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Verksamhetsberättelse 

för Linköpings svampklubb år 2019 

 
Svampklubben har under det gångna året liksom under tidigare år haft en omfattande verksamhet med 
framförallt många exkursioner och svamputställningar. En mycket uppskattad cirkel på våren om tickor 
och skinnsvampar samlade ett femtontal deltagare och leddes av Nils O Nilsson. Klubbens tradition med 
svampinformation och utställning på måndagar i Naturcentrum fortsatte vid sju tillfällen under hösten. I 
direkt anslutning till dessa måndagstillfällen hade vi också en nybörjarkurs i svampkunskap. 
Antalet poster i medlemsförteckningen var vid årets slut 119 stycken, men räknas också antalet 
familjemedlemmar in blir medlemsantalet större, cirka 160 stycken. 
 
Svampklubbens styrelse och övriga funktionärer har fr.o.m. årsmötet den 5 mars 2019 varit: 

Styrelse: Monica Andersson, ordförande, Johan Vestergren, vice ordförande, Ulf Samuelsson, 
sekreterare, Magnus Källberg, kassör samt ledamöterna Ulla Hodges, Klärry Karlsson och Annette 
Lundborg. 
Revisorer: Maj Thulin och Sven Damne och revisorssuppleant: Mats Andersson  
Valberedning: Björn Ström  
Kontaktperson för Naturcentrum: Monica Andersson 
Webbansvar och nyhetsbrev: Magnus Källberg 
Redaktion för månadsnotisen: Lennart Gidholm och Magnus Källberg 
Sammanträden: Styrelsen har under 2019 haft 6 stycken sammanträden, 190116, 190305 
(konstituerande möte efter årsmötet), 190416, 190522, 190819 och 191029. 
 
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. 

Sidan innehåller sedan oktober 2001 också en "Månadsnotis" med smått och gott från svampfronten. 
Det finns ett register över alla publicerade notiser som uppdateras löpande. Rubrikerna har under 2019 
varit Styrelsens nyårshälsning, En liten svamp med många makroskopiska kännetecken (bollrostnavling), 
En välluktande ticka (luktticka), Några glimtar från Sveriges Mykologiska Förenings mykologihelg 2019, 
Några svampar från vårens cirkel om tickor och skinn (purpurskinn, jupiterskägg m.fl.), Två gula kremlor 
som grånar- kremlor 9 (senapskremla, gulkremla), En mycket sällsynt sopp (falsk djävulssopp), Vår tredje 
karljohan (rödbrun stensopp), Ett mycket bra recept (fjällig bläcksvamp), Ingen dum musseron alls, som 
mat alltså (jordmusseron) och Svamprecept december 2019. Artiklarna har skrivits av Magnus Källberg.  

Sedan hösten 2001 finns även ett nyhetsbrev för information från Svampklubben. Drygt 200 personer 
prenumererar på nyhetsbrevet. 

På hemsidan finns Linköpings svampklubbs policy vad gäller hantering av medlemsregister och 
personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Upplysning till medlemmarna gick ut via 
en not på höstterminens programutskick.  
 
Bibliotek och informationsmaterial 

Svampklubben har ett eget bibliotek, som är placerat 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. 070-937 13 62 eller via e-post magnus@svampklubben.org.  
 
Stereolupp 

Svampklubbens stereolupp, inköpt 2017, förvaras f.n. hos Magnus Källberg. 
 
  

http://svampklubben.org/
mailto:magnus@svampklubben.org
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Samarbete 

Svampklubben samarbetar, liksom många andra naturföreningar i kommunen, med Linköpings 
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 kommunens informations- och samverkansträffar kring natur- 
och miljöfrågor. 

Samarbete sker även med svampklubben Boletus i Norrköping. Datum för deras träffar publiceras i 
förhand på hemsidan. En kort presentation av Boletus finns som månadsnotis för mars 2002. 
Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Linköping och Studiefrämjandet genomförs årligen en cirkel 
om signalarter, huvudsakligen under september månad. 

Via styrelsemedlemmar har klubben också kontakt med Sveriges Svampkonsulenters Riksförbund, 
Sveriges Mykologiska Förening och andra föreningar och organisationer. 
 

Tisdag 5 februari – Soppar – vilken soppa! 

Under denna kväll gästades vi av Mikael Jeppson, en mycket kunnig amatörmykolog och som också är 
redaktör för SMT, Sveriges Mykologiska Tidskrift. Han hjälpte oss att förstå var en mängd soppar numera 
hör hemma i artsystemet. Sedan DNA-analyser införts har många svampar fått byta släkte eller bildat 
helt egna släkten. Sopparna är just en sådan grupp med många nya namn. 
 
Start tisdag 12 februari - Tickor och skinn – kan det va nå´t? 

Naturkonsulten Nils O Nilsson, nybliven medlem i svampklubben, initierade en cirkel om tickor och 
skinnsvampar i Östergötland med sex inneträffar i Studiefrämjandets lokaler och tre exkursioner till 
Tinnerö eklandskaps NR, Ullstämmaskogens NR och Säby Västerskogs NR. Kursen blev snabbt fulltecknad 
och cirka 15 personer deltog med stort intresse i aktiviteterna. 
 
Tisdag 5 mars - Tryffelprovning och ÅRSMÖTE i Linköpings svampklubb 

Vid sedvanliga årsmötesförhandlingar blev styrelsen komplett genom att Ulf 
Samuelsson valdes in i styrelsen och tog på sig uppgiften som sekreterare. 
Därefter visade Ulla Hodges bilder och pratade om en tryffelresa till Kroatien i 
höstas och sedan hade hon ordnat med en mycket uppskattad och spännande 
tryffelprovning med flera olika tryffelprodukter som hon införskaffat under 
Kroatienresan.  

 
Söndag 7 april - Bombmurkelutflykt 

Årets bombmurkelutflykt till Linghems motionsspår blev mycket lyckad och de sju deltagarna hittade fina 
bombmurklor på flera ställen, sammanlagt cirka 10 fruktkroppar. En dam från Linghem hade sett 
utflykten under Correns Idagspalt och visade sig vara en god vägvisare i bombmurkelskogen. 
 
Söndag 2 juni - Kom med och leta vårens läckerheter! VÅRMUSSERONUTFLYKT 

Det brukar vara svårt att pricka in datum för vårmusseronerna, och i år fick vi vänta ända till i början av 
juni. Fem deltagare hittade en hel del vårmusseroner i Vallarondellen, vid Snoddas gatukök och i den fina 
ringen vid Garnisonsmuseet, som vi besökt under tidigare år. Men på de stora gräsmattorna vid Åleryds 
sjukhem var det nyklippt och där hittade vi inte många svampar. 
 

Start måndag 19 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 på Naturcentrum för att gå igenom och titta närmare på 
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fynden. Ansvariga för cirkeln var Björn Ström och Magnus Källberg. Antalet deltagare varierade vid 
utflykterna, men totalt hade cirka 15 personer engagerat sig i cirkeln. 
 
Utflyktsmålen under hösten var Kärna mosse, Tinnerö Humpen, Malmslätt, Sturefors och Säby 
Västerskog med SNF:s slåtteräng. Avslutning med genomgång av artlistan, som upptog 165 olika arter av 
vilka 23 var signalarter och 14 var rödlistade, gjordes på Naturcentrum. Fynden rapporteras även till 
Artportalen och ökar på detta sätt kunskapen om Östergötlands svampflora. 
 
Start måndag 26 augusti - SVAMPUTSTÄLLNINGAR på Naturcentrum 

Under sju måndagar mellan 26 augusti och 7 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. Svamphösten kom igång ganska sent och var 
som bäst när frosten slog till i början av oktober. Medianvärdet av antalet arter som låg utlagda med 
namn vid de sju tillfällena var 81 stycken, vilket var något mer än snittet sedan statistikens början hösten 
2009. Som mest hade vi 107 arter utlagda med namn, det var faktiskt rekord! 
 
Start måndag 26 augusti- Lär dig känna igen svamparna! Nybörjarkurs 

Kursen var helt full, 20 stycken, och det skulle inte gå att klämma in fler kring bordet. Sommaren och 
tidiga höstens torka gjorde att det var svårt att få ihop tillräckligt med bra svampexemplar att förevisa. 
T.ex. var det ont om många kremlor och riskor och många svampar var i rätt dåligt skick, men det gick 
ändå att genomföra den kursplan som vi tänkt oss. 
 
Onsdag 28 augusti - Höstens första svamputflykt 
Höstens första utflykt, vad vi har längtat! Många deltagare och ganska gott om arter. Någon blev så 
entusiastisk att hon återvände ut i halvmörkret för att jaga fler svampar. Som alltid på senare år var vi i 
Vidingsjöskogen.  
 
Söndag 1 september - SVAMPUTFLYKT - Svampens dag 

Mycket välbesökt av alla åldrar. Vi lagade en svampstuvning serverad på ugnsbakad rotselleri och kålrot 
med en svampröra. Det var mycket uppskattat av alla deltagare. Och mycket svettigt vid elden vid 
vindskyddet vid LOK-milen. Genomgång av dagens fynd gjordes såklart också. 
 
 

 
Söndag 8 september och onsdag 11 september- Utflykter i samarbete med Linköpings kommun 

Tre av utflykterna i kommunens guideprogram 2019 gick till Ullstämmaskogen och Åbysäcken i Hacke-
fors och hade 15, 7 (varav fyra barn) resp. 11 deltagare. Guider var Ulla Hodges och Magnus Källberg. 
Den första utflykten i Ullstämma gick i själva verket till Vidingsjöskogen på andra sidan Ekängssjön och 
där var svamptillgången riktigt bra. I Åbysäcken var det däremot förbluffande lite svamp. På barnutflyk-
ten i Ullstämma fick varje familj på slutet en egen genomgång av sina fynd. Det lilla antalet på barnut-
flykten berodde förmodligen på kommunens nya rutiner för att ta emot anmälan som inte hade funge-
rat tillfredsställande. 
 
Lördag 14 september - NATURCENTRUMS SKÖRDEFEST 

Skördefesten ägde rum längs gångvägen förbi Naturcentrum. Svampklubben ställde upp med två 
svampbord och fyra funktionärer. Vi hade ganska gott om svamp utlagd på tallrikar och fick passa så att 

 

Lördag 7 september - SKOGENS DAG, anordnad av Linköpings kommun 
Skogens dag anordnades som flera gånger tidigare längs den handikappan-
passade tvåkilometersslingan vid Vidingsjö motionscentrum. 
Svampklubben ställde upp med några funktionärer och visade svampar 
som plockats dagen innan. Huvuddelen av svamparna låg i backar med 
små namnlappar. En tipspromenad fanns också vid de olika stationerna 
längs slingan. Bilden visar den av backarna där vi lagt de svampar som är 
giftiga eller olämpliga att äta. 
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inte vinden blåste bort svamparna från borden. Andra inslag på skördefesten var föredrag av den kände 
trädgårdsexperten John Taylor, sagoberättaren Jean-Pierre Salkvist, biexperten Pelle Johansson och så 
förstås försäljning av grönsaker mm. 
 
Onsdag 18 september - Svamputflykt i Tinnerö 
Omkring 20 personer samlades vid Röda bron för att lära sig mer om svamp. Det var bra svamptillgång, 
så många olika sorter av ätliga svampar kunde visas upp för dem som kommit dit för att lära. Tyvärr blev 
det mörkt innan vi hann gå igenom alla de olika svamparterna som fanns tillgängliga. Men alla var nöjda 
med det de hade fått lära sig. 
 
Lördag 21 – 22 september - SMAKA PÅ TJUST 
Smaka på Tjust är ett årligen återkommande evenemang för att stimulera 
intresset för mat och kultur i Tjust. Svampklubben hade en svamputställning 
vid Helgenäs ställplats på lördagen ordnad av Magnus Källberg och Johan 
Vestergren. Där bjöd även Laila Vestergren på svampmat och man kunde 
också köpa lokalt producerat hantverk. Svamparna var plockade vid två ut-
flykter i närområdet och även om inte svamptillgången var lika fantastisk vid 
Helgenäs som 2018 kunde vi visa det mesta av intresse för allmänheten, även 
vit flugsvamp och delikatesser som svart trumpetsvamp. På bilden Johan i 
samspråk med en av många besökare. 

 

 

 

Söndag 29 september - MICKELSMÄSS vid Valla gård 
Svampklubben var för första gången engagerad på den lantbruks-
relaterade Mickelsmäss där det är marknad och många andra 
aktiviteter, t.ex. kaninhoppning och traktorparad. Vi hade fått en bra 
plats vid parstugan Östra Torp och lite vindskyddat, extra bra eftersom 
vi även nu hade svamparna utlagda på tallrikar med namnskyltar. Det 
var ett stort antal besökare och det fanns knappt tid att ta paus för en 
snabb lunch. Vår insats blev mycket uppskattad, så det blir nog fler 
tillfällen för svampklubben att visa upp sig under kommande år. 
Svamputställning i sällskap med getter – en ny erfarenhet! 

 
Söndag 6 oktober - Svamputflykt i Slaka - Sena höstsvampar I 

Kylan hade kommit och trots att vi hittade många arter var de definitivt djupfrysta. En liten men mycket 
intresserad skara följde uppmärksamt genomgången. 

 

Söndag 13 oktober - SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar II 

Årets sista svamputflykt gick till Ullstämmaskogen och lockade dussintalet deltagare. Svamptillgången 
var hyfsad både till antal fruktkroppar och till antal arter trots köldknäppen helgen innan. Johan Vester-
gren och Magnus Källberg stod för genomgången av svamparna utlagda på bordet vid grillplatsen. Några 
deltagare hade sprungit på riktigt fina trattisar. 

 

Tisdag 19 november – Medlemskväll - LINKÖPINGS SVAMPKLUBB HAR FUNNITS I 35 ÅR! 

Jubileumskvällen inleddes av Tommy Svensson som sjöng egna visor, bl.a. den gripande historien om den 
övergivna och utmärglade sommarkatten som Tommy själv träffat på. Magnus Källberg visade ett 70-tal 
bilder från klubbens historia med teman som utflykter, föreläsare, utställningar och annat smått och 
gott. Ulla Hodges hade lagat en god trattkantarellsoppa (recept i decembernotisen 2019) som serverades 
med bröd och svampost och sedan fick vi en specialdesignad chokladtårta med svampdekoration till 
kaffet. Tommy sjöng några visor till och ackompanjerade till allsången. 
 

Och så till slut hoppas vi som vanligt på ett riktigt bra svampår 2020! 

För styrelsen 31 december 2019 
Monica Andersson, ordförande  


