Verksamhetsberättelse
för Linköpings svampklubb år 2010

Svampklubben har under det gångna året liksom under tidigare år haft en omfattande verksamhet
med framförallt många exkursioner, mindre svamputställningar men även en intressant föreläsning
om svampar i Tinnerös naturreservat. Vi deltog med svampbord vid kommunens ”Ekens dag” i maj,
vid Naturcentrums skördefest i september och i Ekholmens affärscentrum på ”Svampens dag”. Vid de
två senare tillfällena hade vi också provsmakning av enklare svamprätter. Klubbens tradition med
svampinformation på måndagar i Naturcentrum fortsatte vid fem tillfällen under hösten. I direkt
anslutning till dessa fem måndagstillfällen hade vi också en nybörjarkurs i svampkunskap.
Antalet poster i medlemsförteckningen var vid årets slut 152 stycken, men om anmälda
familjemedlemmarna också räknas in blir medlemsantalet större.

Svampklubbens styrelse och övriga funktionärer
har f o m årsmötet den 24 mars 2010 varit som följer:
Styrelse: Monica Andersson, ordförande, Olle Ståhl, kassör, Ulla Hodges, sekreterare, Johan
Vestergren, vice ordförande, samt ledamöterna Annette Lundborg, AnnaLena Persson och Anders
Uvenberg.
Revisorer: Maj Thulin och Sven Damne
Revisorssuppleant: Klärry Karlsson
Valberedning: Magnus Källberg (sammankallande) och Lennart Gidholm
Kontaktperson för Naturcentrum: Sune Pettersson
Webbansvarig: vakant
Nyhetsbrev: Magnus Källberg
Redaktion för månadsnotisen: Lennart Gidholm och Magnus Källberg
Sammanträden: Styrelsen har under 2010 haft sex protokollförda sammanträden: 20100309, 2010
0416, 20100517, 20100823, 20101019, 20101116

Hemsida
Svampklubben har sedan 1996 en egen hemsida på Internet, http://svampklubben.org, för bl.a.
information om planerade aktiviteter och med länkar till andra intressanta svampsidor och
svampföreningar. Hemsidan ligger på det danska webbhotellet one.com. Tillgängligheten förefaller
att ha varit god och sidan är välbesökt, särskilt under hösten. Tyvärr har vi under året inte haft någon
webbansvarig, som kunnat lägga in reportage och bilder från våra aktiviteter.
Sidan innehåller också sedan oktober 2001 en ”Månadsnotis” där smått och gott från svampfronten
införs. Ämnena för månadsnotiserna har under 2010 varit Nyårshälsning, En grann ticka och litet
grann om ny teknik, En svamputflykt i Tinnerö eklandskap, Från SMF:s årsmöte 2010,En annorlunda
vårsvamp, En vanlig mussling, En förbisedd delikatess, Två fina soppar, En stor svamp och en liten,
Höst i bokskogen, Litet inspiration inför julens måltider. Det finns ett register över alla publicerade
notiser och det uppdateras löpande.
Sedan hösten 2001 finns även ett nyhetsbrev för information från Svampklubben. Ca 180 personer
prenumererar på nyhetsbrevet.

Bibliotek och informationsmaterial
Svampklubben har ett eget bibliotek, som är placerat i ett alldeles för litet skåp på Naturcentrum. En
förteckning över vilka böcker, som finns i biblioteket återfinns på hemsidan. Lån från biblioteket görs
enklast genom att man kontaktar Magnus Källberg, tel. 013 – 10 56 64 eller via epost
magnus_k@svampklubben.org.
Under hösten donerade Lennart Svensson i Skärblacka ett antal svampfackböcker samt en nästan
komplett samling av Sveriges Mykologiska förenings tidskrift ”Jordstjärnan” och ” Svensk Mykologisk
Tidskrift”.

Samarbete
Svampklubben samarbetar, liksom många andra naturföreningar i kommunen, med Naturcentrum i
Trädgårdsföreningen. Ett högst påtagligt uttryck för detta samarbete är de två årliga digra
programutskicken från Naturcentrum. Via Naturcentrum har ett antal svampfrågor vidarebefordrats
till Svampklubben, framförallt frågor kring bestämning av olika svampar. Man hänvisar då oftast till
våra måndagsträffar, dit människor kan komma med sina svampar och få dem artbestämda.
Svampklubben deltog även med en svamputställning på Naturcentrums ” Skördefest” och på
Skogsvårdsstyrelsens ”Skogens dag” och kommunens ”Ekens dag”.
Styrelsemedlemmar har också deltagit i informations och samverkansträffar kring natur och
miljöfrågor, som länsstyrelse och kommun hållit i.
Samarbete sker även med svampklubben ”Boletus” i Norrköping och datum för deras träffar
publiceras i förhand på hemsidan. En kort presentation av Boletus verksamhet finns som
månadsnotis för mars 2002.
Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Linköping och Studiefrämjandet genomförs årligen en
kurs om signalarter, huvudsakligen under september månad.
Via styrelsemedlemmar har klubben också kontakt med ”Sveriges Svampkonsulenters Riksförbund”,
”Sveriges Mykologiska Förening” och Umeå Universitet.

Aktiviteter 2010
Onsdag 27 januari SPÄNNANDE SVAMPAR I TINNERÖ
Mikael Hagström har haft i uppdrag från Länsstyrelsen att inventera Tinnerö naturreservat och visade
bilder och berättade om alla de fynd av intressanta och ovanliga svampar, som han hittat där både i
kalkbarrskog och i de olika hag och ekmiljöerna.

Onsdag 24 mars ÅRSMÖTE
Svampklubbens årsmöte var som vanligt ganska välbesökt, 24 medlemmar hade kommit för att
bestämma över Svampklubbens kommande verksamhet. AnnaLena Persson hade avsagt sig omval
som ordförande men fortsätter sitt engagemang i klubben som ledamot, vald på 2 år. Som ny
ordförande på ett år valdes Monica Andersson. Helt ny medlem i styrelsen blir Johan Vestergren,
som valdes på 2 år. Ekonomin var förd i god ordning och revisorerna tillstyrkte att styrelsen
beviljades ansvarsfrihet vilket årsmötet biföll. Som revisorer valdes Sven Damne och Maj Thulin med
Klärry Karlsson som revisorssuppleant. Till valberedningen omvaldes Magnus Källberg och Lennart
Gidholm. Det beslutades också att medlemsavgiften skulle vara oförändrad för 2011, d.v.s. 100kr per
familj.
Till Linköpings Svampklubbs första hedersledamot utsågs Erik Svensson. Han har sedan klubbens start
deltagit aktivt i verksamheten, suttit i styrelsen och lett svamputflykter.
Efter mötet visade Magnus Källberg ett antal bilder från aktiviteter under 2009 och därefter
serverades smörgås, kaffe, te och kakor.

Söndag 9 maj MURKELUTFLYKT – Kom med och leta vårens läckerheter
P g a den sena våren flyttades utflykten två veckor framåt i tiden, ursprungligt datum var den 25
april.
Men vädret blev allt annat än inbjudande. Det blåste och småregnade. Vi var dock en liten skara som
åkte söderut och gick på några hyggen nära väg 34 och hittade några enstaka svampar. Dessa tyckte
nog inte heller om vädret!

Söndag 23 maj EKENS DAG – anordnad av Linköpings kommun
Svampklubben deltog i arrangemangen i Trädgårdsföreningen genom att ställa upp ett svampbord
med fotografier och torkade exemplar av svampar, som växer på ek eller som man kan hitta i
ekmiljöer. Vi hade också några prov på garn, som färgats med några av dessa svampar. Vinden var
hård och vi hade fullt upp med att hitta och placera ut stenar för att hålla åskådningsmaterialet på
plats. Arrangemanget var välbesökt och det var en ständig ström av intresserade besökare.

Start måndag 23 augusti för SVAMPINFORMATION på Naturcentrum
Under 5 måndagar, den 23 augusti, 30 augusti, 6 september, 20 september och 27 september, hölls
svampklubbens populära och uppskattade information under överinseende av Magnus Källberg. Hit
kom människor med sina svampar, som de hittat men var osäkra på, och i de flesta fall kunde vi
hjälpa dem med artbestämningen. De flesta svampar lades sedan ut på tallrikar med namnlappar, så
att besökarna även kunde gå runt och titta på andras fynd. En del spännande och ovanliga svampar
dök som alltid upp.

Start måndag 23 augusti för NYBÖRJARKURS I SVAMPKUNSKAP
Under 5 måndagar (se ovan) i direkt anslutning till svampinformationen på Naturcentrum höll
Monica Andersson en studiekurs för svampnybörjare. I år var gruppen stor, hela 19 personer deltog,
och många var inte tidigare medlemmar i svampklubben. Varje kväll hade sitt tema, d v s en grupp
svampar, som vi gick igenom teoretiskt men också kunde studera närmare genom att titta, lukta och
känna på de exemplar, som kommit in tidigare under kvällen. Fanns det litet speciella svampar på
utställningen så tittade vi naturligtvis också på dem. Det var också bra att starta med en kort
repetition av vad vi gått igenom vid föregående träff.

Start måndag 23 augusti för SIGNALARTSKURSEN i samarbete med Linköpings
Naturskyddsförening och Studiefrämjandet
Många svampar har visat sig vara bra indikatorer, s.k. signalarter, på värdefulla skogar ur
naturvårdssynpunkt. Studiecirkeln är framför allt inriktad på marksvampar i skogen. Vissa skogstyper,
t.ex. barrskogar på kalk, hittar man bäst genom att studera marksvamparna. Vi besökte intressanta
miljöer i Linköpings närhet och samlades sedan på Naturcentrum för att gå igenom och titta närmare
på fynden. Ansvariga för kursen var Björn Ström och Magnus Källberg.
Torsdag 2 september
Tinnerö eklandskap, syd Humpen,
.
betad skog med hassel och asp och många ovanliga svamparter.
Tisdag 7 september
Granåsen söder om Lambohov
.
fina hasselmijöer med partier med grundvatten i dagen. Kalkrikt
Tisdag 14 september
Sturefors naturreservat, Sundsbro
.
fina lundmiljöer och ekhagar med många sällsynta svampar
Onsdag 22 september
Hellgrenshagen Malmslätt
.
fina barrskogar på kalkgrund, flackt och fuktigt
Onsdag 29 september
Linghem, syd samhället

.
Lördag 9 oktober
.
Måndag 15 november
.
.

gammal barrskog, där man tidigare hittat bombmurkla
Omberg
mellan Alvastra och Strand finns fina bokskogar
Naturcentrum
Genomgång av de rödlistade arter, som vi funnit under de olika
exkursionerna. Kjell Antonsson visade också hur man kan rapportera in
till Artportalen

Onsdag 25 augusti SVAMPUTFLYKT
Höstens första svamputflykt! Det var ett trettiotal besökare, som dök upp i Vidingsjö. Tyvärr hade
några läst i ett gammalt program och missat den ändrade tiden men kom fram till slut. Vi hittade
ganska mycket svamp. Tyvärr öppnade sig himlen när vi återsamlades och hade genomgång av
svamparna i svampkorgarna. Men alla var så intresserade att de stannade kvar, trots regnet.

Lördag 4 september SVAMPUTFLYKT INFÖR SVAMPENS DAG
För att få ihop tillräckligt med svamp till söndagens utställning begav vi oss till Ullstämmas
naturreservat. Många intresserade deltagare hjälpte till och vi fann en hel del olika arter. Efter fika
pausen hade vi genomgång av de svampar vi funnit.

Söndag 5 september SVAMPENS DAG
Svampens Dag, första söndagen i september, är ett nordiskt arrangemang, som också Linköpings
Svampklubb vill delta i. Vi ordnade svamputställning utanför ICAbutiken i Ekholmen, och inne i
butiken hade vi svampmatlagning på odlad svamp med provsmakning. Det var mycket folk vid båda
stationerna. Alla åldrar stannade till vid borden. Många äldre, som plockat svamp förr, återupplivade
gamla minnen. Många litet yngre blev nyfikna och fick information om våra andra aktiviteter för att
lära sig mer om svampar.

Torsdag 9 september SVAMPUTFLYKT
Terminens andra kvällsutflykt höll också till Vidingsjös motionsområde. Det var välbesökt och gott
om svamp.

Lördag 11-12 september – SVAMPHELG i samarbete med Åkerby herrgård
En avkopplande svampweekend med deltagare från olika delar av landet. Deltagarna fick lära sig att
känna igen några nya svamparter och hur man urskiljer giftiga och oätliga svampar från
matsvamparna. Dessutom praktisk svampmatlagning med olika svamparter, nya kombinationer och
tillbehör. Kursledare var AnnaLena Persson.

Torsdag 16 september SVAMPUTFLYKT
Den här gången gav sig ett mycket litet sällskap ut i Vallaskogen för att fylla korgarna. Men – förutom
några champinjoner i början av området  var skogen i det närmaste tom på svamp! Trots detta hade
vi en lång och mysig kaffestund när vi kommit tillbaka till Gamla Linköping.

Lördag 18 september NATURCENTRUMS SKÖRDEFEST
Liksom tidigare år deltog Svampklubben med en svamputställning under Skördefesten, som
arrangeras av Naturcentrum i Trädgårdsföreningen. Olika personer hade samlat ihop svamp
tillräckligt för att vi skulle kunna fylla några utställningsbackar med intressanta svampar. Vid ett bord
intill bjöd vi på små smörgåsbitar med två olika sorters svampröror. Det var en ständig ström av

besökare, som tittade, smakade, frågade. Otroligt roligt men jobbigt eftersom vi var för få som
kunnat ställa upp och informera denna dag.

Söndag 19 september SKOGENS DAG anordnad av Skogsvårdsstyrelsen
I år var det igen dags för arrangemanget Skogens Dag i Vidingsjö. Längs en av promenadstigarna
kunde besökarna vandra mellan stationer, som beskriver skogen ur olika aspekter. Svampklubben
hade ett svampbord och visade upp de svampar, som var aktuella vid denna tid på året. Mest
uppmärksamhet fick den stora, eleganta stinksvamp, som fick stå en bit ifrån, men ändå fyllde luften
med sin lukt. Det var många familjer, som gick runt i slingan.

Söndag 26 september SVAMPUTFLYKT – sena höstsvampar I
Den här dagen for vi ut till Ljungsbro och motionsområdet i Olstorp. Det var en vacker höstdag och
många deltagare, både unga och gamla. Det blev en hel del olika sorters svampar att gå igenom på
slutet i samband med kaffestunden. Många kunde också glädja sig åt att de hittat en hel del
trattkantareller att ta med sig hem.

Söndag 3 oktober SVAMPUTFLYKT – sena höstsvampar II
Säsongens sista utflykt. Svamptillgången var då ganska lokal, så vi åkte till Ullstämma naturreservat.
Vi var ca 25 personer, dessutom kom Corren och gjorde ett reportage. Vi hittade mycket matsvamp
och även en del andra roliga svampar.

Tisdag 23 november – VI MINNS HÖSTEN SOM VARIT!
Vid denna träff fick vi se bilder från olika svampaktiviteter under hösten. Ulla Hodges visade bilder
från en spännande mykologiresa till Island. Där finns mer svamp än man kanske tror! Under
september hölls ett internationellt symposium i Gysinge kring färgning med svamp med ca 100
deltagare. Monica Andersson visade bilder från exkursioner, färgningsdagar och olika
hantverksworkshops. En explosion i färger! Till sist visade Magnus Källberg fantastiska svampbilder
på en del litet mer spektakulära svampar, som hittats under hösten. Naturligtvis hann vi också med
att äta en smörgås, dricka kaffe/te och prata med varandra. En lyckad kväll!

Och så till slut hoppas vi som vanligt på ett riktigt bra svampår 2011!
För styrelsen 29 mars 2011

Monica Andersson, ordförande

