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Inledning
I det stora och mångformiga släktet Entoloma 
ingår en liten grupp närbesläktade arter vars 
fruktkroppar bara visar sig på våren och som 
är knutna till buskar och träd av famljen Rosa-
ceae (rosväxter) eller till Ulmus (alm) (tabell 1). 
I  Funga Nordica (Noordeloos 2012) och annan 
modern svamplitteratur består gruppen av fem 
arter: Entoloma clypeatum (mörkrödling), En-
toloma aprile (majrödling), Entoloma sepium 
(slånrödling), Entoloma niphoides (vitrödling) 
och Entoloma saundersii. Tre av dem, E. clypea-
tum, E. niphoides och E. sepium växer under ro-
sacéer medan E. aprile och E. saundersii växer 
under alm. De växer i stora grupper, ofta i täta 
gyttringar och har ett musseronliknande ut-
seende om man bortser från det röda sporpulv-
ret. Troligen bildar de någon form av mykor-

rhiza eller annan association med sin värd.
Det är oftast inga problem att placera fynd till 
denna grupp (Entoloma sect. Nolanidea) men 
de tre arterna under rosacéer har genom åren 
namnsatts på olika sätt och vållar fortfarande 
stora bestämningsproblem. Färska fruktkrop-
par kan vara allt från rent vita till gråbruna 
eller beigefärgade, ofta är de ljusa i början men 
mörkare med åldern. Artbeskrivningar i littera-
turen är oftast helt grundade på hattfärgen och 
därför mycket opålitliga. Mikroskopiska studier 
ger föga vägledning eftersom är de mycket lika 
varandra med isodiametriska sporer och intra-
cellulärt pigment i hatthudshyferna.  
Vi har under året tagit fram sekvensdata för ett 
antal kollekter inom gruppen. De fylogenetiska 
analyserna antyder att man har stor vägledning 
att urskilja arterna genom ekologin då sekvense-
rade kollekter inom samma klad förefaller 

Vårrödlingar	-	en	grupp	med	stor	variation	
i	färg	och	form
	 Stig	Jacobsson,	Ellen	Larsson	&	Anders	Aronsson

Abstract
Spring	fruiting	Entoloma in Sweden. 
Four	species	of	spring	fruiting	Entoloma	were	confirmed	by	molecular	data	to	occur	in	Swe-
den: E. niphoides	fruting	under	Prunus, E. clypeatum	fruiting	under	Malus, E. sepium	fruiting	
under Crataegus and E. aprile	fruiting	under	Ulmus.	The	molecular	analyses	suggest	rather	
distinct	ecological	preferences	for	the	separate	species.	However,	further	collecting	with	do-
cumentation	of	morphology	and	ecology	is	needed	to	finally	settle	the	names.	Whether	E. 
saundersii	occurs	in	Sweden	remains	dubious.

Svensk	Mykologisk	Tidskrift	39	(3):	2–7 2018Svamppresentationer

Tabell	1.	Vårrödlingar	(Entoloma	sect.	Nolanidea)		i	Sverige.
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vara knutna till ett visst trädslag. Detta är dock 
ännu inte helt klarlagt men är en hypotes som 
vi vill utforska. Så med denna lilla artikel vill 
vi uppmana alla att hålla ögonen öppna under 
kommande säsong och söka efter vårrödlingar. 
Det är viktigt att noggrant dokumentera ekologi, 
färgnyanser på hatten och eventuell doft på fyn-
den, samt att ta ett foto på svamparna på växt-
platsen. Kanske kan vi då i framtiden utröna hur 
det förhåller sig.

Molekylära	data
ITS och den första delen av LSU regionen av 
nukleärt ribosomalt DNA sekvenserades för 14 
kollekter av vårrödlingar, av våra arter i Norden 
utom E. saundersii där vi saknar material. De 
två sekvenser som är med i den fylogenetiska 
analysen är hämtade från GenBank och har ett 
ursprung från Italien. Ytterligare tre sekvenser 
från övriga arter och ytterligare två för utgrup-
pen har hämtats från GenBank. Totalt var 18 
sekvenser från vårrödlingar med i de fylogene-
tiska analyserna, sekvensdata från E. politum 

och E. nidorosum (stinkrödling) användes som 
utgrupp. Resultaten visar att det är fråga om fyra 
distinkta men närstående arter i Sverige. De an-
tyder också att det finns ekologiska skillnader 
mellan arterna, se fig. 1. Entoloma niphoides är 
samlad under plommon och slån, E. clypeatum 
under äppleträd (men en av kollekterna var sam-
lad under hägg och den avviker något i sekvens-
data från de andra fyra kollekterna), E. sepium 
under hagtorn och E. aprile under alm. Ingen av 
våra sekvenser var identisk med sekvenserna av 
E. saundersii från Italien. 

Korta artbeskrivningar med kommentarer
Mörkrödling (Entoloma clypeatum)  - fig. 2
Är den vanligaste och mest kända arten i gruppen 
och den som oftast avbildas i svampböcker. Den 
växer ofta i stora grupper under Malus (apel), 
gärna i gamla trädgårdar. Ofta anges "various 
Rosaceae" eller Prunus som biotop förutom 
Malus, vilket antyder att namnet använts i vid 
bemärkelse och även inkluderar andra arter. 
Fruktkropparna är ganska robusta och musse-

Fig.	1.	Fylogram	baserat	på	sekvensdata	från	ITS	och	
LSU	regionen.	Supportvärden	från	den	statistiska	ana-
lysen	är	noterad	på	grenarna.	De	fyra	stödda	kladerna	
som	representerar	de	arter	som	förekommer	i	Sverige	
är	namngivna	med	artepitet	och	ekologi.
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ronliknande, hatten är ofta något hygrofan och 
strimmig närmast kanten. Hattfärgen är mycket 
variabel, vanligen gråbrun till gulbrun hos färs-
ka fruktkroppar men inte särskilt mörk som det 
svenska namnet antyder och därför egentligen 

är missvisande. Noordeloos (1981) har beskri-
vit flera former som exempelvis E. clypeatum 
f. pallidogriseum som ska vara en ljus variant 
med gråbrun ton i hatten, distinkt hygrofan och 
lukta mjöl, samt E. clypeatum f. xanthophyl-

Fig.	2.	Mörkrödling	(Entoloma clypeatum).	Bohuslän,	Härmanö	1982,	Jacobsson	82002	(GB).	Foto	Stig	Jacobsson.

Fig.	3.	Slånvårrödling	(Entoloma niphoides).	Bohuslän,	Rörö,	2017,	A.	Aronsson	&	E.	Larsson	4-17	(GB).	Foto	Ellen	
Larsson.
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lum som ska ha en gräddfärgad till gulbrun hatt 
och lameller med gul ton. Detta antyder att det 
finns en betydande morfologisk variation inom 
arten eller att andra arter ingår. Detta återspeglas 
också i de molekylära data som vi har tagit fram 
som visar att det finns en genetisk variation inom 
arten (fig. 1).

Slånvårrödling (Entoloma niphoides)  - fig. 3
Sedan många år har vi sett och samlat en vitak-
tig eller mycket ljus Entoloma som växer i stora 
grupper under slån på kalkhaltig, skalgrusrik 
mark i Bohuslän. Cirka 10 lokaler är nu kända 
utan att vi aktivt sökt efter den, så det är uppen-
barligen ingen ovanlig art. Rimligtvis finns den 
även i andra landskap där slån växer. Vi känner 
också till några fynd under andra Prunus-arter 
(plommon och fågelbär). Den växer gärna grupp-
vis eller i små klungor på samma sätt som E. 
clypeatum, men i allmänhet är fruktkropparna 
spensligare. Variationen är dock stor. Hatten är 
som ung vit, slät och glänsande, hygrofan och 
doftar starkt av mjöl. Med tiden får den en beige-
brun anstrykning och gamla intorkade exemplar 

kan bli relativt mörka. Vilket namn som skall 
gälla för denna art är omdiskuterat. Noordeloos 
(1992, 2018) anser att E. niphoides är en säll-
synt art som är rent vit och helt utan pigment 
och inkluderar andra mycket ljusa fruktkroppar i 
sin tolkning av E. sepium. Våra DNA-sekvense-
ringar tyder dock på att den art som är vanlig 
under slån är identisk med beskrivningen av E. 
niphoides och att E. sepium är en annan art som 
växer med Crataegus (hagtorn).

Hagtornsrödling (Entoloma sepium)  - fig.  4.
Morfologiskt snarlik mörk vårrödling, möjligen 
brunare och mer fibrigt radiärtrådig på hatten. I 
nyare svamplitteratur som t ex Fungi Europaei 5 
(Noordeloos 1992) beskrivs E. sepium som gans-
ka ljus, vilket kan bero på att den där inkluderar 
det som vi kallar E. niphoides.  En karaktär som 
ofta anges är att fotbasen och köttet får en gulröd 
färg i skador och vid genomskärning. Hur tillför-
litlig denna karaktär är vet vi inte, men köttet 
ger en blågrön färgreaktion med guaiac-lösning. 
Vi har bara två sekvenserade fynd av E. sepium 
och i bägge fallen växte de rikligt under hagtorn 

Fig.	4.	Hagtornsrödling	(Entoloma sepium).	Bohuslän,	Rörö,	2017,	A.	Aronsson	&	E.	Larsson	2-17	(GB).	Foto	Ellen	
Larsson.	
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(Crataegus). Men vi tror att arten ofta kan vara 
felbestämd till E. clypeatum.
Som svenskt namn på E. sepium har använts 
slånrödling. Detta namn bör givetvis användas 
på den art som växer under slån, dvs E. niphoi-
des. För E. sepium föreslår vi därför hagtorns-
rödling.

Majrödling (Entoloma aprile)  - fig. 5.
Skiljs från de andra arterna i gruppen genom att 
vara något mindre och tunnköttigare med en mer 
markant puckel. Hatten är hygrofan och genom-
skinligt strimmig till mitten. Den växer under 
alm men förefaller inte vara särskilt vanlig. Kan-
ske missgynnas den av almsjukan? Ibland kan E. 
aprile växa på samma lokal som E. clypeatum 
vilket kan vålla bestämningsproblem eftersom 
den morfologiska variationen överlappar.  

Entoloma saundersii
Svenskt namn saknas. Den är uppgiven någon 
enstaka gång från Sverige men vi har inte sett 
något material av den. Skiljer sig lätt från de 

andra arterna i gruppen genom att ha en vit-
flockig glimrande till silvrig hatthyta, och mik-
roskopiskt genom större och rundare sporer. Den 
uppges växa under alm och ska komma tidigare 
på våren än de andra arterna. Arten är beskri-
ven av Fries (1874) i Hymenomycetes Europaei 
baserat på material från England.

Slutsats	och	upprop
Det finns mycket kvar att reda ut i denna in-
tressanta grupp och vi uppmanar därför mykolo-
ger att söka efter dem kommande säsonger, sam-
la, fotografera, notera ekologi, doft, eventuella 
färgförändringar i köttet mm. Rapportera era 
fynd på artportalen med ekologi. Material och 
information får gärna också skickas till författar-
na med hopp om att vi ska kunna bringa klarhet 
om arterna i gruppen.
Tack till Bálint Dima och det Norska Entoloma-
projektet för hjälp med att jämföra och kon-
firmera våra sekvensdata. Tack också till Anita 
Stridvall för att vi får använda hennes foto av 
E. aprile.

Fig.	5.	Majrödling	(Entoloma aprile).	Västergötland,	Västra	Tunhem,	A.	Stridvall	(GB).	Foto	Anita	Stridvall.	

Svamppresentationer
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Inledning
Den 20 augusti 1958 gjorde Olle Persson och Nils 
Suber (fig. 1, 2) en utflykt till Drottningholms-
parken i Stockholm. De uppmärksammade en 
intressant sopp som de dokumenterade på ett 
föredömligt sätt (fig. 3). Beskrivningen är så klar 
att man har kunnat konstatera att det rörde sig 
om  falsk djävulssopp (Rubroboletus legaliae) 
(Andersson 2013). Den bestämdes då till den 
snarlika Boletus rhodoxanthus, i och med att 
Boletus legaliae inte blev formellt beskriven på 
artnivå förrän 1968 av den tjeckiske mykologen 
Pilát. I Olle Perssons kvarlåtenskap hittades en 
hel del diabilder som nu tillgängliggjorts i digi-
tal form, bland annat ett inte tidigare känt foto-
grafi av falsk djävulssopp från utflykten i augusti 
1958.
Stockholms svampvänner har ofta besökt 
Drottningholmsparken sedan 1980-talet, men 
inte förrän i början av 2000-talet dök den fals-
ka djävulssoppen upp igen. Då gjordes också en 
DNA-analys på materialet som bekräftade iden-
titeten (UNITE sequence UDB001115).
Spänningen var stor när Stockholms svampvän-

Vi	firar	en	vital	60-åring	i	Drottningholms-
parken	–	 falsk	djävulssopp	(Rubroboletus 
legaliae)
	 Mattias	Andersson

Abstract
A	vital	60-year	jubilee	in	the	Royal	garden	of	Drottningholm	–	Rubroboletus legaliae
The	first	Swedish	sighting	of	Rubroboletus legaliae	was	documented	on	the	20th	of	August	
1958	in	the	Royal	garden	of	Drottningholm	(Stockholm,	Sweden).	A	photo	from	that	occa-
sion	is	here	published	for	the	first	time.		To	celebrate	the	60th	anniversary	of	this	sighting	
the	local	mycological	society,	Stockholms	Svampvänner	revisited	the	same	site	on	the	20th	
of	August	2018.	At	the	anniversary	party,	the	honoured	guest	appeared	with	several	fruit-
bodies.	The	locality	of	Rubroboletus legaliae	in	Drottningholm	represents	the	northernmost	
occurrence	of	this	species	in	the	world.	A	statistical	analysis	was	also	performed	to	evaluate	
the	criticality	of	climatic	factors	for	fruitbody	appearance.	August	temperature	and	not	too	
much	nor	too	little	rainfall	in	August	seem	to	have	a	positive	impact.

Fig.	1.	Olle	Persson	(1928	-	2014),	mykolog	och	inter-
nationellt	känd	svampboksförfattare	baserad	 i	Stock-
holm.	Här	med	flugsvampen	Amanita ovoidea	påträf-
fad	 under	 en	 exkursion	 i	 Österrike	 1986.	 Fotograf	
okänd.	

ner den 20 augusti 2018 inbjöd till stort födelse-
dagskalas. Skulle den vitala 60-åringen dyka 
upp på kalaset? Den torra och varma sommaren 
gjorde att en viss oro infann sig, samtidigt som 

Svensk	Mykologisk	Tidskrift	39	(3):	8–12 2018Svamppresentationer
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vi vet att de flesta arter inom släktet Rubrobole-
tus är värmeälskande och har sina huvudutbred-
ningar längre söderut i Europa.
Lättnaden var stor när gästerna anlände och vi 
kunde konstatera att jubilaren tänkte närvara och 
vi kunde skåla i mousserande dryck och gratu-
lera (fig. 4, 5). Tyvärr hade inte artikelförfattaren 
möjlighet att närvara på plats, men fick vara 
med i firandet via videolänk från Sibirien, där 
det samtidigt pågick en mykologisk konferens.

Statistisk	analys
I tabell 1 visas fynduppgifter för olika år från 
Drottningholmsparken, både de år då fruktkrop-
par noterades och när fruktkroppar saknades. 
Besöken har gjorts en gång per år, ibland två, 

Fig.	2.	Nils	Suber	(1890	-	1985),	svampboksförfattare	
och	en	drivande	kraft	i	Stockholms	svampvänner	där	
han	var	hedersordförande.	Fotograf	okänd.	

Fig.	3.	Rubroboletus legaliae	(falsk	djävulssopp).	Söder-
manland,	 Ekerö,	 Drottningholmsparken,	 1958-08-20.	
Leg.	Olle	Persson	&	Nils	Suber.	Foto	Olle	Persson.	

Tabell	 1.	 Mykologiska	 besök	 vid	
Drottningholmsparken	olika	år	se-
dan	1958.

Svamppresentationer
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Fig.	4.	Stockholms	svampvänner	firar	60-åringen	i	Drottningholmsparken.	Foto	Inga-Lill	Franzén.

Fig.	5.	Rubroboletus legaliae	(falsk	djävulssopp).	Södermanland,	Ekerö,	Drottningholmsparken,	
2018-08-20.	Leg.	Stockholms	svampvänner.	Foto	Majken	Ekstrand.

Svamppresentationer
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Fig.	6.	Korrelationer	mellan	olika	klimatfaktorer	och	förekomst	av	fruktkroppar.	 	Statistisk	analys	utförd	
med	programmet	R.

Fig.	 7.	 Principalkomponentanalys	 av	 klimatfaktorer	 som	visar	
att	de	 starkaste	 korrelationerna	 som	gynnar	 fruktkroppsbild-
ning	är	låg	(till	medelhög)	augustinederbörd	och	hög	tempera-
tur	i	samma	månad.	Siffrorna	anger	år	där	siffran	1=	1958	fram	
till	 19=	 2018.	 Första	 principalkomponenten,	 PC1,	 utgör	 30%	
av	variansen	i	data	och	PC2	24%.	Statistisk	analys	utförd	med	
programmet	R.
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oftast i mitten av augusti. Fruktkroppar har un-
dantagsvis noterats utanför augusti månad t ex 
12 juli 2016 och 9 september 2009.  Medelvärde 
för månadstemperatur i juli och augusti och 
månadsnederbörd för juli och augusti i Stock-
holm för de år med noterade fruktkroppar res-
pektive frånvaro av fruktkroppar har räknats 
ut. Antalet datapunkter är ganska få och neder-
börden varierar ganska mycket mellan olika år, 
så den statistiska analysen visar på ganska svaga 
samband mellan de olika variablerna. Det verkar 
som om fruktkroppsbildningen tenderar att ute-
bli om augustinederbörden är högre än normalt 
samtidigt som det är en kall augustimånad eller 
om medelnederbörden är väldigt låg i augusti 
(fig. 6, 7). Fig. 6 visar en korrelationsmatris av 
parvisa kombinationer av undersökta faktorer. 
Varje samband har sedan anpassats med olika 
regressionskurvor, dels linjära modeller men 
även polynomanpassning. Hur fruktkroppsbild-
ningen (respons) har varierat som funktion av 
olika miljöfaktorer syns i den nedersta raden 
av figurer. År utan fruktkroppar ger respons 0 
på y-axeln och år med fruktkroppar 1. Man kan 
notera en intressant polynomanpassning mellan 
augustinederbörd och förekomst av fruktkrop-
par som visar ett kvadratiskt samband, dvs dåligt 
med fruktkroppar när nederbörden varit för låg, 
men även när den varit för hög. 
Principalkomponentanalys är en ofta använd 
statistisk metod, som kan användas för att stu-
dera olika mönster och grupperingar av data 
(Miljöstatistik.se). I fig. 7  kan man se tendenser 
till grupperingar mellan år då fruktkroppar note-
rats och år då fruktkroppar saknats. Det finns ett 
visst överlapp och fullständig separation mellan 
grupperna erhölls inte. De två grupperna förde-
lar sig dock inte helt slumpartat i figuren utan 
tendensen till grupperingar förklaras alltså av de 
studerade miljöfaktorerna temperatur och neder-
börd för de olika månaderna. 

Avslutning
Mälardalen är en av de varmaste regionerna i 
Sverige och sommarvärme är en förutsättning 
för värmekrävande arter inom släktet Rubrobo-
letus (Andersson 2016).  Drottningholmsfyndet 

är det nordligaste rapporterade fyndet i världen 
av falsk djävulssopp. 
Möjligen kan det vara så att sannolikheten 
för fruktkroppsbildningen under den senaste 
30-årsperioden har ökat på grund av varmare 
sommartemperaturer jämfört med den tidigare 
30-årsperioden. Detta skulle kunna förklara att 
det inte finns några dokumenterade fruktkrop-
par mellan 1958 och 2002. Det kan förstås inte 
uteslutas att bättre dokumentation och mera 
frekventa besök och uppmärksamhet har gjort 
att fler dokumenterade fruktkroppar rapporterats 
den senaste 30-årsperioden.

Tack 
Hans von Eichwald tackas för det omsorgs-
fulla arbetet att digitalisera Olles diabilder som 
möjliggjort denna publicering. Inga-Lill Franzén 
och Majken Ekstrand tackas för fina foton.

Litteratur
Andersson, M. 2013. En av kungligheterna i 

Drottningholmsparken – falsk djävulssopp, 
Boletus legaliae. Svensk Mykologisk Tidskrift 
34(3): 9 – 13. 

Andersson, M. Knutsson, T. & Krikorev, M. 
2016. Djävulssopp, falsk djävulssopp och 
deras djävulskt lika dubbelgångare. Svensk 
Mykologisk Tidskrift 37(3): 12 – 25. 

Miljostatistik.se [http://www.miljostatistik.se/
PCA.html].

SHMI öppna data [https://opendata-download-
metobs.smhi.se/explore/?parameter=0].

UNITE [https://unite.ut.ee/].

Mattias	Andersson
Eva	Lagerwalls	väg	22
756	43	Uppsala

mattias@ssv1879.se

Svamppresentationer



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  39:3 (2018) 13

Inledning
En av de mest mytomspunna svamparna i Nor-
den är sannolikt djävulssoppen (Rubroboletus 
satanas). Den har hittills med säkerhet endast 
varit rapporterad från Danmark samt Öland och 
Gotland i Norden (Andersson m fl 2016). Vi kan 
nu presentera ett nyligen gjort fynd i Uppsala, 
det första på fastlandet och samtidigt det hittills 
nordligaste fyndet i världen. Bestämningen har 
bekräftats med molekylära data.

Fynddata	 och	 beskrivning	 av	 djävuls-
soppen i Uppsala
Den 17 augusti 2018 fann Marianne Kantardjiev 
en kraftig sopp i Kåbo, Uppsala (fig. 1). Den 
växte under parklind men med ek relativt nära 
(fig. 2, 3). Hatten var 14 – 15 cm, gråbeige och 
gav en något bucklig, torr känsla. Rören var gula, 
rörmynningarna röda. Foten var kraftig, lysande 

Världens	nordligaste	fynd	av	djävulssopp
	 Mattias	Andersson,	Aleksandar	Tudzarovski,	Patrick	Björck	&		
	 Marianne	Kandardjiev

Abstract
Unexpected	occurrence	of	Rubroboletus satanas	in	Uppsala,	eastern	Sweden	-	the	north-
ernmost	observation	of	this	species	in	the	world.
An	occurrence	of	a	single	fruitbody	of	Rubroboletus satanas	was	observed	in	the	centre	of	
Uppsala,	Sweden,	in	late	August	2018.	The	fruitbody	was	studied	morphologically	and	its	
identity	was	confirmed	by	molecular	data	(GenBank	MK127939).		It	is	the	first	documented	
and	verified	observation	of	this	species	from	the	Scandinavian	peninsula	outside	the	calcar-
eous	Baltic	islands	of	Öland	and	Gotland,	from	where	it	has	long	been	known.	It	is	also	the	
so	far	northernmost	observation	of	this	species	in	the	world.	It	was	previously	supposed	
that	mainland	Sweden	would	be	unsuitable	for	the	occurrence	of	R. satanas	due	to	a	cool	
climate	and	not	enough	calcareous	ground.	However,	after	the	exceptionally	warm	and	dry	
summer	of	2018	with	subsequent	frequent	rainfalls,	a	single	fruitbody	of	the	species	was	
detected	in	Uppsala.	The	authors	discuss	several	possible	explanations	for	this	unexpected	
occurrence.	According	to	one	of	the	theories	put	forward	the	mycelium	of	R. satanas	was	
already	established	on	the	roots	of	the	host	tree	(Tilia	x	europaea)	that	was	imported	from	
Germany	and	planted	in	Uppsala	at	the	beginning	of	the	20th	century.	In	that	case	the	fun-
gus	may	have	been	"dormant"	and	its	fruiting	induced	by	the	exceptional	weather	of	the	
summer	2018.	

röd med rött ådernät och med något gult överst 
och nederst samt med en rotlikt förlängd fotbas. 
Köttet var gult och blånade vid snitt. Doften var 
obetydlig  (dag 1), något sur (dag 2), ungefär 
som en begagnad disktrasa. Smaken var mild. 
En undersökning i mikroskop visade sporer som 
var (11,4) 12,8 – 14,6 (16,2) x (6) 6,3 – 7,3 (7,6) 
µm, Q=(1,8) 1,9 – 2,1 (2,5), n=19. Herbarie-
material har lämnats till herbarierna GB, S (S-
F326267) och UPS (UPS F-910593). 

Molekylär	undersökning
ITS-regionen för nukleärt ribosomalt DNA 
(ITS1, 5.8S, ITS2) av den uppländska kollek-
ten sekvenserades vid Alvalab i Spanien (Gen-
Bank MK127939). Den visade sig  vara identisk 
med en tidigare sekvens av Rubroboletus sata-
nas från Gotland (leg. Elsa Bohus Jensen 1997, 
UPS; UNITE sequence UDB000420). Mole-

Svensk	Mykologisk	Tidskrift	39	(3):	13–21 2018 Svamppresentationer
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kylära data visade även god överensstämmelse 
med sekvenser av R. satanas från den europeis-
ka kontinenten. 

Gamla	fynduppgifter	från	fastlandet
Det nu uppmärksammade fyndet i Uppsala är 
alltså det första säkerställda och belagda fyn-
det från svenska fastlandet. Djävulssoppen i 
Uppsala är därmed också världens nordligaste 
rapporterade fynd av arten. Uppgifter om fast-
landsfynd av djävulssopp förekommer i äldre 
litteratur (Strömbom 1882, Ingelström 1940, 
Suber 1950) och det finns även belägg i her-
barier som tillskrivs förekomster av djävulssopp 
på fastlandet, men arten har aldrig med säkerhet 

kunnat verifieras. Hugo Stelin skriver att han 
funnit djävulssoppen vid Ulriksdal (Uppland) 
1912 (Stelin 1932). Under förutsättning att art-
bestämningen var korrekt, har den inte påträf-
fats där igen vad vi har kunnat belägga, trots att 
området är välbesökt, även av mykologer. De 
tidigare säkerställda svenska fynden är alla från 
Öland och Gotland och det har påståtts att arten 
är alltför kalk- och värmekrävande för att kunna 
finnas på fastlandet. Detta påstående måste nu 
revideras. Att Mälardalen både har fläckvisa 
kalkområden och är en av de varmaste delarna 
av landet har nu manifesterats i och med det 
spektakulära fyndet från Uppsala. Vi har också 
gått igenom de svenska herbarierna och hittat 

Fig.	1.	Djävulssopp	 (Rubroboletus satanas).	Uppland,	Uppsala,	Kåbo,	2018-08-17,	 leg.	Marianne	Kantardjiev,	
det.	Mattias	Andersson	&	Alexandar	Tudzarovski.	Foto	Marianne	Kantardjiev.	Mikrofoto	Aleksandar	Tudzarovski.	
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två belägg av djävulssopp från fastlandet (som 
Boletus satanas) från Riksmuseet (S), 1894 (S-
F241739;  fig. 4) och ett från herbariet i Upp-
sala (UPS), 1989 (F-682904). Båda kollekterna 
har skickats på DNA-analys, men ingen träff 
erhölls eftersom kvaliteten på dessa fynd helt 
enkelt var för dålig. DNA från 1800-tals mate-
rialet har troligtvis brutits ner, och för materialet 
från 1989 kan torkbehandling, temperatur eller 
gasning också ha orsakat nedbrytning av DNA. 
Den visuella observationen av herbariefynden 
i kombination med uppgifter om fyndplatser 
och tidpunkt  ger dock skäl att tvivla på att art-
bestämningen utförts korrekt. 

Årets	sommarväder
Att årets sommarväder har varit helt unikt har 
säkerligen påverkat fruktkroppsbildningen av 

djävulssoppen i Uppsala. Juli var extremt torr 
med i stort sett ingen nederbörd alls och på de 
flesta håll i Sverige blev juli 2018 den varmaste 
som hittills noterats. I fig. 5 visas dygnsme-
deltemperatur och dygnsmedelnederbörd för 
Uppsala under juli och augusti 2018 fram till 
fynddatum. Julimedeltemperaturen 2018 för 
Uppsala var 20,8° C. En så varm julimånad har 
inte uppmätts i Uppsala sedan 1914. Den 29 juli 
drabbades Uppsala av skyfallsliknande regn som 
översvämmade flera gator i staden. Under au-
gusti fram till fynddatum har medelnederbörden 
varit nära den normala i Uppsala. Överlag verkar 
flera arter inom Boletaceae gynnas av denna typ 
av väder. Exempelvis har finluden stensopp 
(Boletus reticulatus) fullständigt sprutat upp ur 
marken i Uppsala under augusti månad. Även 
rotsopp (Caloboletus radicans) och eldsopp 

Fig.	2.	Fyndplatsen	för	djävulssoppen	i	
Kåbo,	 Uppsala,	 2018-08-26.	 Svampen	
växte	under	parklind	(Tilia	x	europaea).	
Foto	Mattias	Andersson.

Fig.	3.	Närbild	av	nervvinkel	på	bladets	
undersida	 som	 är	 karaktäristisk	 för	
parklind.	Foto	Mattias	Andersson.

Svamppresentationer
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(Suillellus luridus - fig. 6 ) har påträffats i stor 
mängd. Det kan finnas en stor konkurrensfördel 
för dessa arter gentemot andra arter som är mer 
känsliga för torka som i normala fall lätt konkur-
rerar ut dem. 

Djävulssoppen	och	klimatet	–	en	histo-
risk	analys
Djävulssoppen, den falska djävulssoppen (R. 
legaliae) och många andra sällsynta och värme-
krävande arter  finns hos oss i mellersta Skandi-
navien på gränsen av sina naturliga utbrednings-

Fig.	 4.	 Herbariematerial	 från	
1894	 på	 Riksmuseet	 i	 Stock-
holm	 (S-F241739).	 Kollekten	
är	 insamlad	 vid	Häverö	 i	 Upp-
land	 och	 ursprungligen	 be-
stämd	 som	 Boletus satanas. 
Sekvensering	 gav	 inget	 resul-
tat,	 förmodligen	 på	 grund	 av	
nedbrutet	DNA.	

Fig.	5.	Dygnsmedeltemperatur	och	dygnsnederbörd	under	juli	och	augusti	2018	fram	till	datum	för	fruktkropps-
bildning.	För	 jämförelse	har	även	månadsmedeltemperaturen	 för	Uppsala	 i	 juli	över	normalperioden	1961–
1990	lagts	in.	Källa:	SMHI.

Svamppresentationer
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områden på grund av att klimatet helt enkelt är 
för kallt. En hypotes för förekomst av sådana ar-
ter är att ett mycel kan vara en gammal relikt från 
tidigare värmeperioder till exempel i slutet av 
1700-talet eller kanske så länge tillbaka som den 
medeltida värmeperioden på 1200-talet. Uppsala 
har en lång tradition av mykologiskt kunnande 
och i och med att djävulssoppen överallt där 
den dyker upp väcker rättmätig uppmärksam-
het känns det konstigt att den skulle ha lyckats 
bilda fruktkroppar utan att bli upptäckt. Det är 
en fascinerande tanke att mycelet kan ha legat 
dolt under långa tider, ända sedan Carl von Lin-
né (1707 – 1778), Elias Fries (1794 – 1878) och 
John Axel Nannfeldt (1904 – 1985) vandrade på 

Uppsalas gator. Under Linnés och Fries levnad 
befann sig Europa i en klimatperiod som brukar 
betecknas som den lilla istiden och sannolikt var 
det då alltför kallt för att djävulssoppen skulle 
kunna bilda fruktkroppar i Uppsala. Samtidigt 
finns observationer av att det under lilla istiden 
var vanligare med betydligt kallare vintrar, men 
även oftare förekom blockerande högtryckslä-
gen likt årets sommar, något som studerats av 
klimatforskaren Hubert Lamb (Lamb 1995).  
Detta stämmer också väl överens med Uppsalas 
temperaturserie där mätningar gjorts sedan 1722 
(SMHI). 
Temperaturdata från 1700-talet är något osäk-
ra jämfört med senare mätningar. Av de 10 

Fig.	6.	Eldsopp	(Suillellus luridus)	fanns	också	på	fyndplatsen	för	den	uppländska	djävulssoppen.	Eldsoppen	har	
en	mörkare	brun	hatt	och	foten	är	gul	till	orange	med	ett	kraftigt	ådernät,	medan	djävulssoppen	har	en	ljus,	
gråvit	hatt	och	en	kraftigt	vidgad	röd	fot	med	rött	ådernät.	Foto	Mattias	Andersson.
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varmaste julimånaderna är, förutom 2018, alla 
andra observationer mycket gamla. En lika varm 
julimånad som 2018 inträffade senast 1914 i Upp-
sala och de återstående av de tio varmaste ju-
limånaderna, alla med medeltemperaturer 20° C 
eller högre,  inträffade ännu längre tillbaka i tiden.  
Årets speciella sommar med det låsta högtrycks-
läget och medeltemperatur i juli över 20 grader 
var en väderhändelse som inte har inträffat på 
över 100 år. En klimatförändring däremot är en 
trend som måste uppmätas under en viss tids-
period, ofta används perioden 30 år. Svampars 
fenologi, dvs hur tidpunkten för fruktifieringen 
under säsongen påverkas av klimatiska faktorer, 
har studerats (Andersson 2008). Försök har även 
gjorts att kartlägga om och hur olika svampar-

ter sprids mot mer nordliga breddgrader som 
funktion av ett varmare klimat  (Kreisel 2006). 
Årets fynd av djävulssopp i Uppsala är en ensta-
ka händelse som ännu så länge inte kan kopplas 
till någon klimatförändring utan snarare till en 
ovanligt varm och torr sommar. Det kan ändå 
vara intressant att fundera på hur värmekrävande 
svamparter som djävulssopp eventuellt kan kor-
releras till ett förändrat klimat. Eftersom den är 
så sällsynt i Sverige blir det statistiska under-
laget alltför dåligt för att kunna säga någonting 
om artens eventuella spridning och koppling till 
klimatet här. För att få tillförlitliga data kan man 
däremot använda sig av uppgifter från Danmark 
där arten är vanligare än i Sverige (Danmarks 
svampeatlas). I fig. 7 kan man se hur antalet 
fynd av djävulssopp per 100 000 observationer 
har varierat per decennium i Danmark. Detta 
är ett bra statistiskt mått utan bias som säger 
någonting om hur frekvensen av  funna frukt-
kroppar har varierat över tid i Danmark. Man 
kan konstatera att de fyra decennier med högst 
förekomstfrekvens sammanfaller med de decen-
nier då sommartemperaturerna har varit högst de 
senaste 100 åren. 1930- och 1990-talen var de 
enskilda decennier med varmaste somrar under 
hela 1900-talet i Skandinavien. Från ungefär 
1940 fram till 1990 sjunker antalet soltimmar 
per år stadigt och somrarna blir kallare (Cappel-
en 2018) och under samma period rapporterades 
få fynd av djävulssopp i Danmark.

Fig.	7.	Antalet	fynd	av	djävulssopp	per	100	000	obser-
vationer	per	decennium	 i	Danmark.	Källa:	Danmarks	
svampeatlas.

Fig.	 8.	 Flygfoto	 över	 Kåbo	 Villa-
stad	på	1930-talet.	Fyndplatsen	för	
djävulssoppen	markeras	med	en	blå	
prick.	 Fotograf	 okänd.	 Wikipedia	
(public	domain).	

Fördelning av fynd över 10 års perioder
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Hur	har	djävulssoppen	kommit	till	Upp-
sala?
Relikthypotesen förutsätter en trädkontinuitet 
för att mykorrhizasvampars mycel ska över-
leva. De tidigare kända fynden av djävulssopp 
på Öland och Gotland utgörs sannolikt av relikt-
förekomster eftersom de där anträffats i miljöer 
med lång trädkontinuitet och hävd. Några fynd 
av den närstående arten falsk djävulssopp (Ru-
broboletus legaliae) har gjorts i parkmiljö 
eller stadsmiljö (Andersson 2013). Även dessa 
miljöer kan ha en lång trädkontinuitet, men möj-
ligheten finns också att kontinuiteten har blivit 
störd och därmed förstört etablerade mycel. En 
annan möjlighet är att parkträd importerats och 
planterats och att mycelet i jorden runt trädröt-
terna överlevt flytten. Väl på plats har mycelet 
utvecklats och vid lämpliga väderbetingelser 
dyker fruktkroppar upp. De sörmländska fynden 
av falsk djävulssopp i Sparreholm, dvs i träd-
miljöer med lång obruten kontinuitet tyder dock 
på att den falska djävulssoppen har fastlands-
bestånd som är relikter från tidigare värmeperio-
der (Tudzarovski m fl 2018).

Invandring	från	Tyskland?
Platsen för fyndet av djävulssopp i Uppsala 
ligger i Kåbo, ett villaområde från förra sekel-
skiftet och värdträdet är parklind (Tilia x eu-
ropaea). Från början av 1800-talet och framåt 
importerades parklind och många andra icke 
inhemska träd från framförallt Tyskland och 
Holland för användning som parkträd i stads-
miljöer. Behovet av importerade träd var stort: 
under perioden fram till 1930 anlades de flesta 
av landets stads- och järnvägsparker. Kåbo villa-
stad i Uppsala planlades på tidigare åkermark 
1908 och planerna antogs 1910 varefter bygg-
nationen påbörjades (Bergold 1990). Under det 
följande decenniet anlades villabebyggelsen och 
tillhörande alléer. Fastigheten närmast fyndplat-
sen byggdes 1915. Fig. 8 visar fyndplatsen på 
1930-talet (blå prick längst ut till höger på foto) 
med relativt klena träd. Någon längre trädkonti-
nuitet verkar därför saknas i området. Mycelet 
av djävulssoppen kan ha kommit med plantorna 
av lind från Tyskland. Därefter har svampen ut-

vecklats under marken utan att ha bildat frukt-
kroppar förrän nu. De tidigare svenska fynden 
från Öland och Gotland har rapporterats vara 
knutna till ek, men i Danmark finns den både 
tillsammans med bok, ek och lind (Vesterholt & 
Holm 2002). 

Nyetablering?
Ytterligare en möjlighet, om än osannolik, är att 
Uppsalaförekomsten av Rubroboletus satanas är 
en nyetablering från sporer som skett under de 
senaste åren eller decennierna. Bedömningen att 
detta är högst osannolikt grundar sig på att det 
finns så få etablerade mycel i Sverige och inget 
sådant tidigare varit känt från fastlandet. 

Sammanfattning
Sammanfattningsvis har ett mycel som bildat 
fruktkroppar av djävulssopp (Rubroboletus sa-
tanas) konstaterats från Uppsala och verifierats 
genom sekvensering. Det är världens nordligaste 
fynd av arten. Man kan anta att sommarens unikt 
varma väder med efterföljande rejäla regnskurar 
lockat fram denna unika fruktkropp. Detta bety-
der också att arten kan finnas på fler ställen på 
fastlandet med gynnsamma markförhållanden 
med gamla parkträd som nu uppnått en mogen 
ålder, liksom andra värmekrävande arter som 
kan ha gynnats av sommarens varma väder. 
Ut och leta bland parklindar och andra ädla träd 
i solvarma lägen!

Tack
Sekvensering av de olika kollekterna har utförts 
av Pablo Alvarado, Alvalab. Uppsala stadsarkiv 
har varit behjälpligt med information om om-
rådet Kåbo från förra sekelskiftet och Anders 
Bohlin (Trollhättan) har sökt efter uppgifter om 
djävulssoppen i äldre litteratur. 
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Inledning
Korallfingersvampar i släktet Ramaria är 
mykorrhizasvampar som växer i äldre löv- och 
barrskog främst under bok, ek och gran. Flera 
arter är kalkgynnade och hittas i ädellövskogar 
och kalkbarrskogar och är goda indikatorer på 
skog med höga naturvärden och lång skoglig 
kontinuitet (Nitare 2000). Bland de gula Ra-
maria-arterna finns många svårdefinierade och 
närstående taxa, både vanliga och sällsynta. Det 
är ännu inte helt utrett hur många arter vi har i 
landet. 
Jag funderade inte nämnvärt över vad det var för 
art jag hade hittat när jag först såg de gula finger-
svamparna som stod där på bland stensopp och 
kantarell intill lindarna i allén ned till Herrgården 
vid Långvinds bruk i Hälsingland (fig. 1, 2). Med 
tiden blev jag dock mer och mer intresserad. 
De återkom ju troget varje år och jag började 
förstå att det kanske var något ovanligt. Vad var 
det för art, hur hade den kommit dit och varför 
verkade den trivas så bra just där? Fanns den på 
flera platser i Sverige? Vem kunde hjälpa mig att 
komma vidare? 

Gul	fingersvamp	 i	 Långvind	 (Hälsingland)	
har	 fått	 sitt	 namn	 efter	 10	 år,	 Ramaria 
krieglsteineri
  Alf	Pallin

Abstract
Ramaria krieglsteineri	found	in	Hälsingland	(C.	Sweden).	
An	occurrence	of	a	hitherto	unidentified	coral	fungus	appearing	under	planted	Tilia cordata 
and T. platyphyllos	has	been	verified	as	Ramaria krieglsteineri	with	the	help	of	molecular	
data.	Ramaria krieglsteineri	is	a	rare	species	in	Sweden,	previously	recorded	from	only	a	few	
localities	(rich	deciduous	woodlands	with	Fagus, Corylus, Carpinus and Tilia)	in	the	south-
ern	and	central	parts	of	the	country.		In	Scandinavia	it	has	a	stronghold	in	calcareous	Tilia-
Corylus	woodland	along	the	Norwegian	coast	but	it	has	also	been	recorded	from	rich	Fagus 
forests	 in	Denmark.	 	The	present	 record	 from	Hälsingland	constitutes	 the	northernmost	
occurrence	of	this	species.	It	was	first	detected	here	in	2008	and	has	since	fruited	regularly	
every	year.	The	species	is	described	and	illustrated.	

De förslag jag fick var så varierande att det bara 
gjorde mig förvirrad. De är svåra de där gula, 
blev ofta svaret. När jag mikroskoperade den re-
agerade jag över ovanligt stora och långa sporer. 
Ingenting stämde med uppgifter i den littera-
tur jag hade. Med hjälp av Katriina Bendiksen 
(Oslo) som sekvenserade den kom till slut sva-
ret, Ramaria krieglsteineri. Katriina med flera 
mykologer i Norge har under flera år arbetat 
med ett projekt för att reda ut släktet  Ramaria 
[https://www.artsdatabanken.no/Pages/197758].

Med denna artikel vill jag försöka beskriva 
svampen, diskutera dess utbredning i Skandina-
vien samt redogöra för fyndplatsen i Långvind, 
vilken jag har besökt vid ett flertal tillfällen. 
Sommaren 2016 var ganska torr och inget bra 
svampår i Hälsingland. Vid mitt besök i Lång-
vind 20 augusti trodde jag nästan inte mina ögon 
när det lyste gult överallt i ringar runt nästan 
alla träd på båda sidor vägen från alléns början, 
i rader på gräsytorna mellan träden och på den 
öppna platsen framför grinden vid ingången till 
Herrgården, samt en bit upp i skogen på vägens 
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norra sida. Jag räknade till närmare 300 frukt-
kroppar. Vilken fantastisk syn och en härlig upp-
levelse.
Ett förslag till svenskt namn för R. krigelsteineri  
är lundfingersvamp (Johan Nitare i e-post 2018). 

Fynddata
Hälsingland. Söderhamn, Långvind, gammal 
lindallé till herrgårdsbyggnad (allén planterades 
senare delen av 1800-talet), 2016-08-20, leg. Alf 
Pallin (DNA-id: ORA-736). 

Beskrivning
Fruktkropparna från Långvind är 7 – 10 cm i dia-
meter och ca 6 cm höga (fig. 1, 3). Som unga 
har de ibland lite spretiga grenar men de flesta 
har kompakta, täta och korta grenar. Vid basen är 
grenarna grova och utgår från en gemensam fot, 
som sitter grunt ned i förnan. I toppen är grenar-
na trubbiga. När den vuxit till sig blir grenarna 
mer utdragna upptill och något spetsigare i top-
pen. Mot basen är de fortfarande grova. Brand-
rud (2012)  beskriver svampen som orangegul 
till saffransgul i början. Jag upplever den mera 
som senapsgul utan inslag av orange, men det 
stämmer att färgen snart bleknar och övergår till 

smutsigt brungul, för att som gammal bli mera 
brun än gul. Köttet är vitt och jag har inte upp-
täckt någon färgförändring när jag delat den. 
Smaken är mild och jag känner ingen lukt. Spo-
rerna är 13 – 16,5 x 4 – 5 µm. Hyferna saknar 
söljor. 

Förväxlingsarter	 till	 Ramaria kriegl-
steineri
Av övriga arter i släktet Ramaria som förekom-
mer i ädellövskog skiljer sig R. fumigata (grålila 
fingersvamp) genom att ha större fruktkroppar 
med gråa nyanser. Den färgas kraftigt röd till 
rödbrun med KOH. En annan art, R. bataillei, 
är som ung svagt rosa, och i skador går det att se 
gråvioletta nyanser. Som gammal blir den stål-
grå, till skillnad från R. krieglsteineri, som med 
åldern blir smutsgulbrun till nästan brun. Ra-
maria botrytis (druvfingersvamp) skiljer sig ge-
nom att ha grenar i nyanser från rosa till vinrött. 
Ramaria sanguinea (fläckfingersvamp) är en 
ci-trongul art som påminner om R.  kriegelstein-
eri man kan lätt särskiljas på sina vinröda fläckar 
vid fotbasen. Ramaria pallida (blek fingersvamp) 
är något större än R. krieglsteineri och har ljust 
gräddvita fruktkroppar med rynkade grenar. 

Fig.	1.	Ramaria krieglsteineri	(lundfingersvamp).	Hälsingland,	Söderhamn,	Långvind,	gammal	lindallé	till	herr-
gårdsbyggnad,	2016-08-20.	Foto	Alf	Pallin.	
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Ramaria flavosalmonicolor är som ung orange 
till gulorange men bleknar med tiden för att 
slutligen anta en laxrosa färg medan R. formosa 
(lömsk fingersvamp) har rynkade laxrosa grenar 
med ljusgula toppar och blir med åldern blekare 
beige-gul (Ingvert 2017). Vid mikroskopering 
framträder ytterligare skillnader mellan arterna 
såsom sporstorlek och förekomst eller avsaknad 
av söljor på hyferna.

Ekologi	och	utbredning	
I Skandinavien är Ramaria krieglsteineri van-
ligast i Norge där den förekommer under lind 
och hassel i kalklindskogar i Oslofjordsområdet, 
samt i rikare lind- och hasselskogar efter kusten 
på Sør- och Vestlandet, med spridda utposter 
(under hassel) upp till Leksvik vid Trondheims-
fjorden (Brandrud 2012).  I Norge är arten röd-
listad som EN (Rødliste 2015). I Danmark,  där 
R. krieglsteineri likaledes är rödlistad som EN, 
finns uppgifter om ett femtontal fynd under bok 
på fet och god jord. De flesta fynden är gjorda på 
Sjælland (Danmarks svampeatlas). 
I Sverige är arten, förutom mitt fynd från Lång-
vind Hälsingland, känd från Norrbärke i Dalarna 

(2018, i lindallé; Artportalen), ett fynd i Vät-
terbranterna vid Ödeshög i Östergötland (under 
lind; Artportalen) och ett par lokaler i Skåne 
(Artportalen och Ingvert 2017; under avenbok, 
bok, hassel och eventuellt lind). För ett fynd i 
Artportalen (Värmland, Södra Råda, 2013) upp-
ges en starkt avvikande biotop (rik granskog) 
och artbestämningen måste därför anses tvek-
sam. 
På min lokal i Långvind återkommer den varje 
år. Förhållandena där är väl inte helt unika i 
Sverige så det borde vara fullt möjligt att hitta 
den även på andra platser i landet. Fynden hit-
tills tyder på en i huvudsak västlig utbredning 
i Skandinavien så fynden i Hälsingland och 
Dalarna sticker ut. I den svenska Rödlistan 2015 
(ArtDatabanken 2015) är den ej bedömd (NE). 

Långvind
Långvinds bruk i Enånger (Hälsingland) har sina 
anor från 1687 med utfärdat privilegiebrev att 
anlägga masugn och hammare med två härdar. 
Herrgården byggdes i slutet på 1700-talet och 
fick sitt nuvarande utseende på 1890-talet. Herr-
gårdsparken har en samling av ädellövträd med 

Fig.	2.	Lindallen	vid	Långvind.	Foto	Alf	Pallin.
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en bok, tre ekar och flera askar. Dessa träd är mer 
än 200 år gamla (Fransén 2005). Längs lands-
vägen ned till grinden som leder in till parken 
finns en 300 meter lång allé med planterad lind 
(Tilia cordata och T. platyphyllos; fig. 2). Det är 
en imponerande syn eftersom trädens kronor och 
lövverk ger intryck av att man färdas genom en 
tunnel av lövträd. Vandrar man genom allén när 
linden blommar hörs ett påtagligt surrande från 
mångfalden bin som samlar honung.  Förmodli-
gen planterades lindarna vid mitten på 1800-talet 
under järnbrukets storhetstid. Från alléns början 
som ligger på 7 till 10 möh är det 800 meter 

ned till havsstranden. Nära vägkanten på södra 
sidan finns en ca 100 meter lång stenmur med 
en milsten daterad 1785. Där är lindarna plante-
rade söder om muren. 50 meter bakom muren är 
det först ett 100 meter brett och 400 meter långt 
våtmarksområde i form av en fördämning av 
Åtjärnsbäcken, som har skapat ett 50 meter brett 
öppet vatten parallellt med våtmarken. Möjligen 
kan fuktigheten från vattendrag och våtmark ha 
en gynnsam inverkan på Ramaria krieglsteineri, 
som så troget återkommer. Gräver man i marken 
mellan träden och på öppna ytor så finner man 
en svart, fet, rik jord som förmodligen bildats av 

Fig.	3.	Ramaria krieglsteineri	(lundfingersvamp).	Hälsingland,	Söderhamn,	Långvind.	2016-08-20.	A.	Ung	frukt-
kropp	med	spretiga	grenar	B.	Ung,	kompakt	fruktkropp	C.	Gammal	fruktkropp	med	grenar	i	bruna	nyanser	D.	En	
delad	fruktkropp	visar	vitt	fruktkött.	Foto	Alf	Pallin.  
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alla löv som multnat under nästan 200 år. Jag har 
inte hittat några arter av kärlväxter eller svampar 
som direkt indikerar förekomst av kalk i marken. 
Bakom lindarna på vägens norra sida finns en 
stenig skogsbacke med barrträd.    

Diskussion
Kalklindskog med hassel beskrivs av Brandrud 
(2015) som särskild gynnsam ekologi och biotop 
för Ramaria krieglsteineri. Skogstypen beskrivs 
som själva ”urnaturen” i Oslofjordsområdet 
med anor tillbaka till värmeperioden efter sista 
istiden, då lindskogarna hade en stor utbredning 
i området. Nu finns bara små restförekomster 
kvar. I dag förekommer lindkalkskogar nästan 
bara i de utkantsområden i kontinentala Europa, 
där boken inte helt tagit över, liksom i nordvästra 
England och södra delarna av Sverige och i om-
rådet kring Oslofjorden. De ”bokfria” områdena 
längs Oslofjorden har bevarat delar av Norges 
unika kalklindskog som relikt från en tidigare 
värmeperiod. (Brandrud 2015)
Men långt från dessa områden, i landskapet 
Hälsingland ca 13 km från södra norrlands-
kusten i linje med Långvind, finns märkligt nog 
en förekomst av en lindskog (Lindefallet) (Delin 
1993). Detta område på 3,5 ha ligger inklämt i 
den omgivande barrskogen och är en relikt från 
en tidigare värmeperiod. Området är biotop-
skyddat. Det är beläget 110 möh, vilket betyder 
att moränen där steg ur havet för 6700 år sedan. 
Då rådde så kallad atlantisk tid, den varmaste 
tidsperioden efter istiden. Ädla lövträd som lind, 
lönn och alm som nu bildar ett litet restbestånd 
vid Lindefallet, var på den tiden vida spridda i 
södra och mellersta Norrland. Granen hade ännu 
inte stigit i land i Sverige. Det finns gott om blå-
sippor (Hepatica nobilis) och andra kärlväxter, 
bland annat tibast (Daphne mezereum), som vill 
ha högre ph-värde och är kalkgynnade. Linden 
gror här inte från frön utan förlitar sig till ett 
beständigt rotsystem och en kraftig skottskjut-
ning. Om en stam dör eller avverkas, kommer 
det snart upp nya stammar i samma område. En 
klon, dvs en samling stammar ur en och samma 
underjordiska individ bildas. Man kan förmoda, 
att den lind som växer där, är mångtusenårig, 

eftersom ingen fröföryngring torde ha ägt rum 
under de senaste, kalla tvåtusenfemhundra åren. 
Här bland lindarna hade väl R. krieglsteineri kan-
ske trivts men den enda fingersvamp jag hittat 
här är R. testaceoflava (gultoppig fingersvamp).  
Nu växer ju R. krieglsteineri  i Långvind i stäl-
let som ju inte är någon kalklindskog. Här har 
träden planterats i rader efter en landsväg. Hur 
kom då svampen hit? Följde mycelet med plan-
torna? Finns den att hitta bland planterade lindar 
i alléer och parker på andra platser i Sverige? I 
de områden i södra Sverige där det finns rester 
efter lindskogar finns den kanske också. Arter 
som rapporteras i litteraturen brukar ju hittas på 
flera lokaler bara mykologerna vet vad de letar 
efter. Hur är det då med R. krieglsteineri ?  Är 
den eftersökt och har återfynd gjorts på de lo-
kaler som rapporterats? Många frågor som söker 
svar. 
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Inledning
Släktet Sarcoscypha (scharlakansskålar) är i Eu-
ropa representerat av fyra arter, S. austriaca, S. 
coccinea, S. jurana och S. macaronesica. I fält 
är de alla till förväxling lika varandra och för 
en säker artbestämning krävs att man studerar 
dem i mikroskop. Sarcoscypha austriaca och S. 
coccinea är de arter som rapporterats hos oss i 
Skandinavien (Hansen & Knudsen 2000). I cent-
ral- och sydeuropa förekommer, vid sidan av 
våra två arter, även en tredje, S. jurana. Den är 
makroskoskopiskt identisk men skiljer sig något 
i sina mikrokaraktärer. I Sydeuropa tillkommer 
dessutom S. macaronesica. Det är emellertid 
först på senare år man har upptäckt att det rör 
sig om flera arter i Europa (Baral 1984). Tidigare 
räknades alla fynd till S. coccinea (jmf Arwids-
son 1936, Breitenbach & Kränzlin 1981, Dennis 
1978, Nannfeldt 1949, Ryman 1979). 
Scharlakansskålar växer på vedrester på marken 
och bildar sina lysande röda, 1 – 5 cm breda 
skålar i snösmältningen under senvinter och vår. 
Fram på försommaren upphör fruktkroppsbild-
ningen men enstaka fynd har gjorts under höst-
säsongen. Vissa år med lämplig väderlek har de 
första fruktkropparna av Sarcoscypha siktats re-
dan vid juletid (Artportalen). 

Sarcoscypha i Skandinavien
I samband med arbetet med den kommande 

Projekt	 Sarcoscypha	 2018	-	 en	 preliminär	
rapport
  Mikael	Jeppson

Abstract
The	genus	Sarcoscypha	(Ascomycota,	Pezizales)	in	Sweden	-	one	or	two	species?
As	a	result	of	a	call	for	material	of	Sarcoscypha	spp.	on	an	Internet	forum	in	spring	2018,	64	
newly	made	collections	were	sent	in	to	the	author.	60	of	theses	could	be	attributed	to	S. aus-
triaca	following	the	species	concept	of	Baral	(1984),	Butterfill	&	Spooner	(1997)	and	others.	
Of	the	remaining	four	collections,	three	deviated	slightly	in	micro-characters	from	S. austriaca 
and	were	tentatively	treated	as	S.	cf.	austriaca.	Two	collection	could	be	assigned	to	S. coc-
cinea. Sarcoscypha austriaca and S. coccinea	are	breifly	described	and	illustrated.	

Rödlistan 2020 aktualiserades frågan om släk-
tets utbredning och frekvens hos oss. Tillgäng-
liga fynduppgifter ger en delvis tvetydig bild 
eftersom Artportalen hanterar ett artkoncept som 
bygger på tre taxa: S. austriaca, S. coccinea s. 
stricto och S. coccinea s. lato. Detta gör det svårt 
att bedöma de båda arternas förekomster i landet 
eftersom samlingstaxonet S. coccinea s. lato 
borde innehålla fynd av båda arterna. Rydberg 
(2011) konstaterade dock i sin genomgång av 
släktet i Sverige att S. austriaca var den i landet 
mest frekventa arten och att förekomst av S. coc-
cinea inte kunde beläggas. I Artportalen finns 
idag 757 fyndrapporter av S. austriaca, 17 av 
S. coccinea s. str. och 1341 av kollektivtaxonet 
S. coccinea s. l. Man kan dock anta att ett antal 
fynd som rapporterats som S. coccinea s. str. kan 
vara felbestämda, eftersom en korrekt identi-
fiering kräver att man studerar mikrokaraktärer. 
Majoriteten av rapporterna av S. coccinea s. lato 
torde också i själva verket höra till S. austriaca. 
Enligt Bohlin (1997), Rydberg (2011) och Eriks-
son (2014) är det osäkert om S. coccinea över-
huvudtaget finns i landet och ett stort antal her-
bariekollekter i de offentliga herbarierna skulle 
behöva revideras. Bestämning av torkat material 
kan dock vara svår (Baral 1984, Eriksson 2014). 
I Dyntaxa uppges att S. coccinea s. str. inte är 
påträffad i landet (2018-11-25). 
Frågor hopar sig. Finns båda arterna i landet? 
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Jacobsson m fl (1984) misstänkte, liksom senare 
Rydberg (2011), att S. austriaca var den vanli-
gaste arten hos oss och 1985 riktade dåvarande 
redaktören Mats Elfström ett upprop i SMF:s 
tidskrift Jordstjärnan till alla svampintresserade 
att samla in Sarcoscypha-arter (Elfström 1985). 
Det verkar inte som om uppropet fick så stor 
respons men de kollekter som då sändes in var 
uteslutande S. austriaca.
Baral (1984) betecknade S. austriaca som en 
montan-subalpin-boreal art medan S. coccinea 
antogs vara mera sydlig i sin utbredning och 
föredra mera låglänta områden. Senare studier, 
t ex Matočec & Kušan (2007) och Perić & Perić 
(2007), har dock visat att båda arterna har gans-
ka vida utbredningar på den europeiska konti-
nenten. Baral (1984) kunde i sitt material från 
Skandinavien belägga S. austriaca från Sverige, 
Norge, Finland och Danmark, S. coccinea enbart 
från Danmark. I Storbritannien har Butterfill & 
Spooner (1995) konstaterat förekomst av båda 
arterna men noterat en drastiskt förändring i 
frekvens, där S. austriaca blivit vanligare än S. 
coccinea under slutet av 1900-talet. Orsaken till 
detta är okänd. Trots svårigheter att artbestämma 
herbariematerial (jmf Baral 1984) menar Butter-
fill & Spooner (1995) att hårens utformning på 
skålens utsida liksom sporernas form skulle kun-
na utgöra tillräckliga karaktärer för artbestäm-
ning. 
Under senare år har revisioner av släktet Sarc-
oscypha i Österrike (Steiermark; Pidlich-Aign-
er 1997) och Medelhavsområdet (Kroatien, 
Matočec & Kušan 2007; Montenegro, Perić 
& Perić (2007) mer eller mindre bekräftat en 
artuppdelning utifrån morfologiska karaktärer 
som överensstämmer med uppfattningen hos 
Baral (1984), Butterfill & Spooner (1995) och 
Harrington (1990). Detta artkoncept stöds också 
av molekylära data publicerade av Harrington & 
Potter (1997).
Även om uppgifterna i Artportalen visar att både 
S. austriaca och S. coccinea är vitt utbredda i 
Sverige finns det, som redan antytts, anledning 
att betrakta dessa fyndrapporter med viss försik-
tighet och man kan anta att man hos oss liksom i 
våra grannländer slentrianmässigt (och då oftast 

felaktigt) har bestämt scharlakansskålar som S. 
coccinea. En revision av estniskt herbariemate-
rial (Öpik m fl 2000) visade till exempel att allt 
estniskt herbariematerial bestämt som S. coc-
cinea i själva verket utgjordes av S. austriaca. I 
Norge finns endast fynd av S. austriaca (Artob-
servasjoner) medan det i Danmark finns veri-
fierade fynd av båda arterna (Danmarks svam-
peatlas). 

Projekt	Sarcoscypha	på	Facebook
I ett försök att få en uppfattning om Sarcoscy-
pha-arternas aktuella förekomst, utbredning 
och frekvens i Sverige lanserades ett upprop på 
Facebook, främst i gruppen Svamp-klapp (med 
mer än 40 0000 medlemmar). Uppropet gjordes 
i februari 2018, lagom till att de första schar-
lakansskålarna började dyka upp. Gensvaret 
blev storslaget. Efter bara några dagar hade fler 
än 50 personer hört av sig och meddelat att de 
skulle hålla utkik efter och samla och skicka in 
sina kollekter av Sarcoscypha spp. under våren. 
Draghjälp i uppropet kom från Naturmorgon 
den 3 februari och från Dagens Natur (nyhets-
brev från SLU) den 30 mars 2018. Snart började 
kollekter strömma in, först från Gotland, sedan 
från varierande lokaler på fastlandet. Fynden 
spred sig successivt norrut allteftersom våren 
och snösmältningen fortgick. De sist insända 
kollekterna hade samlats i slutet av maj 2018.
I huvudsak väldokumenterade kollekter kom in, 
med fynddata, biotopbeskrivningar, koordinater 
och foton. I flertalet fall fanns notering om sub-
strat eller försök till mer eller mindre säker sub-
stratbestämning.
Som ett komplement till de nyinsamlade kollek-
terna tillkom även ett antal äldre insamlingar: 
cirka 20 kollekter gjorda i slutet av 1900-talet 
i Västergötland (Västgötabergens Svampklubb), 
en kollekt från 2014 (Västergötland, Anders 
Bohlin) och ca 10 från Öland (1990-talet; Tom-
my Knutsson). Några av de öländska kollekterna 
var tyvärr fuktskadade och mögliga och kunde 
inte användas för mikroskopstudier. För några 
av dessa fanns dock noteringar och teckningar 
av mikrokaraktärer som gjorts i anslutning till 
insamlandet. Inget material i offentliga herba-
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rier studerades i projektet, ej heller typmaterial. 
Ett sådant arbete skulle ha tagit tid och resurser 
som inte var disponibla och får bli en uppgift för 
framtiden.

Resultat
Av 64 kollekter insamlade våren 2018 visade sig 
60 vara typiska S. austriaca (fig. 1 – 5). Dessa 
var geografiskt fördelade från från Skåne i söder 
till Umeå i norr. Den nordliga fynden gjordes 
uteslutande i kusttrakterna. (fig. 4). Rapporter 
saknades från västra Svealand, inre Norrland och 
från fjällkedjan. Tre av de inskickade kollekter-
na hade något avvikande mikrokaraktärer som 
dock torde inrymmas i den morfologiska varia-
tionsbredden hos S. austriaca. De benämns här 
S. cf. austriaca (se nedan). Av det äldre mate-
rialet från Västgötabergens Svampklubb visade 
sig samtliga kollekter vara S. austriaca. Detsam-
ma gällde även material från Anders Bohlin och 
de äldre ölandskollekterna, med undantag för ett 
fynd från Böda, gjort 1994. Detta kunde utifrån 
teckningar av mikrokaraktärer gjorda av Tommy 
Knutsson bestämmas till S. coccinea s. str. En 

nyinsamlad kollekt från Nyköping (Söderman-
land) visade sig också utgöras av S. coccinea s. 
str. (fig. 6 – 8). 

Kortfattade	artbeskrivningar	
Som redan nämnts är det omöjligt att säkert skilja 
Sarcoscypha-arter åt på enbart makrokaraktärer. 
Baral (1984) publicerade en bestämningsnyckel 
främst baserad på sporernas och excipulum-
hårens (dvs håren på skålens utsida) utseenden 
liksom sporernas förmåga att gro direkt på hy-
meniet eller bilda konidier. Han nycklade ut fem 
arter varav fyra är kända från Europa. Sporerna 
är mer eller mindre långsträckt ellipsoida och 
nästan lika stora hos alla arter men skiljer sig 
i ändarnas form, där de antingen är avrundade 
(S. coccinea, S. dudleyi, S. macaronesica) eller 
trunkata och insjunkna (S. austriaca, S. jurana) 
(fig. 9). En viss variation i detta avseende finns 
beroende på sporernas mognadsgrad. Likaså 
finns skillnader i antalet droppar inuti sporerna, 
en karaktär som dock förutsätter att man stude-
rar tämligen färskt material. Enligt Baral (1984) 
kan sporerna hos S. austriaca börja gro  direkt 

Fig.	1.	Sarcoscypha austriaca	(scharlakansskål).	Västerbotten,	Umeå,	2018-04-27.	Leg.	&	foto	Anita	Lundberg.
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i sporsäcken eller på hymenieytan. Detta skulle 
skilja ut den från andra arter i släktet. Senare 
studier har dock visat att liknande konidier ibland 
bildas även hos S. coccinea (Perić & Perić 2007). 
Enligt Baral (1984) finns även skillnader mellan 
arter i förekomst/avsaknad av ett slemskikt runt 
sporen. 

Sarcoscypha austriaca (scharlakansskål)
fig. 1 – 5
Fruktkropp skålformad, 1 – 5 cm i diameter, mer 
eller mindre skaftad. Hymenium scharlakansrött, 
torkat material ofta bleknande till gulorange. Ut-
sidan av skålen täcks av ett vitt-gråvitt luddigt 
skikt; hos äldre exemplar kan det luddiga skik-
tet, särskilt mot kanten, ha tunnats ut och expon-
erar en mer eller mindre slät, gulaktigt orange-
brun yta. Kanten av skålen är länge inrullad.
Ascosporer 25 – 40 x 12 – 15 µm, släta, ellipso-
ida, de flesta trunkata och med insjunkna ändar. 
Parafyser trådsmala med något vidgade toppar 
med rödaktigt innehåll. Håren på skålens utsida 
2 – 3,5 µm i diameter, ± böjda till krulliga, ej 
inkrusterade. 

Fig.	2.	Sarcoscypha austriaca	(scharlakansskål).	Medelpad,	Timrå,	2016.	Foto	Teresia	Huunanmaa.

Fig.	3.	Sarcoscypha austria-
ca	 (scharlakansskål).	 Loka-
ler	för	fynd	som	skickats	in	i	
samband	Projekt	Sarcoscy-
pha	2018.	Svart	prick:	fynd	
2018,	 blå	 prick:	 äldre	 fynd	
(Västgötabergens	 Svamp-
klubb),	 violett	 prick:	 äldre	
fynd	 (Anders	 Bohlin),	 grön	
prick:	 äldre	 fynd	 (Tommy	
Knutsson),	röd	prick:	Sarco-
scypha	cf	austriaca.	

Nyckel	till	skandinaviska	arter	av	Sarcoscypha
1.  Håren på skålens utsida mer eller mindre raka;  sporer med rundade ändar S. coccinea
1.  Håren på skålens utsida krökta till krulliga;  sporer med insjunkna ändar  S. austriaca
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Fig.	4.	Sarcoscypha austriaca	(scharlakansskål).	A.	Torkade	fruktkroppar,	B.	Ascospor	C	-	D.	Excipulumhår.	A-C:	Got-
land,	Lärbro,	2018-04-10,	leg.	Marie	Jakobsson,	D.	Öland,	Resmo,	2018-04-04,	leg.	Ulla-Britt	Andersson.	
Foto	Mikael	Jeppson.	

Fig.	5.	Sarcoscypha austriaca	(scharlakansskål).	A.	Öland,	Resmo,	2018-04-04,	på	tallkotte,	leg.	Ulla-Britt	Andersson	
B.	Hyfmatta	på	fallen	gren,	Västerbotten,	Umeå,	2018-04-27.	Leg.	&	foto	Anita	Lundberg	C.	Bohuslän,	Kärna,	2018-
04-08.	Leg.	&	foto	Lisa	Matamoros	D.	Medelpad,	Tynderö,	Åkerö,	2018-05-01.	Leg.	&	foto	Håkan	Sundin.	
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Under projektet inkom tre kollekter (Söderman-
land, Huddinge, leg T. Strid; Bohuslän, Hjärtum, 
leg. S. Sjöberg; Gotland, Tofta, leg. E. Sewell) 
som avvek något från typisk S. austriaca genom 
att ha endast svagt böjda hår på skålens utsida. 
Denna avvikelse kan dock ligga inom varia-
tionsbredden för S. austriaca. Ytterligare mate-
rial och fördjupade studier med hjälp av DNA-
sekvenser är nödvändiga för att bringa klarhet i 
taxonomin. I dagsläget betraktas de avvikande 
kollekterna som S. cf austriaca.

Sarcoscypha coccinea (praktscharlakansskål)
fig. 6 - 8
Fruktkropp skålformad, 1 – 5 cm i diameter, 
kort skaftad. Hymenium scharlakansrött, efter 
torkning gulorange. Skålens utsida gul-beige, 
täckt av ett gråvitt luddigt skikt. Kant länge inrul-
lad. Ascosporer ellipsoida med rundade ändar, 
27 – 40 x 10 – 14 µm. Parafyser trådsmala, något 
vidgade i toppen, med rödaktigt innehåll. Håren 
på skålens utsida 3,5 – 5 µm i diameter, svagt 
böjda till raka, ibland inkrusterade. 

Fig.	6.	Sarcoscypha coccinea	(praktscharlakansskål).	Södermanland,	Nyköping,	Linuddens	NR,	2018-04-02.	Leg.	&	
foto	Johan	Andersson.

Fig.	7.	Sarcoscypha coccinea	(praktscharlakansskål).	Södermanland,	Nyköping,	Linuddens	NR,	2018-04-02.	
A.	Fruktkropp	B.	Ascosporer	C,D.	Excipulumhår	.	Foto	Mikael	Jeppson.	
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Ekologi
Scharlakansskålar har ett saprofytiskt 
levnadssätt och växer på fallna pinnar, kvistar 
och grenar av lövträd. Enstaka uppgifter finns 
om förekomst på barrträdskvistar och kottar 
(jmf fig. 5A). På pinnen där svampen etablerat 
sig syns ofta en vit hyfmatta (fig. 5B). Enligt 
Baral (1984) upp-träder S. austriaca företrädes-
vis på al, sälg, lönn, Robinia och ibland på has-
sel medan S. coccinea mestadels förekommer 
på bok, alm och vedartade Rosacéer, ibland på 
hassel, sälg och avenbok. Senare studier på den 
europeiska kontinenten har vidgat substratvalen: 
S. austriaca har noterats även på fläder, ädelgran 
och gran, S. coccinea även på lönn-arter, ek och 
getapel. I det svenska materialet som sändes in 
2018 do-minerar al (Alnus glutinosa och A. in-
cana) som substrat för S. austriaca men det finns 
även upp-gifter från alm, ask, asp, avenbok, grå-
vide och sälg, hägg, skogslönn och tall (Ulmus, 
Fraxinus, Populus, Carpinus betulus, Salix spp., 
Prunus padus, Acer platanoides, Pinus silves-
tris). Biotoperna är mestadels skuggiga och rela-

tivt fuktiga (alkärr, fuktig ädellövskog, buskzon 
vid sjöstränder, bäckraviner etc, enstaka fynd 
har gjorts i granplanteringar med kvarstående 
lövträd. fig. 10). För de två svenska kollekterna 
av S. coccinea uppges ek och hassel (Quercus, 
Corylus), sannolikt i något torrare miljöer (fig. 
11) än de som S. austriaca påträffas i. För mera 
detaljerade uppgifter kring Sarcoscypha-arters 
ståndortskrav, substratval och utbredning hän-
visas till Rydbergs (2011) projektrapport från 
Umeå universitet. De två andra arterna i Europa, 
S. jurana och S. macaronesica har företrädesvis 
rapporterats från lind (Tilia) respektive arter i 
Lauraceae (lagrar). 

Naturvård	och	rödlista
Sarcoscypha austriaca förekommer främst i 
fuktiga lövskogshabitat, i områden som har en 
ganska lång trädkontinuitet (jmf Nitare 2000). 
Den är väl spridd över landet och ganska van-
lig. Den betraktades i rödlistningssammanhang 
tidigare som NT (nära hotad) men bedöms nu 
som LC, least concern, dvs livskraftig, utan hot-
bild. Sarcoscypha coccinea verkar föredra något 
torrare habitat och kan antas ha en sydligare 
utbredning än sin dubbelgångare. Den bedöm-
des ej i samband med rödlistan 2015, eftersom 
dess förekomst i landet ansågs osäker. Den har 
nu konstaterats från två svenska lokaler men har 
naturligtvis ett mörkertal i sin population. Det är 
dock svårt att utifrån nuvarande kunskap bedö-
ma ett eventuellt hot. 

Svenska namn
Scharlakansskål är enligt Dyntaxa (november 
2018) det svenska namnet för den vanligaste 
arten (S. austriaca), medan den uppenbarli-
gen mycket ovanliga S. coccinea s. str. bär det 
nästan identiska namnet scharlakansvårskål. 
Jag föreslår att S. austriaca behåller sitt namn 

Fig.	 8.	 Sarcoscypha coc-
cinea	 (praktscharlakans-
skål).	 Lokaler	 för	 fynd	
som	skickats	 in	 i	 samband	
Projekt	Sarcoscypha.	Svart	
prick:	 material	 insamlat	
2018,	 grön	 prick:	 material	
insamlat	1994.	

Fig.	9.	Detaljbild	av	sporer.	
A.	Sarcoscypha austriaca 
B.	Sarcoscypha coccinea.	
Foto	Mikael	Jeppson.	
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"scharlakansskål". För S. coccinea föreslås här 
"praktscharlakansskål" delvis anslutande till det 
danska " Skarlagen-pragtbæger". Släktet Sarco-
scypha föreslås heta "scharlakansskålar". 

Erfarenheter	och	 slutsatser	av	projekt	
Sarcoscypha	2018
Projekt Sarcoscypha kan ses som ett försök till 
medborgarforskning inom mykologin. Via ett 

internetforum och massmedia engagerades ett 
antal människor bland allmänheten, som med 
iver och entusiasm önskade bidra till en ökad 
kännedom om ett svampsläktes förekomst i 
landet. Bidragande orsaker till allmänhetens 
intresse är säkert att släktet Sarcoscypha bildar 
spektakulärt färgade, scharlakansröda fruktkrop-
par som uppträder i snösmältningen, dvs i en tid 
då inte så många andra marksvampar tilldrar sig 
uppmärksamhet. Till detta kom en väl avgränsad 

Fig.	10.	Exempel	på	växtplatser	för	Sarcoscypha austriaca	(scharlakansskål).	A.	Gästrikland,	Gävle.	Foto	Laila	Biss-
man	B.	Gästrikland,	Gävle.	Foto	Laila	Bissman	C.	Västergötland,	Göteborg,	Bergsjön.	Foto	Elin	Götmark	D.	Bohus-
län,	Kärna.	Foto	Lisa	Matamoros	E.	Gotland,	Visby.	Foto	Amanda	Overmark	F.	Skåne,	Vellinge.	
Foto	Elisabeth	Ahlfors	G.	Södermanland,	Västra	Vingåker.	Foto	Klas	Jaederfeldt.
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frågeställning (Sarcoscypha - en eller fler arter i 
Sverige?) liksom det faktum att man även utan 
specialistkunskaper kunde bidra till ökad kun-
skap. 
Intresserade fick detaljerade instruktioner om 
insamling, torkning och insändande liksom 
uppmaning att ta foton av både fruktkroppar 
och växtmiljöer. En svårighet i sammanhanget 
visade sig vara artbestämning av substratet, lik-
som i några fall koordinatsättning/namngivning 
av fyndlokaler. En del fynd rapporterades på 
Artportalen av insamlaren direkt, ett antal fynd 
återstår att rapportera in som efterarbete i pro-
jektet. Ingen finansiering fanns tillgänglig varför 
hela projektet genomfördes helt med hjälp av 
ideella krafter. 

Slutsatser
• Sarcoscypha austriaca har en vid utbredning i 

landet; den förekommer främst i fuktiga, ofta 
rika skogsbiotoper ibland på kalk (särskilt 
norrut) men verkar inte vara helt kalkbunden. 
Svenska fynd är gjorda på en mängd substrat. 
Al och sälg dominerar men fynd gjordes också 
på  flera andra trädslag.

• Sarcoscypha coccinea är uppenbarligen 
mycket ovanlig (endast ett verifierat fynd från 
2018) plus ett tidigare fynd från 1994. Ytter-
ligare kollekter kan dock finnas i våra offent-
liga herbarier. Den förekommer eventuellt i 
något torrare biotoper än sin dubbelgångare. 
Verifierade svenska fynd var på ek och hassel. 

• Sarcoscypha-arterna går inte att skilja åt på 
morfologiska makrokaraktärer men väl på as-
cosporernas och excipulumhårens utseende. 
För detta krävs dock mikroskop. Ytterligare 
studier med hjälp av molekylära metoder be-
hövs för att utröna om vi har ytterligare någon 
art i landet eller om observerade morfologis-
ka avvikelser hos några insamlingar ingår i 
inomartsvariationen hos S. austriaca.  

• En revision av herbariematerial i de offent-
liga herbarierna återstår och blir en uppgift 
för framtiden.

• Artportalens fynduppgifter av S. coccinea s. 
str. och S. coccinea s. lato måste tolkas med 
försiktighet. Flertalet rapporter torde i själva 
verket syfta på S. austriaca.

Fig.	11.	Växtplats	för	Sarcoscypha coccinea	(praktscharlakansskål).	Södermanland,	Nyköping,	Linuddens	NR.	
Foto	Johan	Andersson.

Svamppresentationer



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  39:3 (2018) 37

• Vid framtida rapportering på Artportalen är 
det viktigt att arterna bestäms rätt. Mikro-
skopisk undersökning är nödvändig för kor-
rekt identifiering. För att underlätta bestämn-
ing finns en kortfattad bestämningsnyckel 
ovan. 

• De svenska namnen för Sarcoscypha-arterna 
har reviderats. Ovan föreslås S. austriaca be-
hålla sitt namn "scharlakansskål" medan S. 
coccinea byter till "praktscharlakansskål". 
Släktnamnet föreslås vara "scharlakansskå-
lar". 

• Ett internetforum kan fungera utomordentligt 
vid upprop och efterlysning av svampar i 
syfte att öka kunskapen om arters utbredning 
och frekvens, under förutsättning att 
1. målarterna har en karaktäristisk makromor-

fologi som gör dem lätta att känna igen re-
dan i fält

2. svamparna är lätta att samla in och torka
3. insamlare har fått noggranna instruktioner 

för insamling, dokumentation och torkning
4. det finns en koordinator med möjlighet att 

ta emot insamlat material, ombesörja kon-
trollbestämningar och sammanställa resul-
tat

Avslutning
Tack till alla som bidrog till "Projekt Sarcoscy-
pha 2018" med material, foton och fyndupp-
gifter, ingen nämnd, ingen glömd. Alla insam-
lingar som skickats in kommer att införlivas 
med herbarium GB och kommer så småningom 
att synas i de botaniska museernas gemensamma 
databas "Virtuella herbariet".
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Åsa	bläddrar	bland	skivorna.
-Hmm	Beatles	eller	Röyksopp?
Finns	en	riska-tt	valet	blir	fel.	Text	och	foto	Susanne	Järild.

Ivan	 och	 Lenina	 sitter	 på	 klarröda	 torget	 i	
Kreml(a),	 Russuland.	 Båda	 tänker	 på	 giftmål.	
Hon	 tycker	 det	 börjar	 arta	 sig	 men	 undrar	
varför	 det	 saknas	 en	 ring.	Han	 tänker	 på	om	
det	ens	är	värt	att	prova,	tänk	om	det	ger	en	
bitter	eftersmak?	
Text	och	foto	Susanne	Järild.	

Läs mer på sid 48 "Annorlunda 
svampfoton".
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Denna checklista summerar alla arter som fram 
till hösten 2018 anträffats och formellt rapport-
erats från Sverige. Listan upptar 248 arter, föru-
tom två arter som anträffats i tropiska växthus 
men ännu ej noterats i fält.

Checklistan skall ses som en uppmuntran och 
uppmaning till intresserade mykologer att vid 
fältarbetet även ställa in ögonen på dessa i 
allmänhet små organismer. En del arter som är 
kända från våra grannländer har ännu ej note-
rats i Sverige men finns säkert. Likaså kan yt-
terligare inventeringar av speciella ekologiska 
nischer förväntas ge flera inte tidigare anträffade 
arter. Detta gäller inte minst så kallade nivicola 
myxomyceter, arter som bara eller företrädes-
vis fruktifierar intill eller under ett smältande 
snötäcke. Enstaka fynd visar att dessa arter inte 
bara förekommer i fjällområden utan också un-
der snörika vintrar kan hittas även i sydligare 
landskap. 

Den första egentliga sammanställningen av 
myxomyceter i Sverige gjordes av Robert Fries 
(1912), som i Svensk Botanisk Tidskrift listade 
123 arter som bekräftade från Sverige. Anta-
let från Sverige kända arter hade ett halvsekel 
senare stigit till 165 (Santesson 1964). Flera 
namnändringar har sedan dess skett som en följd 
av ökad kunskap om förmodade utvecklingslin-

Myxomyceter	 i	 Sverige,	 en	 uppdaterad	
checklista				
	 Uno	Eliasson

Abstract
An	updated	checklist	of	Myxomycetes	found	in	Sweden.
A	summary	of	Myxomycetes	recorded	in	Sweden	up	to	November	2018	yielded	248	spe-
cies.	 Two	 species	 recorded	under	greenhouse	conditions	were	excluded.	This	 is	 roughly	
one	fourth	the	number	of	species	known	in	the	world.	These	species	numbers	will	continue	
to	grow	as	more	interested	mycologists	explore	former	understudied	ecological	habitats.	
Many	additional	nivicolous	or	snowline	species	probably	remain	to	be	found.

jer. En del släkten framför allt inom ordningen 
Stemonitales har under de senaste decennierna 
delats upp på flera. Idag tas i allt större utsträck-
ning molekylära metoder till hjälp för att utreda 
släktskap, och eftersom systematiken bör åter-
spegla släktskapen kommer detta att leda till 
ytterligare förändringar av taxonomin. Vissa 
arter inom till exempel släktena Physarum och 
Badhamia är morfologiskt intermediära och 
molekylära data pekar entydigt på att nuvarande 
släktavgränsning inte kan bibehållas. 

Artavgränsningsproblem finns på flera ställen 
bland de arter som normalt tas upp i inventerings-
listor och försvåras ej sällan av att typmaterialet 
är litet och i dåligt skick. Ett ofta citerat exem-
pel på ett sådant fall är komplexet Physarum 
serpula Morgan – P. decipiens M.A.Curtis – P. 
auriscalpium Cooke.

När Robert Fries sammanställde sin lista med 
123 arter var detta precis hälften av de i världen 
då kända arterna. Idag är ca 1000 arter kända i 
världen. De allra minsta arterna är för små för att 
ens med lupp kunna upptäckas i fält och är bara 
kända från fuktkammarkulturer.

Svensk	Mykologisk	Tidskrift	39	(3):	39–47 2018 Myxomyceter
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Artlista
Arter som fanns med redan i Santessons (1964) förteckning lämnas i regel utan kommentarer. För ar-
ter som tillkommit senare ges referens till första rapporten, men många senare insamlingar förekom-
mer ofta. För tidigare inte rapporterade arter anges landskap och kollektnummer (kursivt). För arter 
som intill sen tid varit kända under andra och ofta väl inarbetade namn anges dessa namn som syno-
nymer (kursivt inom parentes). Som brukligt är i myxomycetlistor inkluderas även Ceratiomyxa trots 
att släktet egentligen inte har mycket gemensamt med endospora myxomyceter (Eliasson 2012 a). 
Nomenklaturen följer Lado (2005 – 2018).

Amaurochaete atra (Alb. & Schwein.) Rostaf.
A. comata G.Lister & Brândză  (Eliasson 1977) 
A. trechispora T. Macbr. & G. W. Martin  (von Eichwald 1998; Eliasson 2000)
A. tubulina (Alb. & Schwein.) T. Macbr.
 
Arcyodes incarnata (Alb. & Schwein.) O. F. Cook 

Arcyria affinis Rostaf. (Schinner 1983)
A. cinerea (Bull.) Pers. - En vanlig och variabel art som brukar dyka upp i varje fuktkammarodling.
A. denudata (L.) Wettst. 
A. ferruginea Saut. 
A. fuegiana Aramb. (Nannenga-Bremekamp & Schinner 1986)    
A. globosa Schwein. (Eliasson & Gilert 2007)    
A. incarnata (Pers. ex J. F. Gmel.) Pers. 
A. insignis Kalchbr. & Cooke
A. obvelata (Oeder) Onsberg  (A. nutans (Bull.) Grev.)
A. oerstedii Rostaf.  
A. pomiformis (Leers) Rostaf.
A. rubrobrunnea Nann.-Bremek. & Schinner  - Känd och citerad endast från typkollekten från Torne 

Träsk, Lappland (Nannenga-Bremekamp & Schinner 1986). Verkar tveksamt artskild från A. mag-
na Rex. Artgränser är inte alltid tydliga bland de rödsporiga arterna inom släktet.

A. stipata (Schwein.) Lister  (Eliasson & Gilert 2007)
A. verrucosituba Nann.-Bremek. & Schinner  (Nannenga-Bremekamp & Schinner 1986) - Känd 

och citerad endast från typkollekten från Abisko, Lappland (Nannenga-Bremekamp & Schinner 
1986). Ej ordentligt utredd. 

Badhamia affinis Rostaf. (Kylin 1997; Eliasson & Gilert 2007)
B. capsulifera (Bull.) Berk. 
B. dubia Nann.-Bremek. (Kylin 1997)
B. foliicola Lister  
B. lilacina (Fr.) Rostaf.  
B. macrocarpa (Ces.) Rostaf.  
B. nitens Berk. (Marstad 1995)
B. ovispora Racib. 
B. panicea (Fr.) Rostaf.  
B. utricularis (Bull.) Berk.     

Badhamiopsis cavifera Nann.-Bremek. & Y. Yamam. (Marstad 1995)
 
Barbeyella minutissima  Meyl.

Myxomyceter
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Brefeldia maxima (Fr.) Rostaf. 

Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl.
 
Ceratiomyxa fruticulosa (O. F. Müll.) T. Macbr.
 
Clastoderma debaryanum A. Blytt 

Collaria arcyrionema (Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Lado (Lamproderma arcyrionema Rostaf.) (Elias-
son 1975)

C. lurida (Lister) Nann.-Bremek. (Comatricha lurida Lister) (Eliasson & Adamonyte 2009)

Colloderma oculatum (C. Lippert) G. Lister  (Eliasson & Sunhede 1972; Kylin 1997)

Comatricha alta Preuss
C. elegans (Racib.) G. Lister   
C. ellae Härk. (Eliasson & Gilert 2007) 
C. filamentosa Meyl. (Eliasson 2012 b) 
C. laxa Rostaf.  
C. longipila Nann.-Bremek. (Eliasson & Gilert 2007) 
C. meandrispora A. Castillo, G. Moreno & Illana (Eliasson et al. 2010)
C. nigra (Pers. ex J. F. Gmel.) J.Schröt. 
C. pulchella (C. Bab.) Rostaf.  
C. tenerrima (M. A. Curtis) G. Lister (Eliasson & Gilert 2007)

Craterium aureum (Schumach.) Rostaf. 
C. leucocephalum (Pers. ex J. F. Gmel.) Ditmar 
C. minutum (Leers) Fr. 
C. obovatum Peck (Badhamia obovata (Peck) S. J. Sm.)

Cribraria argillacea (Pers. ex J. F. Gmel.) Pers. 
C. aurantiaca Schrad. 
C. cancellata (Batsch) Nann.-Bremek.  (Dictydium cancellatum (Batsch.) Macbr.) 
C. intricata Schrad. 
C. macrocarpa Schrad. 
C. macrospora Nowotny & H.Neubert (Eliasson & Gilert 2007)
C. microcarpa (Schrad.) Pers. 
C. minutissima Schwein. 
C. mirabilis (Rostaf.) Massee  
C. oregana H. C. Gilbert  (Eliasson & Gilert 2007) 
C. persoonii Nann.-Bremek. (Eliasson & Adamonyte 2009)
C. piriformis Schrad. 
C. purpurea Schrad. 
C. rubiginosa Fr. 
C. rufa (Roth) Rostaf. 
C. splendens (Schrad.) Pers. 
C. tenella Schrad. 
C. violacea Rex 
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C. vulgaris Schrad.

Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf. 

Diacheopsis metallica Meyl. (Eliasson 2012 b)

Dianema corticatum Lister 
D. depressum (Lister) Lister

Dictydiaethalium plumbeum (Schumach.) Rostaf.

Diderma asteroides (Lister & G. Lister) G.Lister (Eliasson 1975)
D. cinereum Morgan (Eliasson & Adamonyte 2009)
D. cingulatum Nann.-Bremek. (Eliasson 1975) 
D. crustaceum Peck (Eliasson 2012 b)
D. deplanatum Fr. 
D. effusum (Schwein.) Morgan 
D. fallax (Rostaf.) E. Sheld. (Santesson 1964 som D. lyallii (Massee) T. Macbr.)
D. floriforme (Bull.) Pers. (Eliasson & Gilert 2007)  
D. globosum Pers.   
D. hemisphaericum (Bull.) Hornem. 
D. montanum (Meyl.) Meyl.
D. niveum (Rostaf.) E. Sheld. 
D. radiatum (L.) Morgan  
D. simplex (J. Schröt.) E. Sheld. (Schinner 1983)
D. spumarioides (Fr. & Palmquist) Fr. 
D. testaceum (Schrad.) Pers. 

Didymium anellus Morgan (Eliasson 1975) 
D. bahiense Gottsb. (Eliasson & Gilert 2007)  
D. clavus (Alb. & Schwein.) Rabenh. 
D. crustaceum Fr. 
D. difforme (Pers.) Gray 
D. dubium Rostaf. 
D. iridis (Ditmar) Fr. 
D. megalosporum Berk. & M. A. Curtis (Eliasson 2012 b)
D. melanospermum (Pers.) T.Macbr. 
D. minus (Lister) Morgan 
D. nigripes (Link) Fr.
D. serpula Fr.
D. squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr. & Palmquist
D. trachysporum G. Lister (Västergötland; Eliasson 3047, 7414).
D. verrucosporum A. L. Welden (Eliasson 2012 b)

Echinostelium bisporum (L. S. Olive & Stoian.) K. D. Whitney & L. S. Olive  – Bildar de minsta 
fruktkroppar man känner till hos myxomyceter med endast två sporer per fruktkropp (Eliasson & 
Gilert 2007).

E. brooksii K. D. Whitney  (Eliasson & Gilert 2007) 
E. colliculosum K. D. Whitney & H. W. Keller  (Eliasson & Gilert 2007)    
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E. fragile Nann.-Bremek. (Eliasson & Gilert 2007)   
E. lunatum L. S. Olive & Stoian. (Eliasson & Gilert 2007)   
E. minutum de Bary - Sällan observerad och insamlad i fält på grund av sin litenhet och sina efemära 

fruktkroppar men mycket vanlig i fuktkammarodlingar.
E. paucifilum K. D. Whitney (Eliasson 2012 b) 

Enerthenema papillatum (Pers.) Rostaf.

Fuligo cinerea (Schwein.) Morgan (Schinner 1983)
F. leviderma H. Neubert, Nowotny & K. Baumann (Eliasson & Adamonyte 2009)
F. luteonitens L. G. Krieglst. & Nowotny (Eliasson 2012 b)
F. muscorum Alb. & Schwein. 
F. septica (L.) F. H. Wigg. 

Hemitrichia abietina (Wigand) G. Lister 
H. calyculata (Speg.) M. L. Farr (H. stipitata (Massee) T. Macbr.) (Eliasson 1975)  - Mycket vanlig 

art i tropiska och varmtempererade områden, sällsynt på våra breddgrader. Fruktkroppar inter-
mediära mellan denna och följande art förekommer, flera sådana kollekter har hittats i sydligaste 
Sverige.

H. clavata (Pers.) Rostaf.  
H. leiotricha (Lister) G. Lister  
H. minor G. Lister
H. pardina (Minakata) Ing  (Perichaena minor var. pardina (Minakata) Hagelst.)
H. serpula (Scop.) Rostaf. ex Lister - Mycket vanlig och iögonfallande art i tropiska och varmtem-

pererade områden men sällsynt på våra breddgrader, hittills noterad från Halland, Södermanland 
och Västergötland.

Lamproderma arcyrioides (Sommerf.) Rostaf.
L. columbinum (Pers.) Rostaf.
L. echinosporum Meyl. (Hälsingland; Myhrer 2018)
L. echinulatum (Berk.) Rostaf. 
L. gulielmae Meyl. (Hälsingland; Myhrer 2018)
L. pseudomaculatum Mar. Mey. & Poulain (Dalsland; Eliasson & Adamonyte 2009)
L. sauteri Rost. (L. sauteri var. robustum (Ellis & Everh.) P. W. Graff )
L. scintillans (Berk. & Broome) Morgan

Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf.

Lepidoderma carestianum (Rabenh.) Rostaf.  (L. granuliferum (W.Phillips) R. E. Fr.)
L. chailletii Rostaf. (Hälsingland; Eliasson 7292) 
L. tigrinum (Schrad.) Rostaf.
L. trevelyani (Grev.) Poulain & Mar. Mey. (Diderma trevelyani (Grev.) Fr.)

Licea belmontiana Nann.-Bremek. (Eliasson & Lundqvist 1979)
L. biforis Morgan (Kylin 1997; Eliasson & Gilert 2007)    
L. castanea G. Lister
L. kleistobolus G. W. Martin
L. minima Fr.
L. operculata (Wingate) G. W. Martin (Marstad 1995)
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L. parasitica (Zukal) G. W. Martin
L. pusilla Schrad.
L. tenera E.Jahn
L. variabilis Schrad.

Lindbladia tubulina Fr. 

Listerella paradoxa E. Jahn

Lycogala conicum Pers.
L. epidendrum (L.) Fr.
L. flavofuscum (Ehrenb.) Rostaf.

Macbrideola cornea (G. Lister & Cran) Alexop. (Comatricha cornea G. Lister & Cran)

Meriderma aggregatum ad int. (Hälsingland; Myhrer 2018) 
M. cribrarioides (Fr.) Mar. Mey. & Poulain (Lamproderma cribrarioides (Fr.) R. E. Fr.)

Metatrichia floriformis (Schwein.) Nann.-Bremek.  (Trichia floriformis (Schwein.) G. Lister)
M. vesparium (Batsch) Nann.-Bremek. (Hemitrichia vesparium (Batsch) T. Macbr.)

Mucilago crustacea F. H. Wigg.

Paradiacheopsis fimbriata (G.Lister & Cran) Hertel ex Nann.-Bremek. (Comatricha fimbriata G. 
Lister & Cran)

P. longipes Hooff & Nann.-Bremek. (Eliasson & Gilert 2007)
P. solitaria (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek. (Eliasson & Gilert 2007)    

Perichaena chrysosperma (Curr.) Lister (Eliasson & Gilert 2007) 
P. corticalis (Batsch) Rostaf.  
P. depressa Lib. (Eliasson 1975)
P. vermicularis (Schwein.) Rostaf.

Physarum album (Bull.) Chevall.  (P. nutans Pers.)
P. alpinum (Lister & G. Lister) G. Lister
P. apiculosporum Härk. (Badhamia apiculospora (Härk.) Eliasson & N. Lundq.)
P. auriscalpium Cooke
P. bitectum G. Lister
P. bivalve Pers.
P. cinereum (Batsch) Pers.
P. citrinum Schumach.
P. compressum Alb. & Schwein.
P. confertum T. Macbr.
P. contextum (Pers.) Pers. (P. mucosum Nann.-Bremek.) 
P. crateriforme Petch (Eliasson & Adamonyte 2009)
P. decipiens M. A. Curtis (Badhamia decipiens (M. A. Curtis) Berk.) 
P. diderma Rostaf.
P. didermoides (Pers.) Rostaf.
P. famintzinii Rostaf.
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P. flavidum (Peck) Peck (Schinner 1983)
P. globuliferum (Bull.) Pers.
P. leucophaeum Fr. & Palmquist
P. leucopus Link
P.  mortonii T. Macbr. 
P. murinum Lister
P. mutabile (Rostaf.) G. Lister
P. notabile T. Macbr. 
P. nudum T. Macbr. (Schinner 1983)
P. oblatum T. Macbr.
P. ovisporum G. Lister
P. penetrale Rex
P. pezizoideum (Jungh.) Paville & Lagarde
P. psittacinum Ditmar     
P.  pusillum (Berk. & M. A. Curtis) G. Lister
P. robustum (Lister) Nann.-Bremek. (Schinner 1983)
P. rubiginosum Fr. & Palmquist
P. squamosum Flatau & Schirmer (Eliasson & Gilert 2007)
P. straminipes Lister (Kylin 1997)
P. sulphureum Alb. & Schwein.  
P. vernum Sommerf.
P. virescens Ditmar
P. viride (Bull.) Pers.

Prototrichia metallica (Berk.) Massee

Reticularia jurana Meyl.
R. liceoides (Lister) Nann.-Bremek. (Enteridium liceoides (Lister) G. Lister)
R. lycoperdon Bull.
R. olivacea (Ehrenb.) Fr.  (Enteridium olivaceum Ehrenb.) 
R. splendens Morgan (Kylin 1998)

Stemonaria irregularis (Rex) Nann.-Bremek., R. Sharma & Y. Yamam. (Eliasson et al. 2010)
S. longa (Peck) Nann.-Bremek., R. Sharma & Y. Yamam. (Kylin 1998 as Comatricha longa Peck)
S. pilosa Nann.-Bremek. (Nannenga-Bremekamp et al. 1984)

Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr. (incl. S. smithii T. Macbr.)
S. flavogenita E. Jahn
S. fusca Roth (incl. S. nigrescens Rex)
S. herbatica Peck 
S. pallida Wingate (Eliasson & Adamonyte 2009)
S. splendens Rostaf. (incl. S. webberi Rex, S. lignicola Nann.-Bremek.)
S. virginiensis Rex (Schinner 1983)

Stemonitopsis aequalis (Peck) Y. Yamam. (Comatricha aequalis Peck)
S. amoena (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek. (Eliasson & Adamonyte 2009) 
S. gracilis (G. Lister) Nann.-Bremek. (Eliasson & Adamonyte 2009)
S. hyperopta (Meyl.) Nann.-Bremek. (Stemonitis hyperopta Meyl.)
S. subcaespitosa (Peck) Nann.-Bremek. (Eliasson & Adamonyte 2009)
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S. typhina (F. H. Wigg.) Nann.-Bremek. (Comatricha typhoides (Bull.) Rostaf.)

Symphytocarpus amaurochaetoides Nann.-Bremek. (Schinner 1983)
S. confluens (Cooke & Ellis) Ing & Nann.-Bremek. (Stemonitis confluens Cooke & Ellis)
S. flaccidus (Lister) Ing & Nann.-Bremek. (Comatricha flaccida (Lister) Morgan)
S. impexus Ing & Nann.-Bremek. (Eliasson & Adamonyte 2009)

Trichia affinis de Bary
T. alpina (R. E. Fr.) Meyl.
T. botrytis (J. F. Gmel.) Pers.
T. contorta (Ditmar) Rostaf. (Hemitrichia karstenii (Rostaf.) Lister)
T. decipiens (Pers.) T. Macbr.
T. erecta Rex (Eliasson 1975)
T. favoginea (Batsch) Pers.
T. lutescens (Lister) Lister
T. munda (Lister) Meyl. (T. botrytis var. munda Lister)
T. persimilis P. Karst.
T. scabra Rostaf.
T. subfusca Rex
T. varia (Pers. ex J. F. Gmel.) Pers.

Tubifera casparyi (Rostaf.) T. Macbr.
T. ferruginosa (Batsch) J. F. Gmel.

Följande två arter har anträffats i tropiska växthus men ej i fält:
Hemitrichia leiocarpa (Cooke) Lister (Arcyria leiocarpa (Cooke) Massee)(Nitare, s. num.)
Physarella oblonga (Berk. & M. A. Curtis) Morgan (Kylin 1998) 

Fig.	1.	Mucilago crustacea,	en	iögonfallande	art	som	i	synnerhet	vissa	år	lokalt	kan	förekomma	i	stor	mängd	och	
helst	på	gräsmark.	Skåne,	Sjöbo,	2017-10-01.	Foto	Jan	”Skogens	Röst”	Svensson.
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Annorlunda	svampfoton
Foton	 av	 svampar	 tas	 inte	 bara	 för	 att	 doku-
mentera	fynd.	Många	bilder	har	ett	mera	konst-
närligt	syfte	att	avbild	vackra	svampar	eller	svam-
par	i	vackra	miljöer.	Ibland	kan	bilder	få	ett	mera	
skämtsamt	innehåll.	Susanne	Järild	kommer	från	
de	 västra	 förorterna	 till	 Stockholm,	 är	 utbildad	
trädgårdsmästare	och	har	alltid	haft	ett	stort	in-
tresse	för	naturen.	

Karl	och	Johans	VVS	AB	kollar	rören.
-Det	är	rörigt,	en	jäkla	sopp(a)	faktiskt,	säger	Kalle	
om	läget.	Text	och	foto	Susanne	Järild.	

Nu	släcker	vi	lampan,	god	natt!	
Text	och	foto	Susanne	Järild.	

SMF

	-	Kreativitet	och	humor	är	något	 som	präglar	
mig	 som	person,	 skriver	 Susanne.	 Foton	med	
korta	 texter	 är	 för	 mig	 ett	 härligt	 sätt	 att	 få	
utlopp	för	just	det.	Vi	reser	till	Norge	varje	år,	
sambon,	jag	och	de	tre	hundarna	och	där	har	
jag	 fått	 den	 mesta	 inspirationen	 till	 att	 foto-
grafera.	 Där	 föddes	 också	 idén	 med	 att	 göra	
bilderna	 mer	 intressanta	 genom	 att	 lägga	 till	
en	miniatyr,	först	var	det	tänkt	att	ha	små,	små	
båtar	 på	 fjordarna	 som	på	 bild	 skulle	 se	 nor-
malstora	ut.	Jag	sökte	inspiration	på	nätet	och	
insåg	 att	 det	 fanns	 hur	mycket	 som	 helst	 att	
göra	med	miniatyrer	i	människoform.	Provade	
lite	 olika	 format	 och	 insåg	 rätt	 snart	 att	 det	
mest	påhittiga	och	kreativa	redan	var	gjort	av	
andra	fantastiska	konstnärer.	När	jag	fick	posi-
tiv	uppmärksamhet	i	Facebookgruppen	Svamp-
klapp	för	mina	bilder	på	svamp	och	miniatyrer	
så	började	kreativiten	flöda!	Det	blev	fler	och	
fler	 bilder,	 en	 del	 är	 lite	 svåra	 för	 många	 på	

Redaktionen	 önskar	 Susanne	 lycka	 till	
och	publicerar	några	av	hennes	foton.

Mikael	Jeppson

grund	av	 referenser	till	 latinska	namn	och	 lek	
med	ord	 som	bara	de	 i	 svampvärlden	 förstår,	
medan	andra	är	lite	enklare.	Att	fota	svamp	och	
miniatyrer	har	blivit	som	en	väldigt	god	terapi	
för	mig	efter	att	flera	sorgliga	händelser	präglat	
det	senaste	året.	Tackar	svampen,	skogen,	ka-
meran,	”smågubbarna”	och	svampfolket	för	att	
jag	är	på	väg	tillbaka!
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