Verksamhetsberättelse
för Linköpings svampklubb år 2017
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 6 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, drygt 150 stycken.
Svampklubbens styrelse och övriga funktionärer
har fr.o.m. årsmötet den 28 mars 2017 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 och nyhetsbrev: Magnus Källberg
Redaktion för månadsnotisen: Lennart Gidholm och Magnus Källberg
Sammanträden: Styrelsen har under 2017 haft sju protokollförda sammanträden: 2017-01-31, 2017-0321, 2017-04-26, 2017-05-23, 2017-08-21, 2017-10-31, 2017-11-21 samt ett per capsulam-beslut.
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” med smått och gott från svampfronten.
Det finns ett register över alla publicerade notiser och det uppdateras löpande. Rubrikerna för
månadsnotiserna har under 2017 varit Styrelsens nyårshälsning, Bläckiga svampar vid Gröna gatan,
En ticka som är skön att klappa (sidenticka), Några glimtar från SMF:s mykologihelg 2017, Besök på
Sveriges största champinjonodling, En liten ticka i repris (violticka), En vacker musseron (prickmusseron),
En marodör i matsvampsskogen (gul svampsnylting), En något förbisedd sopp (brunsopp), En fin lokal för
vedsvampar, Svamprecept december 2017. Artiklarna har skrivits av Magnus Källberg och Lennart
Gidholm. Sedan hösten 2001 finns även ett nyhetsbrev för information från Svampklubben. Cirka 190
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 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.
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Styrelsemedlemmar har också deltagit i 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 cirkel
om signalarter, huvudsakligen under september månad.
Via styrelsemedlemmar har klubben också kontakt med Sveriges Svampkonsulenters Riksförbund och
Sveriges Mykologiska Förening.
AKTIVITETER 2017
Tisdag 7 februari – FÖREDRAG: Att tillverka papper av svamp
Inte så många känner till att man faktiskt kan göra papper av svampmassa. Den här kvällen fick en grupp
under Monica Anderssons ledning pröva på att finfördela och blöta upp björkticka till svampmassa och
sedan göra papper. Det går åt mycket lakansväv och tidningar för att sedan torka alstren. Björkticka ger
ett fint ljust papper. Vi prövade också att ha i rödskivig kanelspindling i svampmassan och fick ett
rosafärgat papper.
Tisdag 28 mars – ÅRSMÖTE
Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna (styrelse, se första sidan) bjöds de närvarande på kaffe/te
och smörgås. Därefter visade kommunekolog Anders Jörneskog ett bildband och berättade om
kommunens miljöarbete och om sina egna arbetsuppgifter.
Tisdag 25 april – Besök på svampodling utanför Vikingstad
Intresset för studiebesöket var stort, 25 personer hade anmält sitt deltagande. Vi blev mycket väl
mottagna av två av grundarna av Östgötasvamp och fick en genomgång av principerna för anläggningen
och fick sedan ta oss en titt på odlingsrummen och andra pågående projekt. En rapport med bilder finns
som månadsnotis för maj 2017, www.svampklubben.org/maj2017.html.
Lördag 13 maj – Invigning av Vallaskogens utökade naturreservat
Svampklubben hade inbjudits att delta i invigningen av det
utökade naturreservatet. Annette Lundborg och Magnus
Källberg ordnade ett svampbord med diverse svamprelaterat:
torkad svamp, färgsvampar, svampfärgat garn, svampböcker,
torkade och frystorkade svampar som lånats från
universitetet. Antalet besökare var inte så stort, det fanns
mycket annat att välja på i Linköping den här lördagen. Men
de som kom var intresserade av vårt bord, kanske särskilt av
en mycket imponerande torkad fjällticka. En tipspromenad
ingick också i promenadslingan och vid vårt bord gällde det
Annette Lundborg vid svampbordet att känna igen en av kommunens ansvarsarter, bombmurklan.
Söndag 28 maj – VÅRMUSSERONUTFLYKT
Våren hade varit torr och vårmusseronerna hade i stort sett lyst med sin frånvaro. Men vid Snoddas
gatukök vid Vallarondellen fanns några fruktkroppar och på ett skuggigt ställe inne i Vallarondellen
hittade vi riktigt många fina fruktkroppar. Några bilder från utflykten finns på svampklubben.org.
Det är svårt att pricka in datum för vårmusseronerna och det visade sig senare att den stora skörden
kunde göras så sent som vid midsommar.
Start måndag 21 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
2 (4)

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.
Tisdag
Onsdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Lördag
Måndag

29 augusti
6 september
12 september
19 september
26 september
30 september
20 november

Ullstämmaskogens naturreservat
Kärna mosse
Vidingsjöskogen
Vallaskogen, södra delen av naturreservatet
Rydskogen
Bjäsätter, Gatan och Tokorp för att leta ängsvampar
Naturcentrum - uppföljning av cirkeln med genomgång av artlistan.

Artlistan upptog 222 olika arter av vilka 32 var signalarter och 13 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.
Start måndag 28 augusti – SVAMPUTSTÄLLNINGAR på Naturcentrum
Under sex måndagar mellan 28 augusti och 2 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. Början av hösten var torr i trakterna runt
Linköping, men så kom regnet och ändrade situationen helt! Medianvärdet av antalet arter som låg
utlagda med namn vid de sex tillfällena var 94 stycken, mer än dubbelt så högt som 2016. Det var också
det högsta antalet sedan statistikens början hösten 2009. Som mest hade vi 106 arter utlagda med
namn. Annonseringen i Corren hade i stort sett fungerat under hösten.
Start måndag 28 augusti – Lär dig känna igen svamparna! NYBÖRJARKURS
En entusiastisk grupp dök upp under de fem måndagarna för att få lära sig mer om matsvampar,
förväxlingssvampar och giftsvampar. Det var i början 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 när regnet kom exploderade naturen av svamp och alla
släkten visade sig på en gång. Många var ute också under veckorna och letade efter de svampar som vi
gått igenom.
Onsdag 30 augusti – Höstens första svamputflykt
Denna utflykt gick till Vidingsjöskogen. Trots att vädret inte var det allra bästa fylldes svampkorgarna
snabbt. Efter artgenomgång avslutades kvällen sedvanligt med medhavd fika.
Söndag 3 september – SVAMPENS DAG
Vi hade som tidigare år svampmatlagning med svamputflykt i Ullstämmaskogen. De som höll i det hela
var Annette Lundborg, Johan Vestergren, Laila Vestergren och Ulla Hodges. Vi hade bara tillgång till en
mindre murika i år så det blev en svamprätt men ingen brödbakning. Svamptillgången var god och man
kunde plocka mycket ätbart bara på den lilla biten upp till eldningsplatsen. Speciellt roligt var att flera
barnfamiljer dök upp.
Torsdag 7 och söndag 17 september – Utflykter i samarbete med Linköpings kommun
Tre av utflykterna i kommunens guideprogram 2017 gick till skogen vid Hackefors motionsområde
Åbysäcken och Ullstämmaskogen och hade 41, 50 resp. 26 deltagare. Guider var Ulla Hodges och
Magnus Källberg. En bra svamphöst som denna blir det många besökare, men det blev ändå hanterbart
vid genomgångarna med intresserade och disciplinerade deltagare. På barnutflykten med 26 deltagare
fick varje familj på slutet en egen genomgång av sina fynd.
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Lördag 9 september – NATURCENTRUMS SKÖRDEFEST
Skördefesten 2017 ägde rum vid Krogfallsstugan
i Trädgårdsföreningen. Svampklubben deltog
med två bord, ett med svampar och ett med
svampfärgning. Antalet besökare var ganska
stort och vi hade också gott om svamp.
Länsmuseet var även engagerat i skördefesten
och några entusiastiska personer därifrån
hämtade in två jätteröksvampar från Onkel
Adamsgården till vår utställning. Monica
Andersson på vänstra bilden, Ulla Hodges och
Johan Vestergren på den högra.
Onsdag 13 september – Svamputflykt i Tinnerö
I Tinneröskogen fanns det gott om svamp. Blodriskor fanns i mängder och så även karljohan som det
varit så rikligt av denna välsignade svamphöst. Noterbart var också ett stort antal mycket fina snöbollschampinjoner. Johan Vestergren stod för genomgången av kvällens fynd.
Torsdag 21 september – Svamputflykt i Slaka
Utflykten samlade många deltagare och skogen öster om griftegården var full av svamp, särskilt
karljohan och då den finludna sorten. Ulla Hodges och Magnus Källberg gjorde genomgången av
kvällens fynd. Skogen vid griftegården började vi besöka förra hösten och den är väl värd ett besök.
Söndag 1 oktober - SVAMPUTFLYKT – Sena höstsvampar I
En solig höstdag i Hellgrenshagen i Malmslätt! Svampmängden var stor även om en del exemplar redan
var alltför gamla. Omkring 20 deltagare kom och det fanns nog med svamp för att Johan Vestergren och
Annette Lundborg skulle kunna visa viktiga matsvampar och för att alla skulle kunna få litet med hem.
Söndag 15 oktober - SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar II
Många ivriga svampplockare kom till Ullstämmaskogen på säsongens sista svamputflykt. Svamptillgången
var god och på grillplatsens stora träbord sorterades svamparna. Ätliga svampar som deltagarna kunde ta
med sig hem var exempelvis blomkålssvamp, smörsopp, blek taggsvamp, trattkantarell och karljohan.
Torsdag 26 oktober – Kronprinsessan Victoria besöker Tinnerö
Svampklubben var tillsammans med Naturskyddsföreningen inbjuden att
ordna en station i Tinnerö vid besöket. Platsen var vid eken som hyser den
sällsynta och fridlysta saffranstickan, som dock inte visat sig detta år och
efter några frostnätter fanns inga svampar kvar på platsen där vi stod. Men
vi hade ändå lyckats plocka ihop en liten svamputställning med fina svampar
och hängt upp svampfärgat garn i en hasselbuske. Kronprinsessan fick också
veta lite om Sveriges fordomtima export av lavar för färgning och med lupp
studera pyttesmå lavar på saffranstickeeken. Fler bilder på hemsidan:
svampklubben.org/2017/Kronprinsessan_Victoria_2017-10-26.html
Tisdag 14 november – Medlemskväll
Medlemskvällen inleddes av Tomas Lubkowitz med ett mycket inspirerande föredrag om odling av några
ovanliga matsvampar, kungsmussling och jättekragskivling. Därefter blev det svampmat, varma mackor
med svampstuvning, tunnbröd med svampost och som avslutning kaffe med en liten drömkaka. Kvällen
avrundades med bildvisning från det gångna svampåret. Några bilder från kvällen finns på hemsidan.

Och så till slut hoppas vi som vanligt på ett riktigt bra svampår 2018!
För styrelsen 31 december 2017
Monica Andersson, ordförande
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