i stugan, dusch i servicebyggnad).
Alt 3.
Kristineberg hotell B&B, ca 2 km från Folkhögskolan. Sänglinne, handdukar och
avresestäd ingår. Enkelrum 2700:-. Dubbelrum 4500:-. Ej våningssängar. Dusch och
toalett på varje rum.

Konferenspaket:
består av frukost, lunchpaket, middag och lokalhyror. 1600:-. Inbetalas senast 15
aug. tillsammans med boendekostnaderna till konton enligt ovan. I överenskommelsen
ingår att all mat intas vid Folkhögskolan, även frukost.
OBS! P g a omständigheter vi ej kunnat förutse kan deltagarantalet komma att begränsas.
Varmt välkomna till en vecka i riskfyllda skogar!
Dan Broström ordf. tel: 070-5634251
Gittan Aronson sekr. tel: 076-2646131
Ewa Andersson
tel: 070-3660809
Karl Soop
tel: 070-5747078
6

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 39:1 (2018)

Mykologivecka

Anmälan Mykologiveckan 2018 i Mora, Dalarna
(se föregående sida)

Namn:
Adress:
E-post:
Telefon:				
Logi:

Alt 1

Mobil:

Masen.

Enkelrum

Dubbelrum

		

Andersbo

Enkelrum

Dubbelrum

		

Logement

		

Husbilsplats

med el		

utan el

Alt 2

Åmåsängsgården

Alt 3

Kristinebergs hotell B & B

Önskar dela rum

Enkelrum

Dubbelrum

med:

Ordnar boende själv
Konferenspaket
Specialkost:
Arbetsplats: 		
			

Jag önskar plats för mikroskop
Jag önskar plats för torkapparat

Anmälningsblanketten skickas till:
Håkan Schweitzer
Lasarettsvägen 9
792 51 Mora
Tel: 070-525 60 25
Anmälan kan även skickas via e-post med alla uppgifter enligt ovan till: hakan_schweitzer@msn.com
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 39:1 (2018)
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Hur kan man kompensera en nedhuggen svampskog?
17 – 19 augusti, Norrbotten

Ekologisk kompensation innebär att om någon exploaterar mark eller vatten ska denna vara skyldig
att kompensera för den skada det orsakar på den biologiska mångfalden. Ett sätt kan till exempel
vara att skydda biologisk mångfald på en annan plats. Hur fungerar detta med svampar, kan man t.ex.
kompensera för att ta ner en svampskog, eller kan man flytta på en gräsmark?
I höst arrangerar Sveriges Mykologiska förening en ny omgång av en kurs som fokuserar på svampar i naturvården. I år koncentrerar vi oss på begreppet ekologisk kompensation. Tillsammans med
forskare och ekologer utreder vi begreppet och besöker spännande exempel i fält – både skog och
gräsmark. Vi kommer även att titta på olika naturvårdsintressanta arter och diskutera hur och om
dessa arter livsmiljöer kan bibehållas eller restaureras utifrån de konkreta exemplen i fält.
Svampar är en artgrupp som har fått för lite utrymme i det nationella naturvårdsarbetet. En anledning
till detta är att det funnits kunskapsluckor om svampars biologi och ekologi vilket försvårar arbetet
med effektiva naturvårdsinsatser. Därför anordnar SMF kurser med fokus på naturvård och svampar
där vi vill sammanföra forskare, naturvårdsbiologer, mykologer och andra intresserade för att diskutera den nuvarande statusen för olika arter samt olika idéer och konkreta exempel för hur hotade
svampars levnadsbetingelser kan förbättras.
Helgen kommer att inledas med presentationer på fredag kväll. Den största delen av kursen kommer dock vara i fält och eftersom vi kommer att röra oss över relativt stora områden ligger fältdelen
av kursen över både lördag och söndag. Vi kommer bland annat att besöka ett område i närheten av
Gällivare där studier pågår med att förflytta död ved för att kompensera nertaget av gammelskog i
närheten av ett gruvområde. Kursen kräver att du har god fysik eftersom vi kommer att röra oss i
delvis krävande terräng.
Kostnader
Kursavgift 1000:- (icke medlemmar i SMF 1500:-)
Boende
Kostnader per natt för boende på vandrarhemmet i Jokkmokk 300:- (4-6 bäddsrum), 350:- (dubbelrum) och 480:- (enkelrum). Medlemmar i STF får 50 kr i rabatt. Egna sängkläder medtages eller
kan hyras för 90:-. Du bokar själv och informationen finns här: https://www.svenskaturistforeningen.
se/anlaggningar/stf-jokkmokk-vandrarhem/; jokkmokksvandrarhem@gmail.com; +46-703664645.
Ange att du ska delta i SMF:s arrangemang när du bokar.
Måltider
Vandrarhemmet erbjuder ett paketpris med frukostbuffé & lunchpaket för båda dagarna som kostar
380:- . Detta bokas i samband med att du bokar övernattning. Middag ordnar vi själva, förmodligen
genom att besöka någon restaurang i närheten.
Anmälan
Du anmäler dig så snart som möjligt, dock senast den 1 juli 2018 genom att skicka ett mail till
Elisabet Ottosson (e.ottosson.work@gmail.com) med kontaktuppgifter. Samtidigt skickar du din deltagaravgift (1000:-, 1500:- för icke-medlemmar i SMF) till SMF:s bankgiro 5388-7733. Glöm inte
att skriva ”Naturvårdskurs 2018” och ditt namn i meddelandefältet när du betalar. Du erhåller din
turordningsplats när inbetalningen registrerats på kontot. En bekräftelse på deltagande liksom mer
detaljer kring organisation och utrustning kommer att skickas ut i god tid före kursen. Deltagarantalet
är begränsat och anmälan är bindande.

Välkomna!
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SMF-kurs om
Tallnaturskogens vedsvampar
Tid: 30 augusti – 1 september 2018
Plats: nordvästra Dalarna
Kursledning: Helena Björnström och vedsvampspecialisterna Olli Manninen och Mikael Gudrunsson
Kursavgift: 1500:Boende & mat: cirka 1500:Kursen fokuserar på vedlevande svampar i tallnaturskogsmiljöer. Tanken är att spendera så
mycket tid som möjligt i fält. Möjlighet att röra sig i skogsmark är därför ett krav.
Anmälan
Du anmäler dig så snart som möjligt genom att skicka ett mail till Helena Björnström (helena_bns@
hotmail.com) med kontaktuppgifter. Samtidigt skickar du din deltagaravgift (alltså 1500:-) till SMF:s
bankgiro 5388-7733. Glöm inte att skriva ”Vedsvamp 2018” och ditt namn i meddelandefältet när du
betalar. Du erhåller din turordningsplats när inbetalningen registrerats på kontot. Du kommer att få
besked om du är antagen till kursen och du får då mera information och förslag på boende.
Deltagarantalet är begränsat (15 platser) och anmälan är bindande.

Välkommen!
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SMF-kurs om ängssvampar
– svampar i betesmarker och ängar
21 ‒ 23 september

En helg späckad med hagvaxingar, jordtungor och rödlingar!
Om detta låter som ljuv musik för dina öron så är du välkommen att delta i SMF:s ängssvampskurs
som i år hålls i trakterna söder om Jönköping. Här finns många värdefulla ängs- och betesmarker
med lång hävdkontinuitet och bland annat Vaggeryd och Bratteborgsbetet kommer att besökas. För
genomgångar och presentationer kommer vi att hålla till i Spånhults Herrgård i Norrahammar. Vi
ägnar dagarna åt exkursioner och praktiskt bestämningsarbete. På lördagskvällen går vi igenom fynd
och ekologi och dokumenterar våra fynd.
Kursledare: Kill Persson
Preliminärt program
Fredag 21/9
18.00		
Middag.
19.00 – 21.00
Kursstart med presentation av Jönköpingstraktens natur, ängssvampar och deras
		
taxonomi. Bestämningsteknik. Genomgång av exkursionslokalerna.
Lördag 22/9
08.00		
09.00		
15.00 		
16.00		
18.00		
19.00 – 21.00
		
		
Söndag 23/9
08.00		
09.30-12.00
		

Frukost.
Exkursion, fältlunch.
Eftermiddagsfika.
Bestämningsarbete.
Middag.
Bestämningsarbete. Genomgång av utställning.
Dokumentation. Inrapportering i Artportalen
Ängssvampars ekolog och utbredningFrukost. Städning av rum, utcheckning.
Kort exkursion i närområdet.

Kostnader
Kursavgift:

1000:- kr (pris för icke medlemmar i SMF 1500:- kr)

Logi och mat:
		
		
		
		

Boende bokas av var och en själv på Spånhults Herrgård
(http://www.spanhult.se/bo.html; spanhult@swipnet.se, tel. +46 (0)36 610 75).
Herrgården erbjuder vandrarhemsboende inkl. frukost, lunchpaket och middag
för 2100 kr (delat rum) och 2410 kr (enkelrum). Ange att du ska på SMF:s kurs
när du gör din bokning.
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SMF-Kurser
Anmälan
Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast 1 augusti 2018, genom att skicka ett mail till Elisabet
Ottosson (e.ottosson.work@gmail.com) med kontaktuppgifter.
Samtidigt skickar du din deltagaravgift (alltså 1000 kr) till SMF:s bankgiro 5388-7733. Glöm inte
att skriva ”Ängssvamp 2018” och ditt namn i meddelandefältet när du betalar. Du erhåller din turordningsplats när inbetalningen registrerats på kontot. Du kommer att få besked om du är antagen och
kan sedan boka in dig på Spånhults Herrgård.
Detaljer kring utrustning och organisation kommer att skickas ut i god tid före kursen. Deltagarantalet är begränsat och anmälan är bindande.

Välkommen till Vaggerydsbygden!
Kill Persson & Elisabet Ottosson

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 39:1 (2018)
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SMF-Kurser

Jordstjärnor och röksvampar
SMF-workshop på Gotland
18 ‒ 21 oktober

Under ett förlängt veckoslut studerar vi jordstjärnor och röksvampar
på Gotland. Vi exkurrerar på förmiddagarna, äter lunch i fält och åker
framåt eftermiddagen till vår förläggning och börjar att arbeta med artbestämning. All fynd kommer att rapporteras på Artportalen. Gotland
är stort och mångfacetterat och de svampgrupper vi kommer att studera
är lite kända på ön. Så här finns mycket att göra. Bland kvällsaktiviteterna finns föreläsningar kring taxonomi, artbestämningsteknik och
genomgång dagens fynd.
Kursort är i skrivande stund ej bestämd, men vi siktar på en lämplig lokal centralt på Gotland. Kompletterande information kommer till dem
som anmäler sig. Begränsat deltagarantal.
Kursledare: Mikael Jeppson
Kursavgift: 1000:- (icke SMF-medlemmar 1500:-)
Preliminärt program
Torsdag 18/10
18.00. Samling och middag
Fredag 19/10
Frukost
08.30 - 15.00
15.00 - 21.00

i fält (fältlunch)
Artbestämning och föredrag
med avbrott för middag.

Lördag 20/10
08.30 - 15.00
15.00 - 21.00

i fält (fältlunch)
Artbestämning och föredrag
med avbrott för middag.

Söndag 21/10
Kort sammanfattning i samband med frukost.
Avresedag. Exkursioner anpassas till färjeavgångar.

Boende och mat
Förslag på boende i olika prisklasser kommer att skickas ut till dem som anmäler sig. Var och en
bokar sedan själv sitt boende.
Anmälan
Du anmäler dig genom att skicka ett mail till Mikael Jeppson (jeppson@svampar.se) senast 201809-01. Samtidigt skickar du in din kursavgift (1000/1500:-) till SMF:s bankgiro 5388-7733. Ange
"Jordstjärnor 2018" och ditt namn i meddelandefältet. Du erhåller din turordningsplats när kursavgiften registrerats hos SMF. Du kommer då även att få ett mail med uppgift om du är antagen och
närmare information om praktiska saker.
Transporter
Färja: Färjetransport till/från Gotland: https://www.destinationgotland.se/sv/farja/
Flyg: SAS, BRA.

Välkommen till Gotland!
12
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Workshop: Identifiering av vedsvampar
9 ‒ 11 november, Fors, Dalarna
Vedsvampar, såsom tickor och skinn är de främsta nedbrytarna av död ved. Intensivt brukande av
skog har lett till att artmångfalden av vedsvampar har minskat i det brukade skogslandskapet, vilket i
sin tur lett till att flera arter nu är hotade. Som naturvårdsarter är flera vedsvampar ganska lättidentifierade medan andra kräver mera noggrant bestämningsarbete.
Vi fortsätter förra årets vedsvampsträff som en avrundning på fältsäsongen. Vi kommer att hålla till på
Dalagård i Västanberg, i södra Dalarna (http://dalagard.eu/; hållplats Krylbo alternativt Fors, om man
åker tåg). Under denna helg kommer vi att fokusera på identifiering av naturvårdsintressanta tickor
och vedsvampar, deras förväxlingsarter och några av de vanligare arterna. Vi kommer att fokusera
på makroskopiska karaktärer men även titta närmare på hur man mikroskoperar svårbestämda arter.
Under helgen gör vi även kortare fältbesök – men ta gärna med dig dina egna fynd som du gjort under
säsongen!
Nivå
Workshopen riktar sig till dig som har en del vana av bestämningsarbete och det är en fördel om du
som vill mikroskopera dina egna kollekter tar med eget mikroskop. Om du inte har eget mikroskop
så ange detta vid anmälan. Observera att träffen inte är en traditionell kurs – utan en workshop där vi
lär oss tillsammans av varandra. Har du mer frågor, kontakta Elisabet Ottosson.
Upplägg
Helgen kommer att inledas med kort presentation
på fredag kväll. Under lördag förmiddag gör vi en
kort exkursion. Därefter ägnar vi lördag eftermiddag till söndag förmiddag åt identifieringsövningar.
Kursen avslutas vid lunchtid söndagen den 11/11.
Kursavgift: 600:Boende och mat
När du har fått besked att du är antagen, bokar du
själv till Dalagård: info@dalagard.eu; tel. +46 (0) Phellinus pini (tallticka). Akvarell av Erhard Ludwig.
226 311 00. Boende och mat erbjuds till självkostnadspris (uppskattas till ca 600 - 700:-) av Dalagård.
Du anmäler dig så snart som möjligt, dock senast 1 oktober 2018 genom att skicka ett mail till Elisabet Ottosson (e.ottosson.work@gmail.com) med kontaktuppgifter. Samtidigt skickar du din deltagaravgift till SMF:s bankgiro 5388-7733. Glöm inte att skriva ”Vedsvampsworkshop 2018” och ditt
namn i meddelandefältet när du betalar. När inbetalningen registrerats på kontot får du besked om du
blivit antagen till workshopen. Deltagarantalet är begränsat och anmälan är bindande.

Välkommen!
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 39:1 (2018)
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Övriga aktiviteter

Svampträff på Gotland
28 – 30 september 2018

Välkommen att delta i en träff där vi samlas för att under ett par dagar leta svamp på Gotland. Många
spännande arter är rapporterade från ön över årens lopp, men det finns ännu fantastiskt mycket att upptäcka. Vi kommer att hålla till mitt på ön, för att på bästa sätt kunna anpassa oss efter förhållandena
just de här dagarna. Träffen kommer att gå till på sedvanligt vis, med exkursioner under dagarna och
artbestämning och erfarenhetsutbyte under kvällarna. Fokus kommer att vara på mångfalden av arter
(det handlar alltså inte om matsvamp.)
Boende
Hotell Dalhem.
Kostnad
500 kronor. Då ingår lokaler och plats vid arbetsbord. Resor till och på Gotland ingår inte.
Mat och boende ingår inte heller, utan det tillkommer. Kostnad för mat = 700 kr, samt för boende,
utifrån dessa alternativ:
Dubbelrum med eget bad: 900:-/natt
(450:-/person)
Dubbelrum delat bad: 800:-/natt		
(400:-/person)
4-bäddsrum: 1 200:-/natt		
(300:-/person)
Annex: dubbelrum delat bad: 700:-/natt (350:-/person).
Anmälan
Du anmäler dig genom att skriva in namn, adress m.m. i det formulär som du hittar via inbjudan i
kalendariet på SMF:s webbplats www.svampar.se – senast 17 augusti. Antalet platser är begränsat.
Betalning
Efter 17 augusti kommer du som anmält dig att få bekräftelse och möjlighet att betala anmälningsavgiften, samt även kostnad för boende och mat, till hotell Dalhem.
Frågor
Ställs till oss som är ansvariga för träffen:
Amanda Overmark, tel. 076 902 01 77, e-post amanda.overmark@gmail.com
Arne Pettersson, tel. 070 521 80 07, e-post p.arne.pettersson@telia.com
Hjalmar Croneborg, tel. 0706 15 05 75, e-post hjalmar.croneborg@gmail.com

Varmt välkommen!

hälsar Amanda, Arne och Hjalmar på Gotland
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Svenska svampnamn

Om svenska svampnamn
Hjalmar Croneborg
Svenska Botaniska Föreningens växtnamnskommitté har rollen att samordna arbetet med
svenska namn på kärlväxter, alger, mossor, lavar,
svampar, ja de flesta o-djur i vårt avlånga land.
Man har en samordnande funktion för olika arbetsgrupper inom respektive organismgrupp. I
växtnamnskommittén sker sedan ett gemensamt
utbyte av tankar och synpunkter. Man kan till
exempel undvika att samma namn för ett släkte används inom skilda grupper som alger och
svampar. I växtnamnskommittén sitter även en
språkexpert.
Arbetsgången är sådan att arbetsgrupper för de
olika organismgrupperna tar fram namnförslag
allteftersom, vilka sedan avhandlas i namnkommittén, antingen vid fysiska möten eller via
e-post, och därefter återsänds med eventuella
förslag till förändringar. Arbetsgrupperna tar sedan det slutliga beslutet och ser till att namnen
publiceras och förs in i Svensk taxonomisk databas, den s k Dyntaxa. Det är viktigt att de föreslagna namnen åtföljs av en liten förklaring eller
motivering i de fall dnamnet inte är självklart.
Under lång tid ansvarade Nils Lundqvist för
svamparna i växtnamnskommittén. Nils gjorde
också en enorm insats över årens gång, och byggde bland annat upp ett omfattande register över
de svenska namnen, med synonymer, källhänvisningar med mera. Mest känd när det gäller namnen blev han kanske för publikationen ”Svenska
svampnamn” från 1981, tillsammans med Olle
Persson. Den finns faktiskt än idag att köpa via
naturbokhandeln.se, även om det naturligtvis har
runnit mycket vatten under broarna sedan dess,
när det gäller såväl systematik som taxonomi.
Med ålderns rätt drog sig Nils tillbaka för ungefär tio år sedan. Vartefter växte sedan behovet
av att få fram nya svenska namn, inte minst genom den nationella rödlistan, som ju kommer
ut vart femte år. ArtDatabanken strävar efter att
så många arter som möjligt på rödlistan ska ha
svenska namn. Detta inte minst eftersom de används inom naturvården på ett annat sätt än om
de inte är rödlistade. Ett annat tydligt behov är
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 39:1 (2018)

när Nationalnyckeln publiceras för någon grupp.
Det har i och för sig inte hänt med svampar än,
men arbete pågår med ett drygt hundratal arter
inom Xylariales.
För att ta fatt i det här drog SMF:s dåvarande
styrelse år 2013 igång en arbetsgrupp för svenska svampnamn. Den har sedan dess arbetat
med olika grupper av arter, utifrån behov. Riktigt vilken roll den här arbetsgruppen har haft
i förhållande till växtnamnskommittén har inte
varit helt klart. Därför deltog SMF vid ett möte
med växtnamnskommittén i januari i år. Det
beslöts då att arbetsgruppen för svenska svampnamn får ansvar för svamparna, inom ramen för
växtnamnskommitténs arbete. På så sätt kan arbetsgruppen arbeta vidare i en tydligare roll, och
det behöver inte råda oklarheter kring varifrån
nya svenska svampnamn kommer. Avsikten är
också att utse en ny ledamot i växtnamnskommittén, med ansvar för svampar, som efterträdare till Nils Lundqvist.
Inom vissa grupper, som till exempel kärlväxter,
har det varit tradition att publicera nya svenska
namn i olika omgångar, framför allt då i Svensk
Botanisk Tidskrift. Det har den fördelen att man
kan referera dit efteråt. Av någon anledning
har det inte varit så med svamparna, nya namn
har inte publicerats i Jordstjärnan eller senare
Svensk Mykologisk Tidskrift på samma sätt.
Från och med nu är avsikten att alla nya svenska
svampnamn skall publiceras i Svensk Mykologisk Tidskrift, åtföljda av en liten förklaring eller
motivering. Nils Lundqvist avled 12 december
2017. Låt oss skänka honom en tacksamhetens
tanke, inte minst för hans fenomenala insatser
inom både svensk och internationell mykologi.
Arbetsgruppen för svenska svampnamn har nuvarande sammansättning:
Mikael Jeppson, Michael Krikorev, Sofia Lund,
Johan Nitare och Kill Persson
Hjalmar Croneborg
hjalmar@svampar.se
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Mykologisk kalender

Mykologisk kalender 2018
22 maj
Biologiska mångfaldens dag. (Information om svampaktiviteter kommer på SMF:s hemsida)
23 - 29 juli
Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker - Jämtland. (Kontakta forskningsresan2018@gmail.com
för mer information)
17 ‒ 19 augusti:
Naturvårdskurs i Jokkmokk (SMF; info i detta nummer av SMT)
19 ‒ 26 augusti:
Svampresa till Ryssland (se SMT 2017-4)
26 augusti ‒ 1 september:
Europeisk Lactarius/Russula-kongress i Borgsjö (se SMT 2017-4)
30 augusti ‒ 1 september:
Vedsvampar i tallnaturskog. Kurs i Dalarna (SMF; info i detta nummer av SMT)
2 september:
Svampens Dag (info kommer på SMF:s hemsida, www.svampar.se)
3 ‒ 9 september:
Mykologivecka i Dalarna (Ovansiljans svampförening/SMF; info i detta nummer av SMT)
21 ‒ 23 september:
Kurs om ängsmarkssvampar i Norrahammar (SMF; info i detta nummer av SMT)
28 - 30 september:
Svampträff på Gotland (info i detta nummer av SMT).
18 ‒ 21 oktober:
Workshop om jordstjärnor och röksvampar på Gotland (SMF; info i detta nummer av SMT)
9 ‒ 11 november:
Vedsvampsworkshop i Dalarna (SMF; info i detta nummer av SMT)

16

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 39:1 (2018)

Minnesord

Nils Lundqvist
1930–2017
Nils Lundqvist var folkskollärarson från Sunnanå i Hälsingland och han tog studentexamen i Söderhamn. Sina akademiska studier och sedermera forskning bedrev Nils i Uppsala och det utmynnade
i hans storslagna doktorsavhandling om koprofila svampar. Det är en noggrant utarbetad avhandling och Nils gick verkligen till grunden och lade ner mycket möda på att spåra typmaterial, t.ex.
i småherbarier i Frankrike. Avhandlingen gjorde Nils till en internationellt känd forskare och han
kom att under hela sitt verksamma liv, som höll på långt efter pensioneringen, ha kontakter i många
länder med forskare inom samma gebit. Yngre efterföljare fick ofta intresse och lärdomar genom
dessa kontakter med Nils.
Nils Lundqvist hade ett brett register som mykolog och många av oss har träffat honom under
mykologiveckor där han brukade deltaga. Det var Nils som en gång föreslog att det tidigare namnet mykologveckor skulle bytas till mykologiveckor. Det var i analogi med botanikveckor som var
inarbetat i Svenska Botaniska Föreningen där Nils var ordförande 1981–1988. I fält var Nils mest
intresserad av småsvampar inom olika grupper, inte ens de imperfekta svamparna gick han förbi.
Vid Uppsala universitet hade Nils Lundqvist förutom kursverksamhet tjänst som museiintendent, och
från 1977 innehade han en docenttjänst i botanik fram till 1982 då han utnämndes till professor vid
Sektionen för kryptogambotanik vid Naturhistoriska riksmuseet. Där hade jag förmånen att under nio
år ha Nils som chef, kollega – och vän. Nils var en lugn person och lätt att samarbeta med, inte bara
i det dagliga arbetet. Han var en skolad taxonom och den tid som vi ägnade åt vetenskapliga namn
inför utgivandet av Nordic Macromycetes blev för mig en värdefull lärotid. En annan hjärtesak för
Nils var svamparnas svenska namn och många stunder gick åt till namndiskussioner. Den namnlista
som kom ut 1987 var bara en början och Nils arbetade oförtrutet vidare.
Nils efterlämnar makan Kerstin och tre barn med familjer.
Åke Strid

Foto Åke Strid (Mykologiveckan i Malung 1995).
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Lars Erik Kers
1931‒2017
En skarpögd botaniker och mykolog som gått ur tiden
Lasse är för dagens svampkännare mest känd för att vara kunnig på tryfflar men hans bakgrund var
betydligt mer omfattande. Han föddes i Leksand 1931 och blev tidigt naturintresserad. Han tog realexamen i Borlänge och studentexamen i Uppsala. Efter att ha studerat geologi och naturgeografi i
Göteborg kom han snart att fångas av botaniken. Professor Folke Fagerlind på Botaniska institutionen i Stockholm blev hans mentor och inspirationskälla. De gjorde flera resor tillsammans, bland
annat till Sydafrika. Efter att ha undervisat på Stockholms universitet, där han var docent i systematisk botanik, blev han rekryterad till Bergianska trädgården, dit han kom 1971. Lasse var mycket
trädgårdsintresserad och höll talrika guidningar för allmänheten ute i den botaniska trädgården. På
Färingsö, där han bodde, hade han en fantastisk privat trädgård som han byggde upp efter sin pensionering. Han ledde också botanikkurser på Mälaröarna tillsammans med vännen Pelle Holmberg.
Lasse var en skicklig pedagog som fick folk att lyssna på vad han hade att säga. Under många år satt
han också i styrelsen i ”Föreningen Dendrologi och Parkvård” och var aktiv skribent i tidskriften
”Lustgården”.
Hans kunskaper i ekologi var omfattande. Han hade förmåga att läsa av naturen på ett sätt som är få
förunnat. Det berättas bland annat att han under en taxiresa på Södertörn utanför Stockholm plötsligt
bad taxichauffören att stanna, varefter han slängde sig ut ur bilen, vandrade in ett stycke i lövskogen
och där kunde notera det första sörmländska och det nordligaste svenska beståndet av lundvårlök
(Gagea spathacea), en art han hade på känn skulle kunna finnas där. Lasse var som forskare ytterst
noggrann och tecknade i sina publikationer arternas habitus och detaljer mycket exakt.
Lasse var en driven systematiker och var under en tid en av de världsledande inom den tropiska växtfamiljen Capparaceae, dit bland annat kapris hör. Han publicerade till exempel ett arbete om släktet
Cleome, paradisblomster, vilket numera förs till en annan växtfamilj. Från mitten av 1970-talet började Lasse i allt högre utsträckning intressera sig för svampar, särskilt buksvampar. Efter att ha ägnat
sig åt jordstjärnor några år blev han alltmer intresserad av hypogeiska svampar, framför allt tryfflar.
Han arbetade oförtrutet med dessa svampar och samlade dem i fält överallt, på resor i Sverige och i
andra länder. Han kom att beskriva två arter, vit stjälkröksvamp (Tulostoma niveum)och strimsporig
hjorttryffel (Elaphomyces striatosporus). Under sina fältexkursioner kom han att hitta ett flertal nya
arter för Sverige, däribland jordstjärntryffeln (Geastrum flexuosum), tidigare inom släktet Radiigerara – en art som Naturvårdsverket för övrigt upprättat ett åtgärdsprogram för. Han beskrev också en
rad nya arter för Sverige som han själv hittade eller fick sig tillsända. Han samarbetade under många
år med Roland Carlsson, Lekeryd, vilka tillsammans gjorde många fynd av tryfflar, av vilka bara ett
fåtal blivit publicerade. Roland Carlsson har nu övertagit Lasses herbariematerial, ett material som
är av stort värde för vetenskapen.
Lasse var mycket tidigt ute, kanske först, med att betona begreppet kontinuitet som en viktig ekologisk kvalitetsfaktor vid naturvärdesbedömning och för att förklara arters uppträdande och utbredning, något som haft stor betydelse för senare mykologer och naturvårdare och för arbetet med att
identifiera skyddsvärd natur. Hans tidiga slutsatser har kommit att få stor betydelse för vår nutida syn
på biologiskt värdefulla biotoper.
Jag har träffat Lasse på olika exkursioner samt haft timslånga samtal med honom i telefon. Han körde
aldrig bil och blev därför beroende av andra för att komma ut i fält. Under exkursionerna försvann
han oftast och kunde vara borta i timmar, men när exkursionen var slut fanns han alltid på plats i den
18

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 39:1 (2018)

Minnesord
bil som skulle köra honom tillbaka. Det enda han åt ute i fält var choklad och jordnötter och överläppen putade ordentligt av en väl tilltagen portion snus. När dagen var slut ville han ofta gå in på en
bar och äta falukorv och dricka en pilsner. Lasse var en man med idéer, men han hade också en varm
humor och man kom alltid ihåg mötena med honom i fält, som när vildsvinen bökat upp marken på
en Tulostoma-lokal utanför Tullgarn i Sörmland. Han höll ett strafftal för alla vildsvin i trakten och
utgick från att de lyssnade på honom.
När jag pratade med Lasse senast var han beredd att påbörja en revision av tryffelsläktet buktryfflar
(Hymenogaster), som han menade var en enda sörja av arter med felaktiga namn och tvivelaktiga
avgränsningar. Troligen blev aldrig arbetet påbörjat, men Lasses material av Hymenogaster är en
värdefull skatt för den som framledes vill arbeta med släktet.
Lasse var en genuin ungkarl, en ensamvarg, som på ålderns höst ägnade alltmer tid åt sin forskning.
Han avled den 27 maj 2017, 85 år gammal, och vi är många som saknar honom och hans gärningar
inom mykologin. En i många avseenden unik människa, en fantastisk pedagog och samtidigt en kunnig ekolog har lämnat oss och det kommer dröja lång tid innan hans tomrum fylls.
Hans Rydberg

Foto Roland Carlsson.
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SMF
Fortsättning - Thore Fries...
Åren 1917 ‒ 19 undersökte Thore Fries regelbundet olika växtsamhällens isavsmältning och olika växters
blomningstider i olika växtsamhällen längs en profillinje uppför fjället Njulla sluttning mot Abisko. Detta
omfattande material publicerades 1925. Denna studie upprepas nu av forskare vid Climate Impacts Research Centre, Umeå universitet, med början i maj 2017. Till den 4:e internationella växtgeografiska exkursionens Abiskobesök 1925 utgav Thore Fries en översikt över berggrundens betydelse för fjällväxternas
utbredning i Skandinavien samt (tillsammans med C. G. Alm) en exkursionsguide för Torne lappmark.
Hans arbete med tropiska Afrikas kärlväxtflora började med en bearbetning av några smärre fanerogamfamiljer i samlingarna från brodern Robert Fries Afrika-resa 1911‒12. Sedan han 1921‒22 tillsammans med brodern själv besökt Östafrika, särskilt Mt Kenya och Mt Aberdare, publicerade han i
rask följd bearbetningar av talrika släkten i de tropisk-afrikanska bergens fanerogamflora. Redan de
första av dessa monografier (tillsammans med brodern Robert Fries) över jätte-Senecio- och jätteLobelia-arterna, väckte internationell uppmärksamhet och inledde en ny epok i de tropisk-afrikanska
bergsflorornas utforskande. En växtgeografisk sammanfattning av Kenya- och Aberdarebergens vegetationsbälten och växtsamhällen utarbetades likaledes gemensamt och publicerades efter Thore
Fries död av Robert 1948.
Det blev aldrig Thore Fries förunnat att själv publicera några resultat från den resa till Sydafrika och
Sydrhodesia, under vilken han nyårsaftonen 1930 dukade under för en lunginflammation i Zimbabwe.
Ett varmt tack till Gunilla Broberg i Mariestad för att hon ställt bilder av sin morfar till vårt förfogande.
Källor:
Dagens Nyheter 1931-01-03. Thore Fries död.
Du Rietz, G.E. 1931. In memoriam, Thore C.E. Fries. Svensk Botanisk Tidskrift 25: 442-450.
Anders Bohlin
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