
Svamputställning   

 

 

                  Christina och Barbro hälsar alla välkomna            

 

Till logen uppe vid Hembygdsgården sökte sig i år ett 100-tal besökare som fick lära sig ett och annat 

om svamp. Svamputställningen var arrangerad så att besökarna kunde få en överblick av giftiga och 

ätliga svampar, och svampar som lämpade sig för växtfärgning. Där fanns också en avdelning som 

visade likartade svampar som lätt kan förväxlas.        

                            

                                            

  Logen                                                                                                 Röd flugsvamp utan hyllerester/prickar 

 

Dagen innan hade svampkunniga medlemmar i Sällskapet tillsammans med några fler 

svampintresserade varit ute i  Lisas Höjdskogen bl.a. och sökt igenom markerna efter lämpliga objekt 

att förevisa. Vädret var mulet och det kom en del regn men det var gott om svamp och de flesta 



eftersökta arterna hittades, dock inte svart trumpetsvamp. Totalt blev det ca 110 olika arter som 

sedan kunde arrangeras i grupper på utställda bord inne i logen. Utställningens förberedande 

svampletande är i sig ett trevligt och lärorikt sätt att lära sig en del om svamp, vilket undertecknad 

kan intyga, och det är bara att hoppas att ännu fler sluter upp nästa år. 

 

                                          

                                        Svampstudier 

 

Besökarna till utställningen tog tid på sig och studerade ingående olika arter. Där fanns exempelvis 

den dödligt giftiga lömska flugsvampen som kunde jämföras med den läckra matsvampen 

grönkremla. Uppifrån sedd är flugsvampen förvillande lik grönkremlan, men tittar man mer noga 

efter så har den förra en ring och strumpa på foten vilket den senare saknar helt. Andra arter som 

kan förväxlas är rödgul trumpetsvamp och trattkantarell. Men i detta fall spelar det inte så stor roll 

då båda arterna är goda matsvampar. 

 

                                           

                                         Diskussion 

 

Blodspindelskivling, lysticka och sammetsfotad pluggskivling är exempel på svampar som kan ge 

vackra  färger åt garn. Olika färgprover i ull fanns att se, bl.a. en stickad mössa och halsduk.                                                



                  

                 Färgat garn 

 

                                           

     

Giftsvampar                                                                       Matsvamp  

 

Christina och Barbro fick många frågor av besökarna under eftermiddagen. Det många ville veta var 

bl.a. om svampen var ätlig, om den kan förväxlas, hur man tillagar den bäst och hur den ska rensas,  

och de kunde alla få svar på sina frågor. Den årliga svamputställningens syfte är just att sprida 

kunskap om de svampar som finns i vår närmsta omgivning. Förhoppningsvis  kanske någon kommer 

att upptäcka någon ny läcker matsvamp ute i skogen nästa gång. 

 

                                           



                 

                Olika kantareller 

 

                  

                Nya Kristinehamnsposten förevigar Christina och Barbro 

 

 

 



                 

               Ung vit flugsvamp som inte får förväxlas med champinjon 

 

 

 

                                               

                  

               Fuktiga sandsoppar 

 

 



 

                

               Utställningsbesökare 

 

 

                

              God matsvamp som luktar sill och som ingår i många recept 



                  

                Vit flugsvamp 
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