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Anders Hirell:
Grävde fram matsvampens historia
Text och foto: Dicte Helmersson
Anders Hirell bor i
utkanten av den lilla byn
Gånarp i Ängelholms
kommun. Direkt utanför
husknuten finns skogen
med goda svampmarker.
Ett stort naturintresse
gjorde att Anders Hirell
började studera svampkunskap vid Umeå universitet när han år 2003
avgick från tjänsten som
kulturchef i Ängelholm.
Under andra terminens
svampstudier (svampkonsulentutbildningen)
ingick ett projektarbete,
där han valde att skriva
om matsvampens svenska kulturhistoria.
Anders Hirell, aktuell med bok om svampens kulturhistoria.
– Jag upptäckte att det
saknas litteratur om
En bok på drygt 630 sidor, en sådan som svampars historia och betydelse i det
kan kallas för ”tegelsten”– det är resultatet svenska samhället. Därför fortsatte jag
av många års forskning och arkivgrävande att systematiskt leta efter mer information
om hur befolkningen i Sverige har använt även efter kursens slut, berättar Anders
matsvamp genom tiderna. Puggehatten Hirell.
träffar Anders Hirell, författare till ”Den Det ursprungliga projektarbetet var på
svenska matsvampens historia – Nedslag drygt 15 sidor. Men intresset var väckt,
och utvikningar från 1600-tal till nutid”, vilket ledde till att Anders Hirell nu står
som utkommer under hösten. I presenta- som författare till det första större verket
tionen från förlaget (Carlsson Bokförlag) om matsvampens historia.
beskrivs boken som ”en bibel för alla – I Sverige har det utkommit väldigt
många svampböcker. Alla är i princip
svampintresserade och matglada”.
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Anders Hirells
”Den svenska
matsvampens
historia” kommer
ut i höst.

fackböcker, med huvudsakligt syfte att
lära ut artkunskap. Den enda bok som i ett
vidare perspektiv tar upp kulturhistoriska
aspekter på svampar är Ole Högbergs
”Flugsvampen och människan”, även om
denna bok förstås mest är inriktad på den
röda flugsvampens historia.
Det tog sju år för Anders Hirell att leta upp
all bakgrundsinformation samt skriva boken. En hel del tid har gått åt för att bl.a.
plöja igenom handskrifter, broschyrer, inköpshandlingar, dagstidningar, kokböcker,
4

svampböcker, protokoll, statistik m.m. på
bland annat Lunds universitetsbibliotek
och Kungliga biblioteket i Stockholm.
Dessutom har Anders Hirell skrivit och
ringt till olika arkiv, museer och institutioner för att få svar på olika frågor.
– Att skriva om matsvampens historia är
ett närmast outtömligt projekt. Svamp och
svampars användning berör många olika
ämnesområden, såsom historia, litteratur,
gastronomi, biologi, kemi och medicin.
– Det har varit många uppslag och trådar
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Några av alla svampböcker
som utkommit för att lära
svenska folket att plocka
svamp.
Längst fram t.v. ”Strömboms Svenska Svampbok”
från 1896, t.h. C. Hartmans
”Skandinaviens ätliga och
giftiga svampar” från 1874.
Mellersta raden t.v. Bengt
Cortins ”Första svampboken” från 1952, t.h. ”Titta
en Karl Johan”, reklamskrift
från Margarinfabrikernas
Försäljnings-Aktiebolag
från 1939. Överst Johannes
Sandbloms och Sigrid Janssons ”Våra matsvampar”
från 1943.

att följa, och jag har hittat
otroligt mycket spännande
information. Men jag har varit tvungen att begränsa mig,
det går inte att ta med allt.
Jag har också följt blindspår,
som inte gett något resultat.
– Ibland har jag hittat oväntade saker, t.ex. att August
Strindberg
var
mycket
svampintresserad. Han skick-
ade en tryffel till Robert
Fries, Elias Fries son, för
examination.
– Jag har fått stor hjälp av
bl.a. personalen på Kungliga
biblioteket och Lunds universitetsbibliotek med att få
Lektion i svampplockning
från Margarinfabrikernas
reklamskrift ”Titta en Karl
Johan”, utgiven 1939.
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Ätliga riskor,
illustration från
Skandinaviens
ätliga och giftiga
svampar, utgiven
1874.

fram olika handlingar. Sedan har förstås
min yrkesbakgrund som bibliotekarie varit en fördel, jag är van vid att söka efter
information i olika källor.
Sverige tillhör de länder där svamp förr i
tiden betraktades med stor misstänksamhet. Det tog lång tid innan svamp började
ses som en lämplig föda för människor.
Första skriftliga belägg för att svamp har
ätits i vårt land är från 10 juli 1636. Uppgiften finns i en förteckning över förtäringen vid det svenska hovet.
– Kunskapen om svamp som mat kom
först till hovet, adeln och de högre samhällsskikten, och informationen spreds
därefter till den övriga befolkningen.
6

Stadsbefolkningen
var mer positiv till
att använda svamp
i
matlagningen
jämfört med folk
på landet. Detta
mönster finns kvar
än i dag. Enligt
statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, är exempelvis intresset
för att köpa svamp
högst bland personer som bor i
städer och som har
högre inkomst än
genomsnittet.
– För övrigt är det
kvinnorna
som
plockar mest svamp, medan det i stort sett
endast är män som skrivit svampböcker.
Att svampboksförfattande är ett mansdominerat område där kvinnor lyser med sin
frånvaro märks i den långa rad av namnkunniga män inom mykologi som Anders
Hirell skriver om i sin bok. Vi som gärna
letar efter gamla svampböcker på antikvariat och loppmarknader känner igen namn
på svampboksförfattare. Det börjar med
svampkunskapens fader Elias Fries och
följs av J.W. Smitt, J. Arrhenius, N.J. Andersson, A.V. Lönnegren, N.G. Strömbom
och W. Bülow i den första stora vågen av
svampböcker från senare delen av 1800talet och in på 1900-talet. Därefter har
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Svampbilder från Knut
Feldts Folkskolans Svampbok, utgiven 1931.

svampboksutgivningen fortsatt att komma i vågor, beroende på samhällsutvecklingen, krig m.m. fram till våra
dagar.
Den
svampboksförfattare
som Anders Hirell funnit mest
intressant är konsul Johan
Wilhelm Smitt, mannen bakom ”Skandinaviens förnämsta
ätliga och giftiga svampar”,
utgiven 1863.
– Smitt levde ett spännande
och rörligt liv med många
eskapader. Detta till skillnad
från de professionella biologerna som oftast förde ett mer
stillsamt ämbetsmannaliv.
I sin exposé över matsvampens
historia porträtterar Anders
Hirell alla kända svampboksförfattare nästan ända fram till
våra dagar. Han sätter dock en
gräns för hur nära nutid han
vill gå.
– Jag tar inte med nu levande
svampboksförfattare, de ligger
för nära i tiden. Det är bättre
att ha ett historiskt perspektiv
på det man skriver om.

Illustration från Strömboms
Svenska Svampbok, utgiven
1896.
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Se upp för giftsvampar
Text: Dicte Helmersson
Visst är det härligt att gå ut i naturen och
fylla en korg med goda matsvampar! Men
det gäller förstås att svampplockaren är
kunnig och endast plockar svampar som
är ätliga. Om giftiga svampar kommer
med i svampkorgen kan det gå riktigt illa.
Hamnar någon av de allra farligaste giftsvamparna i en maträtt finns risk för att
måltidsdeltagarna får skador på inre organ
(lever och njurar). I värsta fall kan svampmåltiden leda till en smärtsam och för tidig död.

Under ett bra svampår, med mycket
svamp i markerna, tar Giftinformationscentralen (GIC) emot över 2000 telefonförfrågningar angående svampar och
svampförgiftningar från allmänheten och
sjukvården. Ett ”halvdåligt” svampår brukar generera cirka 1500 frågor om svamp.
År 2012 inkom 1650 svampfrågor, vilka
dock endast utgjorde en liten del av totalt
drygt 81000 telefonförfrågningar om alla
möjliga förgiftningar. GIC nås bland annat genom nödnumret 112. Telefonsam-

Toppig giftspindling Cortinarius rubellus är vanlig i Skåne, särskilt i granskogar.
Foto: Dicte Helmersson
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Lömsk flugsvamp Amanita phalloides är tämligen allmän i mullrika, helst kalkpåverkade skogar
och parker i Skåne. Foto: Tony Svensson.

talen kan vara av många olika slag, och
siffrorna anger inte antalet verkliga förgiftningsfall. På GIC är det specialutbildade apotekare och specialistläkare inom
intensivvård som besvarar samtalen och
ger information och råd om risker, symtom och behandling av olika typer av akut
förgiftning.

Nätverk av svampexperter

Inom svampområdet har GIC byggt upp
ett nätverk över hela landet av specialister,
särskilt svampkunniga personer. Dessa
svampexperter hjälper till med identifiering av svampar eller svamprester (om det
finns några kvar), exempelvis när personer blivit dåliga efter en svampmåltid och
därför misstänker att de fått i sig giftig
svamp.
Här är några exempel på frågor/utsagor
10

till GIC under svampåret 2012:
”Plockade alla svampar som var bruna.
Gjorde soppa. Hela familjen åt. Mamma
har fått muskelvärk”.
”Gav bort rödgul trumpetsvamp för tre,
fyra dagar sedan. Hade också plockat några giftiga spindelskivlingar. Kan ha glömt
kvar en – eller ingen?”
”Kände besk smak. Tror att det kommit
med någon toppig giftspindling. Ont över
njurarna.”
”Ett stort sällskap som ätit trattkantareller
för tre, fyra dagar sedan. Tre personer fick
ont i magen + mörk urin tre dagar senare.
Nu har det gått åtta dagar”
”Är hypokondriker. Åt trattkantareller för
tre dagar sedan. Sonen fått magknip”
Statistiken för år 2012 visar att över 40
procent av svampfrågorna (702 av totalt
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1650) till GIC gällde barn.
Det är dock sällsynt att barn
förgiftas av svamp. Detta
beror på att barntillbuden
ofta upptäcks tidigt, de
handlar om små mängder
svamp eller att föräldrarna
är överdrivet oroliga. Typiska samtal som speglar detta
är: ”Mitt barn har tagit i en
lömsk flugsvamp och sedan
ätit mat. Kan ha haft fingrarna i munnen” eller ”Mitt
barn höll i röd flugsvamp.
Plockade sedan blåbär”.

Olika sorters gift

En hel del av svampfrågorna till GIC gäller rela- Vit flugsvamp Amanita virosa är vanligt förekommande i både
tivt ofarliga tillbud, som är barr- och lövskogar i Skåne, oftast på sur mark.
enkla att åtgärda. En min- Foto: Hans Östling.
dre del av tillbuden kräver sjukhusvård. Samtliga
personer som behandlades
för svampförgiftning under
2012 överlevde.
Giftiga svampar kan
bl.a. vara celIskadande,
nervpåverkande eller mageller tarmretande. I den
förstnämnda gruppen finns
en handfull dödligt giftiga
svamparter, främst innehållande gifterna amatoxin,
orellanin eller gyromitrin.
Gifterna kan ge bestående
skador på livsviktiga inre
organ, såsom lever och njure. Typiskt för de farligaste
giftsvamparna är att symtomen kan dröja flera dagar eller veckor efter förtäringen.
Senaste svampsäsongen
innebar behandling av åtta Panterflugsvamp Amanita pantherina. Foto: Tony Svensson.
11
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Gifthätting Galerina marginata växer oftast på stubbar, lågor eller flis. Foto: Hans Östling.

personer med typiska symtom på förgiftning av amatoxin, som finns i vit flugsvamp Amanita virosa, lömsk flugsvamp
Amanita phalloides och gifthätting Galerina marginata. De drabbade uppgav att
de hade plockat ”vit svamp”. Totalt 159
samtal gällde misstanke om förgiftning
med giftspindling, t.ex. toppig giftspindling Cortinarius rubellus som innehåller
giftet orellanin, och sex personer fick behandling. Misstänkt förgiftning med gyromitrin, som finns i bl.a. stenmurkla Gyromitra esculenta, föranledde 50 samtal till
GIC, varav tre från veterinärer. En person
hade exempelvis blivit yr efter att upprepat och ihärdigt sniffat på sina färska murklor. Åtta personer hade lindriga symtom
som inte krävde behandling. För en hund12

valp som ätit en okänd mängd stenmurka
gick det värre. Valpen blev allt sämre och
fick avlivas fem dagar efter förgiftningstillfället.

Frivilligt giftintag

Ibland konsumeras giftiga svampar helt
frivilligt och medvetet av personer som
vill uppnå en berusande eller hallucinogen
effekt. Sådan verkan har bl.a. ibotensyra,
som finns i bl.a. röd flugsvamp Amanita
muscaria och panterflugsvamp Amanita
pantherina, och psilocybin, som finns i
bl.a. toppslätskivling Psilocybe semilanceata. Intag av dessa svampar är dock svår
att dosera och kan ge många oönskade effekter, med skador och sjukhusvård som
följd. GIC fick förra året 42 samtal angående psilocybin, varav 25 från sjukhus.
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Att matsvampsplockare i sin
svampkorg får med giftiga svampar – och i olyckliga fall även tillreder och konsumerar dem – kan
ha många orsaker. Plockaren har
kanske inte tillräcklig kunskap
och förväxlar den ätliga svampen
med en giftig. En del människor
tycker att ”svampen ser god ut”,
och chansar på att den också är
det. Man kan också bli opasslig av
att äta för mycket svamp eller om
svampen har förvarats eller tilllagats på ett felaktigt sätt.

Vill inte avskräcka

Denna artikel är alls inte menad
att avskräcka från plockning av
matsvamp. Tvärtom, skrivaren av
dessa rader håller varje år svampkurser och propagerar för att vi Röd flugsvamp Amanita muscaria är allmän och växer
ska plocka mer svamp. Inte minst med björk. Foto: Tony Svensson.
är svampplockning ett trevligt sätt
att komma ut i naturen. Statistiken visar svampar på senare år har omvärderats
dock tyvärr att under bra svampår ökar på grund av nya forskningsrön. GIC har
antalet tillbud och förgiftningar av gift- i samarbete med Svampkonsulenternas
svamp.
Riksförbund producerat en broschyr med
På mina svampkurser får jag ofta frå- de farligaste giftsvamparna i Sverige. Brogor från deltagarna om giftiga svampar, schyren är översatt till ett 25-tal olika språk
såsom ”Kan man se på en svamp om den och kan laddas ner från GIC:s webbplats.
är giftig?”, ”Om djur äter en svamp så Grundregeln för matsvampplockaren är
måste väl även människor tåla den?” eller att endast plocka svampar som man är helt
”Jag har hört att silverskedar blir svarta av säker på. Chansa aldrig!
giftiga svampar – det är väl ett bra sätt att
testa om svampen är ätlig?” Svaret på dessa frågor är nej, nej och nej! Det finns inga
Källor
genvägar. Det är kunskapen om svamp GIC årsredovisning 2012
som måste öka. Man måste helt enkelt lära Nationalencyklopedin, www.ne.se
sig vilka svampar som går att äta.
Föreläsningar hållna av Christine Karlsson
Ett bra sätt att öka sin kunskap om Stiber, läkare vid GIC, Per-Axel Karlsson, läsvamp är att följa med en svampkunnig kare och ordförande för Svampkonsulenternas
person. Det finns också många bra svamp- Riksförbund, samt Michael Krikorev, mykolog
böcker. Men det är viktigt att använda en vid Artdatabanken.
modern svampbok, bl.a. eftersom några
13
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Sedan sist
Fågelsång - 13 april 2013
Vi var 10 stycken förväntansfulla Puggehattar som exkurerade i Fågelsångsdalen
lördagen den 13 april. Fågelsång, som
ligger i utkanten av Södra Sandby, är en
ädellövskogsklädd bäckravin, där vattenerosion på flera ställen har frilagt lerskiffern. Området är känt dels för sitt stora antal häckande fåglar - det lär vara det mest
välinventerade området i Skåne för fåglar
- dels för sin geologiska särart. Fågelsång
har utsetts till en GSSP ("Global Stratotype Section and Point") och långt in i
dalen finns en global referenspunkt som
definierar gränsen mellan övre och mellersta Ordovicium. Så långt kom vi dock
inte under vår exkursion.
Fågelsång är också känt för sin växtlighet med åtskilliga vackra vårblommor

Foto: Joachim Krumlinde.
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Blomställning av vitskråp på väg upp.
Foto: Joachim Krumlinde.

Puggehatten 26 (2) 2013

Vackra fruktkroppar av rostöra Hymenochaete rubiginosa som gör skäl för sitt välvalda svenska
namn. Foto: Joachim Krumlinde.

som blåsippa, gulsippa, vitsippa, hålnunneört och lungört. Förutom en enstaka
blåsippa så hade flertalet växter ännu inte
hunnit komma upp och blomma denna
dag. Vi fann dock knoppar av vitskråp
Petasites albus. Vitskråpen är beskriven
första gången här från Fågelsång av den
unge Linné, som i samband därmed blev
biten av en "fäbroms" så allvarligt att han
måste uppsöka fältskären som "gjorde en
öppning från armbågen till axeln" och
därmed räddade livet på Linné. Vi slapp
undan bett av fäbroms, men hade vi råkat
ut för något sådant skulle vi nog uppsökt
vårdcentralen snarare än fältskären. På
1700-talet sände apoteken i Lund ut sina
lärlingar hit för att samla in huggormar.
Idag används inte huggormar på apoteken, och det är nog tur, för jag har aldrig
sett en huggorm i Fågelsång. De är säkert

försvunna härifrån nu.
Markväxande svampar är det ont om
i Fågelsång. Valdemar Bülow skrev 1911
att det fanns vårmusseron men det var nog
ett tag sedan den försvann. Däremot har
jag tidigare år sett rund toppmurkla och
scharlakansskål här. Inga av dessa visade
sig dock för oss.
Men det var gott om vedväxande
svampar. Vi noterade åtskilliga skinn, som
askskinn Peniophora limitata, guldflorskinn Botryobasidium aureum, pappersgröppa Byssomerulius corium och rostöra
Hymenochaete rubiginosa. Dessutom
kantarellmussling Plicaturopsis crispa
och argusöga Merismodes anomala. Av
tickor fann vi sidenticka Trametes versicolor, klibbticka Fomitopsis pinicola och
fnöskticka Fomes fomentarius. Judasöra
Auricularia auricula-judae fanns på flera
15
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ställen, både på fläder och alm. Gamla
fruktkroppar av vinterskivling Flammulina velutipes s. l. noterades, främst på död
alm. Flera ascomyceter, skål- och kärnsvampar upptäcktes, t ex läderskål Encoelia furfuracea, grönskål Chlorociboria
aeruginascens, gråskål Mollisia cinerea
och koppardyna Hypoxylon rubiginosa.
Efter en matrast nere i dalen bland
almlågor och sidentickor avslutades exkursionen denna vackra lördag.
Joachim Krumlinde

Pinedalen – 25 maj 2013
Vi var 6 deltagare som gjorde ett försommarbesök i Pinedalen, som är en isälvsdal
rik på lera. Dalbotten utgörs till största del
av betesmark omgiven av smala skogsstråk längs dalens kanter. Skogen består
av utglesad ädellövskog där bok ofta dominerar. Det finns även delar med ekdominerad skog av hagkaraktär. Gemensamt
är att det oftast råder brist på grov död ved.
Skogens undervegetation är frodig om våren, med bl.a. stora fält av ramslök och
månviol i backarna, men det är emellanåt
också tydligt att skogen är näringspåverkad av omgivande åkrar och betesmarker.
Det var långt mellan svampfynden,
men det får man räkna med vi denna tid
på året. I en hög med avtippade granbarr
växte flera fruktkroppar av gyllengrå musseron Melanoleuca cognata, en art som
kan hittas både under vår och höst. På en

Fjällticka Polyporus squamosus. Foto: Hans Östling.
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skogsbilväg stod några
grupper av en bläcksvamp som i efterhand
bestämdes till mattbläcksvamp Coprinellus xanthothrix. I en
hög med mycket rutten
smulig bokved hittades en ensam flatskål
Peziza repanda. Under
fikapausen upptäcktes
en vacker grupp av
fjällticka Polyporus
squamosus på en lutande lövstam. I övrigt
var det mest vanligt
förekommande arter
av tickor, skinn och
pyrenomyceter. Totalt
fick vi ihop 35 arter
från Pinedalen.
Några av oss gjorde därefter en kort besök vid Ö Ringssjöns
strand, nordväst om
Finnhults gård. Här
återfann vi kända mycel av prakttaggingVU
Steccherinum robustius på en almlåga och Mattbläcksvamp Coprinellus xanthothrix växte till synes direkt i
skinnsvampen Hyme- marken, men troligen på begravda kvistar. Foto: Hans Östling.
nochaete ulmicolaVU
på barken av en död
almhögstubbe. Vi fann
även lysticka Hapalopilus rutilans, rökticka
Bjerkandera
fumosa
och fjällticka.
Tony Svensson

1 Blomkålssvamp, 2 Stensopp, 3 Alpluggskivling, 4 Brokkremla, 5 Rönndyna, 6 Koralltaggsvamp.
Rätta svar till Gissa svampen:
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Åbjär – den 27 juli 2013
De fyra deltagarna hade väl inte några
större förhoppningar om svamp efter flera veckors sommartorka. Men det skulle
visa sig att det fanns en del i Åbjärravinen
längs med Söndre å. Redan vid parkeringen väntade en grupp buktriska Lactarius
flexuosus, en art som inte är lika vanlig i
Skåne som i de centrala delarna av landet.
Andra riskor som sågs var slät vitriska
L. piperatus och ettervitriska L. bertillonii.
Kremlor var annars det vanligaste
släktet vi stötte på. De ovanligare arterna
bestod av rosenkremla Russula velutipes,
citronkremla R. raoultii, blågrön kremla
R. parazurea och flera fynd av kortfotkremlaNT R. curtipes. Lite allmännare är
mångfärgad kremla R. romellii, marsipankremla R. grata och mycket vanliga är
brokkremla R. cyanoxantha, bokkremla R.

mairei, tätskivig svedkremla R. densifolia
och kantkremla R. vesca.
Ett av dagens finaste fynd var en liten
fruktkropp av bronssoppNT Boletus appendiculatus. Vackra exemplar av bittersopp
B. calopus sågs också i den magra hedbokskogen på ravinens sidor. På flera boklågor växte blek ostronmussling Pleurotus
pulmonarius och stubbskål Peziza varia.
En fruktkropp av gulskölding Pluteus leoninus sågs också på bokved.
Det blev en ganska givande vandring
i vacker miljö och artlistan stannade vid
46 svamparter.
Tony Svensson

Buktriska Lactarius flexuosus, en bastant riska som oftast har assymetrisk, bucklig och vågig
hatt. Foto: Tony Svensson.
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Stubbskål Peziza varia. Foto: Tony Svensson.

Blågrön kremla Russula parazurea har pruinös matt hattyta och saknar violetta inslag.
Foto: Tony Svensson.
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Svampens Dag
söndagen 1 september
Nedanstående är de arrangemang som Puggehatten känner till
eller medverkar vid och som genomförs under Svampens Dag
den 1 september. Passa på att besöka någon av dem för att
lära mer och träffa andra svampintresserade.

Skrylle

Svamputställning och rådgivning utanför Naturum Skrylle. Puggehatten (Skånes Mykologiska Förening) finns på plats och artbestämmer svampar och visar svamplitteratur.
Tipsrunda om svamp från klockan 11.
Plats: Naturum Skrylle.
Tid: kl. 12:00 - 15:00.
Upplysningar: Marie Sager 0761-33 53 73.

Svampens Dag i Röddinge

”Svampens Dag” är ett samnordiskt projekt vars syfte är att öka intresset för och sprida
kunskap om svampar. Vi upprepar förra årets välbesökta och mycket uppskattade arrangemang tillsammans med Röddinge Byalag med svampexperten Jan Friheden. Vi
inleder i Röddinge skola med att Jan informerar om giftiga och matnyttiga svampar och
därefter ger vi oss ut i olika svampmiljöer med lokal guidning.
Återsamling i Röddinge skolas lokaler kl 15 för genomgång av samlat material. Väl
mött!
Plats: Röddinge skola
Tid: kl. 13.00.
Upplysningar: Karin Gerell Lundberg och Margareta Fries (Röddinge Byalag).

Svampförevisning i Kullabygden

Naturskyddsföreningarna i Kullabygden och Helsingborg visar svampar, som man
tryggt kan plocka men också lömska giftiga förväxlingssvampar.
De som önskar får gärna ta med egna svampar för att få säker hjälp och goda råd av
svampkännare, som finns på plats under dagen.
Plats: Naturum Kullaberg.
Tid: kl. 11:00 – 15:30.
Upplysningar: Kerstin Persson 0762 766 620, Tom Svensson 0709 649 098.
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Svampexkursion i Falsterbo

En exkursion kommer att utgå från Falsterbo Bird Show i mån av väder.
För klockslag och kontaktperson se www.falsterbobirdshow.com

Svampens dag i Malmö

Svamputställning med förevisning av olika svampar som kan hittas i Skåne. Både ätliga
och oätliga svampar kommer att visas. Besökare kan ta med exemplar för arbestämning.
Margareta Stenkil är på plats som expert.
Plats: Bulltoftaparkens motionscenter
Tid: kl. 12:00 - 15:00.
Upplysningar: Margareta Stenkil 046-211 65 60

Göingebygdens Biologiska Förening

Svampens dag i Hässleholms hembygdspark, i samverkan med Studiefrämjandet.
Svamprådgivning! Kom och få namn på dina plockade svampar.
Plats: Hässelholms hembygdspark.
Tid: kl. 10:00 – 14:00.
Upplysningar: Arne Gustavsson 0451-155 51.

Svampens Dag i Kristianstad

Du får se mer än 100 arter nyplockade svampar och bl. a.
uppgifter om de går att äta. Tag gärna med svampar från din egen utflykt. Vi demonstrerar och berättar om intressanta svampar.
Plats: Naturum i Kristianstad
Tid: kl. 12:00 - 16:00.
Upplysningar: Ulf Olsson 0708-93 21 89, Tony Svensson 0703-02 54 74.

Söderåsens nationalpark

Svamputställning i samarbete mellan Naturum Söderåsens NP och Skäralids restaurang
med svamp från Söderåsen. Svampexperter på plats.
Medtag gärna egna svampar för artbestämning.
Plats: Naturum Söderåsens nationalpark intill restaurangen.
Tid: kl. 10-17 (även lördagen den 31/8).
Upplysningar: 0435-44 21 20
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Gissa svampen!
Denna gång består utmaningen helt av
närbilder. Måhända att nr 5 kan vara för
knepig, men resten ska nog gå bra att lösa.
Lycka till!
Foto: bild 1-3 Hans Östling,
bild 4-6 Tony Svensson.
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Förra omgångens rätta svar:
1 Hårig jordstjärna
2 Räfflad nagelskivling
3 Kamferriska
4 Busksvamp
5 Fläcksopp
6 Gul rottryffel

1

2

3

4

5

6

Svaren kan med lite möda hittas på annan plats i denna tidning.
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Anders Hirell: Matsvampens historia
Se upp för giftsvampar
Sedan sist
Svampens Dag
Gissa svampen!

