Verksamhetsberättelse
för Linköpings svampklubb år 2016.
Svampklubben har under det gångna året liksom under tidigare år haft en omfattande verksamhet med
framförallt många exkursioner och svamputställningar. Klubbens tradition med svampinformation och
utställning på måndagar i Naturcentrum fortsatte vid 5 tillfällen under hösten. I direkt anslutning till dessa
måndagstillfällen hade vi också en nybörjarkurs i svampkunskap.
Antalet poster i medlemsförteckningen var vid årets slut 117 stycken, men räknas också antalet
familjemedlemmar in blir medlemsantalet större, cirka 150 stycken.
Under året gick två av våra äldsta och en gång mycket aktiva medlemmar bort. Vår hedersmedlem Eric
Svensson, som varit ordförande under flera år, avled 18 maj och den mångårige revisorn Sven Lönning gick
bort 3 november.
Svampklubbens styrelse och övriga funktionärer
har fr.o.m. årsmötet den 29 mars 2016 varit som följer:
Styrelse: Monica Andersson, ordförande, Magnus Källberg, kassör, Ulla Hodges, sekreterare, Johan
Vestergren, vice ordförande, samt ledamöterna Annette Lundborg och Klärry Karlsson.
Revisorer: Maj Thulin och Sven Damne
Revisorssuppleant: Mats Andersson
Valberedning: Björn Ström
Kontaktperson för Naturcentrum: Sune Pettersson
Webbansvar: Magnus Källberg
Nyhetsbrev: Magnus Källberg
Redaktion för månadsnotisen: Lennart Gidholm och Magnus Källberg
Sammanträden: Styrelsen har under 2016 haft fem protokollförda sammanträden: 2016-02-16, 2016-05-16,
2016-08-22, 2016-10-04, 2016-11-01
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.
Sidan innehåller också sedan oktober 2001 en ”Månadsnotis” där smått och gott från svampfronten införs.
Det finns ett register över alla publicerade notiser och det uppdateras löpande. Rubrikerna för
månadsnotiserna har under 2016 varit Styrelsens nyårshälsning, En riktigt god matsvamp (blek taggsvamp),
En lättigenkänd riska (lakritsriska), Några korta glimtar från Sveriges Mykologiska Förenings årsmöteshelg
2016, En mystisk företeelse (pulverticka), En ganska lättbestämd röksvamp (ängsröksvamp), Stolt
fjällskivlingsfotssoppa, En vacker och speciell ticka (oxtungssvamp), Några glimtar från mykologiveckan i
Borghamn 12-18 september 2016, Den vanligaste svampen hösten 2016? (narrkantarell), Svamprecept
december 2016. Artiklarna har skrivits av Magnus Källberg och Lennart Gidholm.
Sedan hösten 2001 finns även ett nyhetsbrev för information från Svampklubben. Cirka 187 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 e-post magnus@svampklubben.org.
Informationsblad om svampklubben och aktuellt program finns också tillgängligt på Naturcentrum.
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. Styrelsemedlemmar har också deltagit i
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kommunens informations- och samverkansträffar samt varit remissinstans kring natur- och miljöfrågor.
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” och
”Sveriges Mykologiska Förening” .
AKTIVITETER 2016
Tisdag 9 februari - FÖREDRAG: Att färga ullgarn med svamp
Monica Andersson berättade och visade med hjälp av bilder vilka kemiska processer som aktiveras vid
svampfärgning, hur garnet förbehandlas genom eventuell betning med olika metallsalter för att mer färg ska
fästa, vilka svampar som är utmärkta till färgning, vilka färgämnen de innehåller, vilka färger garnet kan få
och hur man känner igen svamparna. Hon visade också hur själva färgningen går till och vilka redskap och
tillbehör man kan behöva. De närvarande hade också möjlighet att se ett antal garnhärvor färgade med
olika svampar samt att se stickade och virkade mössor och tröjor av svampfärgat ullgarn, som tillverkats av
Monica och andra medlemmar i svampklubben.
Måndag 29 februari - FÖREDRAG: Musseronsläktet Tricholoma
Tommy Svensson har genom åren besökt Linköpings svampklubb och pratat svamp och varit ledare för
utflykter med olika svampteman, t.ex. tickor och kremlor. Nu var det dags att gå genom samtliga
musseroner som hittats i Sverige, knappt 60 arter, och som tillhör det egentliga musseronsläktet
Tricholoma. Kvällen var glädjande nog mer välbesökt än vi planerat för och fler exemplar av Tommys
sammanställning fick i hast tryckas upp. Tommy slog bland annat ett slag för den grå jordmusseronen,
Tricholoma terreum, som i Ryman - Holmåsens bok ”Svampar en fälthandbok” beskrivs som ätlig, men inte
särskilt god. Tommy tyckte alltså tvärtom att den var riktigt god!
Tisdag 29 mars - ÅRSMÖTE
Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna (styrelse, se första sidan) bjöds de närvarande på kaffe/te och
smörgåsar med svampsmör. Sedan berättade Ulla Hodges till bilder om en svampresa till Mallorca, som hon
deltagit i.
Söndag 29 maj - VÅRMUSSERONUTFLYKT
Våren hade varit torr och vårmusseronerna hade i stort sett
lyst med sin frånvaro. Men vid Snoddas gatukök vid
Vallarondellen fanns en del fruktkroppar och i en anslående
häxring vid Garnisonsmuseet fanns fler musseroner. De
flesta var dock, liksom vid Slöjdgatan, tämligen larvangripna.
Men de fyra deltagarna i utflykten fick i alla fall några
skapliga fruktkroppar med sig hem att laga till.
På bilden ses Monica Andersson vid den mycket tydliga
häxringen vid Garnisonsmuseet.

Start måndag 22 augusti - SIGNALARTSCIRKEL 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, oftast på Naturcentrum, för att gå igenom och titta närmare på
fynden. Ansvariga för cirkeln var Björn Ström och Magnus Källberg.
Torsdag
Tisdag
Tisdag

1 september
6 september
20 september

Hellgrenshagen i Malmslätt
Ullstämmaskogens naturreservat
Röda bron och Tinnerö skog
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Tisdag
Lördag
Söndag
Tisdag

27 september
8 oktober
23 oktober
22 november

Inställt pga. torkan, planerat att besöka Vallaskogen
Inställt pga. torkan
Säby Västerskog, som var den mest artrika utflykten denna säsong
Studiefrämjandets lokaler på Platensgatan - uppföljning av cirkeln med
genomgång av artlistan.

Artlistan upptog 117 olika arter av vilka 4 var signalarter och 2 var rödlistade. Fynden rapporteras även till
Artportalen och ökar på detta sätt kunskapen om Östergötlands svampflora.
För övrigt så lär vi oss under cirkeln nya svamparter och har en mycket trevlig gemenskap.
Onsdag 24 augusti - höstens första SVAMPUTFLYKT
Utflykten ställdes tyvärr in eftersom torkan i svampmarkerna i Vidingsjöområdet gjorde det lönlöst att
försöka hitta svamp.
Start måndag 29 augusti - SVAMPUTSTÄLLNINGAR på Naturcentrum
Under fem måndagar mellan 29 augusti och 3 oktober, hölls svampklubbens traditionella
svampinformationer/utställningar med svampar plockade på helgen och dit besökarna även kan komma
med sina egna svampar och få hjälp med artbestämningen. Sommaren och hösten var extremt torr i
trakterna runt Linköping och det var få svampar i skogarna och således få besökare från allmänheten.
Medianvärdet av antalet arter som låg utlagda med namn vid de fem tillfällena var 46 stycken. Det var det
lägsta antalet sedan statistikens början hösten 2009. Som mest hade vi 70 arter utlagda och vid det tillfället
var det också flest besökare. Ytterligare en anledning till lågt besöksantal kan vara Correns ”Idag-spalt” som
inte längre med automatik för in våra program-punkter från Naturcentrums program. Man måste själv se till
att uppgifterna lämnas till Corren för varje tillfälle. Detta hade vi inte fått någon bra rutin för än.
Start måndag 29 augusti - Lär dig känna igen svamparna! NYBÖRJARKURS
En entusiastisk grupp dök upp under de fem måndagarna för att få lära sig mer om matsvampar och
giftsvampar. Det var besvärligt att lägga upp en mer systematisk genomgång av olika svampgrupper
eftersom torkan i markerna gjorde att utbudet från svamputställningarna inte var så stort, men under
kursens gång fick vi ändå med det som var viktigt för att våga plocka litet andra arter än bara kantareller.
Många letade också under veckorna efter de svampar som vi gått igenom.
Söndag 4 september - SVAMPENS DAG
Det var c:a 15 personer som samlades i Ullstämmaskogen och som trots torkan hittade en del svamp. Det
var varierande åldrar på deltagarna, några barn, men mest vuxna. De ansvariga för aktiviteten hade varit ute
och hittat svamp dagen innan och som räckte till den rätt som lagades, mest kremlor, litet blodriskor och
några soppar.
Det bjöds på ett härligt väder och vi njöt i värmen från sol och även eld. I Sveriges svampkonsulenters
tidskrift ”Sporaden” kom vi med i ett reportage från ”Svampens dag”.
Lördag 10 september - NATURCENTRUMS SKÖRDEFEST

Tommy

Skördefesten 2016 var ett arrangemang med flera
utställare likt det Naturcentrum oftast haft tidigare
genom åren. Svampklubben deltog med två bord
med svampar och ett antal funktionärer. Antalet
besökare var ganska stort och vi hade gott om
svamp, mycket beroende på Laila Vestergrens
svampar från kusten, Edsbruk, där bl.a. den sällsynta
kastanjesoppen fanns med och en stor korg full med
svampar som Tommy Svensson plockat nordöst om
Linköping. Fast han hade varit ute och plockat i
många timmar, så inte heller i hans marker hade
svamp-tillgången varit särskilt stor.
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Monica

Söndag 11 september - SKOGENS DAG
I år var arrangemanget förlagt till Vallaskogen. 19 utställare fanns på plats, däribland svampklubben med en
svamputställning. Många var intresserade och ställde frågor om de olika svamparna. Det var färre besökare
än under tidigare år i Vidingsjö och de flesta verkade ha tagit en söndagspromenad och råkat passera
utställningen.
Vecka 37 den 12-18 september - MYKOLOGIVECKA i Borghamn
Linköpings svampklubb fick av SMF, Sveriges mykologiska förening, i uppdrag att arrangera årets
mykologivecka. En grupp bestående av Monica Andersson, Maj Thulin och Björn Ström arbetade från våren
2015 och framåt med planeringen. I planeringsgruppen ingick senare även Magnus Källberg. En prisvärd
inkvartering som visade sig bli ett utmärkt val blev Borghamns Vandrarhem & Konferens. Den största delen
av förberedelsearbetet bestod sedan i att hitta och besöka ett större antal lokaler för exkursionerna under
veckan och att tillsammans med Mikael Hagström producera en exkursionsguide till deltagarna.
Arrangemanget med sextiotalet deltagare från både Sverige och Norge blev mycket lyckat trots en torr
sommar och höst och därmed en mager svamptillgång. Till www.artportalen.se rapporterades 660 olika
arter, varav 68 var nya för Östergötland. Alla var nöjda med arrangemangen för utflykter och genomgångar
och dessutom för den goda maten. En kortfattad rapport från veckan finns i Svensk Mykologisk Tidskrift,
volym 37, nummer 3, 2016 och en ännu kortare rapport finns som månadsnotis för oktober 2016 på
www.svampklubben.org.
Onsdag 21 september - SVAMPUTFLYKT
Inga, förutom de som skulle hålla i arrangemanget vid Fröberget, dök upp så aktiviteten ställdes in.
Onsdag 7 och söndag 25 september - UTFLYKTER i samarbete med Linköpings kommun
Tre av utflykterna i kommunens guideprogram 2016 gick till skogen vid Lilla Aska griftegård och
Ullstämmaskogen och hade 22, 25 resp. 24 deltagare. Guider var Ulla Hodges och Magnus Källberg. På
utflykten särskilt avpassad för barn, den med 24 deltagare, guidade även Mats Hafström. Som alltid när
många plockar blir det en hel del svamp till genomgången även när man som ensam plockare ibland
upplever att skogen är tom på svamp. Men 24 par ögon ser betydligt mer än ett par ögon. På barnutflykten
fick varje familj på slutet en egen genomgång av sina fynd. Barnens intresse var stort och några imponerade
med sina kunskaper.
Söndag 2 oktober - SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar I
Många deltagare samlades vid motionsspåret i Linghem. En hel del olika svampar kunde vi hitta men många
av dem var i dåligt skick, torra eller halvruttna, men dög ändå rätt bra för att ha en genomgång av olika
svampsläkten. Och det blev en skön stund i solen med fikakorgen. Fynd av rödgul trumpetsvamp gladde
också.
Söndag 9 oktober - SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar II
Utflykten hölls i Hellgrenshagen i Malmslätt. Utsikterna för regn under dagen var stora, men just när
utflyktens sex deltagare gick i skogen var det uppehåll. Svamptillgången var som väntat mycket skral, men
några trattkantareller hade vågat sig upp, så kanske skulle det vara lönt att ge sig ut igen en vecka senare
och titta efter fler trattisar.
Tisdag 15 november - MEDLEMSKVÄLL
Det blev mycket bilder den här kvällen. Magnus Källberg inledde med spännande svampar, som han hittat
under hösten, och sedan visade han bilder från mykologiveckan i Borghamn kompletterat med bilder som
Monica Andersson tagit. I pausen bjöds alla på härlig svampsoppa och smörgåspålägg av olika svampar. Ett
internationellt svamp- och ullfibersymposium hålls vartannat år på olika håll i världen. I oktober 2016 hölls
symposiet i kanadensiska Madeira Park utanför Vancouver. Monica var där och kunde berätta om och visa
foton från en mycket intressant, spännande och innehållsrik vecka.
Och så till slut hoppas vi som vanligt på ett riktigt bra svampår 2017!
För styrelsen 31 december 2016
Monica Andersson, ordförande
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