Verksamhetsåret
2011

har under året samarbetat med

20 år har gått
När jag nu ska skriva ihop en
inledning till årets berättelse går
tankarna tillbaka 20 år då vi, jag
Elisabeth Wedin och Hans Marklund, satt och funderade på att
starta Sveriges nordligaste svampklubb i Härnösand.
Sundsvall var då den nordligaste.
Sagt och gjort. Ett brev skickades
till ett stort antal personer vilka
var kända svampentusiaster, samt
flera som gått svampkurs genom
Elisabet och mig.
På Solgården den 11 februari 1992 träffades så ett 30-tal personer och därmed
blev svampklubben till.
Sedan dess har aktiviteter av olika slag genomförts och antalet personer
som genomkorsat klubbens medlemsregister är närmare 300 st. En del en
kortare tid och andra hela tiden från starten. Ett tecken på att de olika
styrelsesammansättningarna under åren lyckats göra intressanta
programpunkter.
Klubben har medverkat på skolor och vid utställningar och i samband med
olika svamputbildningar t.ex. vid svampkonsulentutbildningar vid SSVH vilka
genomförts i Härnösand mellan åren 1992-1998.
Klubben har genomfört många inventeringar runt om i kommunen och
varit med om inventeringar av naturskyddsområdena Vägsjöknösen och
Häggberget.
När vi nu sammanfattar årets säsong kan noteras att medlemmarna uppskattat
programrubrikerna ”Vi wookar i skogen” och ”Helgexkursion med övernattning i Trehörningsjö” samt ”Svampens dag”.
Bland arter som varit speciellt intressanta i år var svart trumpetsvamp och
goliatmusseron samt rödgul trumpetsvamp m.a.o. MATSVAMP.
Klubben får nog betecknas som en svampklubb med inriktning på att
förmedla baskunskaper inom Svampriket till den stora allmänheten
Svampklubbens styrelse vill härmed tacka för det förtroende som visats oss
och samtidigt önska alla ett riktigt trevligt nytt svampår.
Stig Norell Björn Oldenmark Urban Staaf Eva Melander
Björn Ärnström Hans Marklund Hans Svensson
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Styrelsearbetet
Årets styrelsearbete har bestått av
programverksamhet där styrelsen
gemensamt svarat för exkursioner samt
Stig
Björn O
medverkat vid utställning i samband
med Korsmässomarknaden.
Förfrågningar om svamp från allmänheten har besvarats av styrelsen
gemensamt. Ordförande och kassören
har deltagit vid en information från
Björn Ä
Eva
kommunen om föreningsbidrag och
dokumentation. Nu ska alla föreningar
inom kommunen ha likadan bokföring
samt för att erhålla kommunalt bidrag
skall det finnas en punkt i verksamHans S
Ragnar
hetsberättelsen om klubbens drogpolicy.
Från svampklubbens sida bör vi då i någon form beskriva hur vi
drogrelaterad svamp samt övriga droger vid våra arrangemang.

Urban

Hans M

Agneta

gör med

Glöm inte att gå in på vår hemsida!
Vår adress är: http://hem.passagen.se/oldis/svampk/
eller sök oss under Härnösands Svampklubb
Du kan även hitta Härnösands Svampklubb på sökmotorn GOOGLE.
Du som vill ha information om klubben kan sända in din e-mailadress
till stig.norell@gmail.com

Medlemsstatistik
Under säsongen 2011 har
medlemsantalet varit i stort sett
oförändrat sedan 2008.
Vid starten för 20 år sedan har
intresset varierat en hel del.
Tjernobylolyckan medförde att
det blev en stor nedgång av
svampplockning. Det hade sin
grund i rädslan för att plocka
svamp och deras eventuella
cesiumhalt.
Klubben var under många år
mycket aktiv i att undersöka
olika svampars cesiumhalt,
samt hur man på bästa sätt
skulle minska det radioaktiva
ämnet cesium-137.
Olika arter visade sig ta upp
olika mängder cesium. En av
klubbens uppgifter var då att
sprida kunskap om vilka arter
som hade låg respektive hög
cesiumhalt. Idag är det endast
sporadiska förfrågningar som
görs och klubben genomför inga
mätningar längre.

1992 56 medl
1993 57 medl
1994 86 medl
1995 70 medl
1996 83 medl
1997 115 medl
1998 130 medl
1999 150 medl
2000 152 medl
2001 150 medl
2002 151 medl
2003 140 medl
2004 123 medl
2005 126 medll
2006 99 medl
2007 90 medl
2008

82 medl

2009 82 medl
2010 80 medl
2011 84 medl

Diagrammet visar antalet medlemmar under de år som svampklubben funnits.

Övrigt som hänt:

Klubbens monter
på Sambiblioteket har monterats ned då stora förändringar genomförts
och någon plats inte finns längre. Montern har innehållit Hans- Gunnar
Ungers donation av svampliteratur, vilken idag finns hos olika
styrelsemedlemmar. Vi vet just nu inte vad vi ska göra med donationen.

Årsmötet 2011

Torsdag 31 mars

Lennart Vessberg
kåserar
om konstnären
Helmer Osslund
Ett intressant kåseri om Helmer där
Lennart berättade om konstnären
vilken föddes 22 september 1866 i
Tuna, Medelpad och dog 1938 i
Stockholm. Han föddes med
namnet Åslund men ändrade sitt
namn i samband med att han
flyttade till Amerika.

Helmers specialitet var norrländska
landskap och han fann den
Ångermanländska naturen mycket
tilldragande och då speciellt den i
Nordingrå dit han återvända många
gånger för att måla.

En av Helmer Osslunds mest
kända målningar var
”Höstafton vid Nordingrå”.
(se bilden på föregående sida).
Han tillbringade många månader i
den norrländska ödemarken.
Därifrån kan man se flera av hans
målningar, vilka målades på smörpapper. Dessa blev då lättare att föra

med sig på hans vandringar till
skillnad mot att släpa med sig
tunga målardukar. Helmer var
också känd som en utmärkt
porträttmålare.
Under lång tid hade han sin atelje
och sommarbostad i Granvåg
utanför Sollefteå. Han är begravd
på Sollefteå kyrkogård.

När det var tid för själva årsmötesförhandlingarna fick klubbens
ordförande Stig Norell förtroendet att leda förhandlingarna och som
sekreterare valdes Björn Oldennmark. Dagordningens godkändes varefter
2010 års verksamhetsberättelse avhandlades under trivsamma former
i restaurangskolans lokaler.

De 20-tal årsmötesdeltagare fick ta del av den verksamhetsberättelse
som sammanställts och vilken innehöll intressanta beskrivningar på
olika aktiviteter som klubben genomfört under 2010. Här kunde man
bland annat läsa om kejsarskivling, var den finns och hur den utvecklats
från ett fåtal fynd för 5 år sedan till att i år påträffats (för andra gången)
och nu med ett flertal fruktkroppar. Vidare hittades gul taggsvamp i
stora mängder.
Årsmötet kunde konstatera att styrelsen förvaltat ekonomin på ett tillfredsställande sätt och att klubbens ekonomi var god. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Till styrelse för 2011 fick sittande ordförande resp. kassör förnyat
förtroende. Av övriga styrelseledamöter blev Eva Melander och Urban
Staaf valda på 2 år (2011-2012). Björn Ärnström och Björn Oldenmark
var båda valda t.o.m 2011. Hans Marklund och Hans Svensson blev
omvalda som styrelsesuppleanter för 1 år. Ragnar B:son Holmberg blev
vald som revisor och Agneta Jonsson valdes som revisorssuppleant båda
för 1 år. Medlemsavgiften beslutades till 100:-.

SVAMPFÄRGNING

Lördag 16 april

Svampfärgning var under 1995 en
viktig programpunkt på klubbens
agenda. Tillsammans med Svampfärgarsällskapet genomfördes då,
under en vecka, svampfärgning
med 150 deltagare från Europa
USA och Australien.

Programpunkten blev en besvikelse
för styrelsen som hade hoppats på
stor anslutning då flera medlemmar
önskat att klubben skulle genomföra en sådan. Men vi får väl
återkomma vid annat tillfälle.
Däremot genomfördes en teoretisk
färgning med Hjördis Lundmark
och Hans Marklunds Svampfärgarbok som underlag. De som kom
fick ta del av olika svampars
färgämnen samt se prover på
tidigare svampfärgat garn.

Exkursioner runt om i kommunen
genomfördes där många olika
färgsvampar hittades, bl.a orange
taggsvamp som ger intresant grön
färg. Flera av svamparna var för
många helt nya bekantskaper.
Under de närmaste åren efteråt blev
det ett stort intresse för svampar
vilka ger fina färger vid färgning av
garn.

Kulturrapporter
Våra aktiviteter under året har rapporterats
till Vuxenskolan vilka klubben samarbetar
med och som klubben vid olika tillfällen fått
hjälp med bl.a. tryckning av programblad.

Mjällådalen
För första gången bar det av upp
till Mjällåns dalgång, söder om
Västanåfallet. Ett 15-tal medlemmar hade mött upp vid Parketten.
Här fick deltagarna en första
information om dalgången, vilken
är skyddsvärd genom sin speciella
biotop.

Vid ankomsten till Tunbodarna
parkerade vi uppe invid länsväg 331
för att sedan bege oss ned till botten
av dalen, en sträcka på ca 300 meter.
Efter att vi tagit oss ned för den
branta vägen kom vi fram till

Lördag 21 maj

Norbergs brygga vilken förde oss
över till den västliga sidan av
Mjällån.
Här följde vi Kyrkstigen som går
mellan Ljustorp och Viksjö kyrka.
Vi fick ta del av gamla kolargropar
där skyltar talade om hur det gått
till i gamla tider.
På svampfronten var det den här
dagen dåligt med fruktkroppar.
Vedsvampar som knölticka, fnöskticka och klibbticka fanns det gott
om men inga marklevande svampar hittades. Det visade sig vara
några veckor för tidigt med tanke
på den snörika vinter. Snön låg
fortfarande kvar på många ställen.
Efter att vi gått någon kilometer
nedströms fann vi en fin plats där
vi slog oss ned och tog del av de
fåtal arter som vi funnit.

Helgexkursion i
Trehörningsjö

Lördag 20 augusti
Söndag 21 augusti

Klubbexkursion
utanför
Härnösands
gränser
Goliatmusseroner fanns på plats
när Härnösands Svampklubb
besökte Trehörningsjö.
Klockan 09.00 startade resan mot
Kärrsjö, Hoppets stjärna, där vi
skulle bo.
Vid ankomsten hade klubbens nya
medlemmar från Skellefteå, AnnaLena Lindkvist och Lill Eilertssen
redan anlänt. Vi intog våra stugor,
vilka var av bästa kvalité med allt
som vi behövde för en trevlig helg.
Efter intagande av egen medtagen
lunch anslöt svampkonsulent AnnMari Johansson från Trehörningsjö
skulle vara vår guide ute bland
tallhedarna.
Dessutom var Örnsköldsviks
Allehanda med på första delen av
exkursionen som gick till en tallhed
där klubbens programrubrik skulle
försöka infrias.
Efter någon timmes sökande
återsamlades vi för genomgång och

fika där stämningen verkligen var
på topp efter att korgarna fyllts med
goliatmusseroner, sandsopp och
pepparriskor. Däremot var
”tallkalle” svåråtkomlig. Nåja, några blev det i alla fall.
Därefter besöktes ytterligare en
tallhed med betydligt färre

fruktkroppar. Färden fortsatte
sedan hemöver med ett stopp där
vi hittade rotfingersvamp. Dagen
innehöll även plockande av
tegelkremla, gulkremla och stora
bestånd av vinkremla samt vackra
trattaggsvampar.

Vid hemkomsten samlades alla
med sina korgar för att
artbestämma samt göra en mindre
utställning. Här gjorde Lill ett fint
arbete med att dokumentera alla
arter som fanns på utställningen.

På lördagskvällen hade vi en
trivsam avslutning på dagen. Här
hade Hans Svenssons ordnat en
inbjudande dukning runt borden
där maten bestod av en god gryta
tillagad av Birgitta Svensson samt
kaffe med kaka bakad av Birgitta
Norlander. Här hade även AnnMaris make Henning anslutit sig.

Ny biotop
Söndagen började med en mindre
exkursion runt Kärrsjö med en helt
annan typ av vegetation än
gårdagens. Först en fuktig granskog
som innehöll många arter bl.a.
spadmurkling, gallmusseron,
svavelriska och besk vaxing.

I en gästvänlig och trivsam miljö
hemma hos Ann-Mari och Henning
avslutades resan till Trehörningsjö.
På deras veranda bjöds vi på kaffe
med smörgås.
Häri fick vi ta del av ett lantbruk med
frigående ankor, höns av alla slag
samt påfågel och utegångskor,
rabatter och dammar, med andra
ord: en välmående lantgård.
Efter fikat fortsatte färden mot
Gideå där Ann-Mari lotsade oss
fram till en plats som vanligtvis
innehåller svart trumpetsvamp.

Tyvärr blev det endast ett fåtal
fruktkroppar. Svart trumpetsvamp
fanns tydligen några hundratal
meter längre bort från vår parkering.
Däremot kunde vi plocka, i stort
sett, obegränsad mängd av lärksopp av yppersta kvalité.
Efter några incidenter fortsatte
färden hemöver och vid 17-tiden
anlände vi åter till Härnösand efter
en helt lyckad utflykt.
Kostnaderna för boendet och
lördagskvällens mat svarade
klubben för.

Svampar Kärrsjö 2011-08-21
Gallmusseron Tricholoma virgatum
Svart hattmurkla Helvella lacunosa
Mospindling ? Cortinarius pinophilus
Pluggskivling Paxillus involutus
Citronslemskivling Gomphidius glutinosus Zonkamskivling Amanita battarrae
Rodnande flugsvamp Amanita rubescens
Lilariska Lactarius uvidus
Svartringat flugsvamp Amanita porphyrea Gulkremla Russula claroflava
Skäggriska Lactarius torminosus
Sommartrattskivling Clitocybe gibba
Gul spindling Cortinarius percomis
Skogsriska lactarius trivialis
Olivvaxskivling Hygrophorus olivaceoalbus
Luktmusseron Tricholoma inamoenum
Björksopp Leccinum scabrum
Kantareller Cantharellus cibarius
Skönfotad spindling Cortinarius calopus
Rödgul taggsvamp Hydnum rufescens
Smörsopp Suillus luteus
Mössmurkling Cudonia circinans
Tallsopp Leccinum vulpinum
Såpmusseron Tricholoma saponaceum
Rödbrun stensopp Boletus pinophilus
Blek skogsriska Lactarius utilis
Gallsopp Tylopilus felleus
Beskvaxing Hygrophorus erubescens
Gulskivig spindling Cortinarius croceus
Granvaxing Hygrophorus piceae
Stor blodspindling Cortinarius phoeniceus
Björkticka Piptoporus betulinus
Fläckkantarell Cantharellula umbonata
Gulbandat spindling Cortinarius gentilis
Skinnticka Coltricia perennis
Klubbsvamp Clavariadelphus
Grynsopp Suillus granulatus
Grön trattskivling Clitocybe odora
Sammetssopp Boletus subtomentosus
Vårtig röksvamp Lycoperdon perlatum
Pepparsopp Chalciporus piperatus
Fårticka Albatrellus ovinus
Stubbmusseron Tricholumopsis decora
Haröra Otidea
Laxskivling Laccaria laccata
Gråriska Lactarius vietus
Tegelkremla Russula decolorans
Mörk nagelskivling Collybis butyracea
Storkremla Russula paludosa
Tegelsopp Leccinum versipelle
Svedkremla Russula adusta
Grönkremla Russula aeruginea
Mörk tuvskivling Lyophyllum decastes
Svavelriska Lactarius scrobiculatus
Rimskivling Cortinarius caperatus
Trattskivling Clitocybe?
Pepparriska Lactarius rufus
Gransopp Leccinum piceinum
Nejlikbroskskivling Marasmius oreades
Granblodriska Lactarius deterrimus
Äggspindling Cortinarius meinhardii
Sotvaxing Hygrophorus camarophyllus
Bårdspindling Cortinarius balteatus
Violspindling Cortinarius violaceus
Hedspindling Cortinarius mucosus
Blodspindling Cortinarius sanguineus
Rödskivig spindling Cortinarius semisanguineus
Rödbandat spindling Cortinarius armillatus

Goliatmusseron Tricholoma matsutake
Kråsmusseron Tricholoma focale
Dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum
Skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii
Brödticka Albatrellus confluens
Blek taggsvamp Hydnum repandum
Rabarbersvamp Chroogomphus rutilus
Blåfotad taggsvamp Sarcodon glaucopus
Blå taggsvamp Hydnellum caeruleum
Orange taggsvamp Hydnellum aurantiacum
Talltaggsvamp Bankera Fuligineoalba
Vitgrå vaxing Hygrophorus korhonenii
Bitter riddarmusseron Tricholoma aestuans
Honungsspindling Cortinarius integerrimus
Gyttrad röksvamp Lycoperdon pyriforme
Brun umbraspindling Cortinarius brunneus?
Blekviolett spindling Cortinarius alboviolaceus
Sammetsfotad pluggskivlin Paxillus atrotomentosus

Sandsopp Suillus variegatus
Karljohan Boletus edulis
Sotriska Lactarius lignyotus
Giftkremla Russula emetica

Svampar från sista stoppet:
Svart trumpetsvamp Craterellus cornucopioides
Trattkantarell Cantharellus tubaeformis
Lärksopp Suillus grevillei

Lärksopp Suillus grevillei

Korsmässomarknaden
och Svampens Dag

Under helgen genomfördes
Svampens dag runt om i Sverige.
Klubben genomförde sin i anslutning till Korsmässomarknaden
vars utställning var mer artrik än
den varit på många år.
Här kunde besökarna få se både
goliatmusseron och förväxlings-

Lördag 10 september

svampen kråsmusseron. Mångaa
frågor om goliatmusseron ställdes,
bland annat, var kunde man finna
den i kommunen.
Svaret blev för det mesta på någon
av tallhedarna i Viksjö eller på några
tallhedar på Härnön.
Flera besökare hade i år med sig
svamp för artbestämning samt en
del arter vilka blev fina kompletteringar till vår utställning.
Närmare 100-talet arter fanns att
beskåda och besökarna, vilka uppgick till mer än 500, verkade vara
nöjda med den information som
klubben lämnade.
På en av lönnarna i Stadsparken
kunde vi beskåda en vacker grentaggsvamp (se bilden uppe t.v.).
Grentaggvampen lever som parasit
och förorsakar vitröta. Den har
återkommit på lönnen under flera
år.

Hemsön en guldgruva
Det är inte varje år klubben gör
exkursioner på Hemsön. Färden
gick till vägen ut mot Hemsö
fästning där vi fick stor skörd av
matsvamp bl.a. rödgul taggsvamp
som kunde plockas på ett flertal
platser. Sotvaxing, kantarell och
trattkantarell fyllde andra korgar
och när så riskor av olika slag
påträffades var glädjen stor.Under
det efterlängtade fikat gick vi
igenom dagens skörd.
Fikat avbröts av ett fint regn vilket
i sin tur medförde ett något tidigare
slut på dagen än vi räknat med.

Söndag 11 september

En lyckad exkursion för de 20-talet
deltagare, varav några ”nya
medlemmar” (får vi hoppas). De
fick en liten extra duvning och fin
introduktion om vad svamprikets
enorma skafferi hade att erbjuda.
Av arter som kan användas till
färgning plockades stor blodspindling, kanelspindling och rödskivig
spindling. Vidare hittades sametsfotad pluggskivling, en svamp som
ger blåaktig färg på ullgarn.
Alla kände sig nöjda och färden
tillbaka mot färjan gjordes. I väntan
på färjan, blev det (för några) en
trevlig avstickare upp i slutningen
ovanför färjstället där plockningen
av ”trattisar” fortsatte samt
plockning av ett flertal arter av
vaxskivlingar samt blodpindling.
Ett lappländsk besök fick vi av två
svampkonsulenter från Lycksele.

Här har vi aldrig varit
Efter samling på Parkadens
parkering gick sedan färden söderut
mot avfarten till Häggdånger. Men
istället för att svänga in vänster tog
vi istället höger och parkerade vid
viltstängslet strax intill E4:an.
Rubriken på dagens utflykt visade
sig inte stämma fullt ut. När
styrelsen under våren satt och
plitade ihop rubrikerna för höstens
exkursioner var dagens rubrik
angenäm. Att sedan när det var dax
så visade det sig att det påtänkta
området hade avverkats så
därförfanns rubriken kvar men
platsen en annan.

Lördag 24 september

För några av deltagarna som varit
här vid en tidigare exkursion, för
några år sedan, infann sig en viss
besvikelse. Men under ledning av
Björn Ärnström och Björn Oldenmark togs skogspartiet i besittning
och när nu vädret var vackert, solen
värmde och ”trattisarna” stod som
spön i backen kom besvikelsen av
sig. Andra fynd som gjordes var
kantarell, rödgul trumpetsvamp
och olika taggsvampar. Förråden
inför vintern fylldes på och kaffet
smakade riktigt bra. Man kan om
turen står en bi återkomma till
tidigare besökta platser.

Vi wookar i skogen

Lördag 8 oktober

trattkantareller och rödgul trumpetsvamp.
Ansvaret för wookningen hade
klubben överlämnat till Björn
Ärnström, som med hjälp av
Agneta Jonsson svarade för en
välsmakande meny. De närvarande
tyckte att inititivet skulle få en
fortsättning ett annat år, vilket
styrelsen får fundera på. Bra recept
skall man ju inte kasta bort.
Tack båda för en smakrik måltid.
Skulle vi finna någon svamp för att
wooka? Ja det var naturligtvis den
frågan när styrelsen satte rubriken
under våren.
Men vi lyckades. Skogen som vi
besökte den var ovanför Nickebo,
vilket också blev platsen där
wookpannan fanns på plats när vi
kom tillbaka med korgarna fulla av

Svampar på tallmoar
En frostnupen oktobermorgon
samlades en mindre skara svampentusiaster för att än en gång göra
färden upp emot kommunens
västra hörn. Här har klubben vid
ett flertal tillfällen avslutat svampsäsongen med varierande framgångar av arter.
I år blev svampskörden minimal.
Marken var frusen och fruktkropparna var svåra att plocka, om man
så försökte.
Den art som det fanns mest av var
motaggsvamp vilken är en mycket
användbar färgsvamp som ger blå

Söndag 22 oktober

färg. Vi plockade korgen full för att
senare använda den vid någon
färgarträff.
Olika arter av musseroner, vilka ofta
bruka ställa till problem med
åtskillnad var i för dåligt skick att
överhuvudtaget göra ett försök till
bedömning.
Några fläckkantareller fanns då i
alla fall och för några var det för
första gången vilket medförde
glädjeyttringar.
Något stopp på hemvägen i likhet
med fjolåret blev det inte. Kanske
gjorde vi fel.

Nu igen är det fest
Ännu ett svampår är till ända. Det
var den tjugonde säsongen som
klubben genomfört exkursioner
och FESTER.
Fester vilka innehållit en mängd
olika höjdpunkter under åren med
alla de matsvampar som
exkursionerna givit.
Vad sägs om marinerade hattar av
blåmusseron, kroppkakor med
riddarmusseron, kåldolmar med
streckmusseron eller inlagda
fårtickstärningar. Crépes med sillkremleröra, paté med örsopp för att
inte nämna årets meny.
För första gången sedan starten
genomfördes en meny som en
trerätters middag.
Middagen inleddes med en utsökt
soppa innehållande sandsopp
vilken sedan följdes av en huvudrätt
av nötstek med två olika såser, dels
av rödgul trumpetsvamp dels av
trattkantarell. Till den fick deltagarna klyftpotatis och ungsstekta
rotfrukter.

Söndag 13 november

Till efterrätt bjöds det på skivor av
ananas fyllda med goliatmusseron
och vispgrädde. En mycket ovanlig
sammansättning där den speciella
smaken, som goliatmusseronen
har, gjorde sig bra till den söta
ananasen.
Under kvällen genomfördes ett
lotteri med vinster som överträffade
intäkterna. Två av vinsterna bestod
av att finna vinterskivling och där
fyndet skulle uppvisas hemma hos
Hans Marklund, vilken skulle överlämna Nya Svampboken som pris.
Ett uppskattat pris vilket medförde
att den vinnande personen fick söka
arten och samtidigt lära sig den för
tid och evighet.
Ett stort tack till alla som kommit
till festen och ett speciellt tack till
Birgitta och Hans Svensson,
Birgitta Norlander, Anita Genberg,
Eva Melander, Björn Oldenmark,
Björn Ärnström och Agneta
Jonsson vilka alla gjort festen
möjlig.

Goliatmusseron

Avslutningsfesten
på Kockskolan i Härnösand
söndagen den 13 november 2011 kl. 17.00
Svampsoppa med Sandsopp
6-8 port
30 g torkad sandsopp
2 msk smör
4 msk vetemjöl
15 dl vatten
3 buljongtärningar
1,5 msk tomatpuré
50 g ädelost
3 dl crème fraiche
2 schalottenlökar
1 vitlöksklyfta
salt, peppar, persilja
ev. lite citronsaft eller sherry.
Blötlägg den torkade svampen och koka
den på svag värme 10-15 min. Finfördela svampen,
schalottenlök och vitlök i en matberedare. Strö över
mjölet och rör om. Tillsätt vattnet under omrörning, lägg
i buljongtärningarna och koka upp. Smaksätt med
ädelosten och tomatpurén och låt soppan puttra 15-20
min. Tillsätt till sist crème fraiche, avsmaka och ev.
krydda, gärna med lite citronsaft eller en skvätt sherry.

Annanas med Goliatmusseron
1 burk annanas
40 g torkad goliatmusseron
1 gul lök
salt och vitpeppar
vispgrädde
Koka svampen i 20 min. Häll därefter ut spadet och
spara det för att använda den senare om det behövs.
Stek svampen i smör tillsammans med löken. Salta och
peppra efter behov och smak.
Därefter mixas allt fint. Här kan man ev. tillsätta lite av
spadet för att förstärka smaken.
Serveras med en klick vispad grädde.

Fransyska med Trattkantareller och
Rödgul trumpetsvamp
6-8 personer
1 kg benfri fransyska
1½ tsk salt
2 krm peppar
potatis
palsternacka
morötter
ärtskidor
gul lök
Sås:
40 g torkad trattkantarell alt.
40 g rödgul trumpetsvamp
3 dl sky
3 msk vetemjöl
1 dl grädde
1 gul/vitlök
grädde
soja
vit/svartpeppar
Gnid in köttet och låt vila några minuter. Stek det med
termometer i 175º ugnsvärme tills termometern visar
+70ºC om köttet skall vara lätt rosa +75ºC,
Ta ut köttet och låt det vila några minuter. Skär köttet i
tunna skivor. Lös upp skyn i långpannan med hett vatten.
Red av skyn till såsen. Smaka av.
Ät det med varm sås och nykokta potatisar eller
klyftpotatis stekta i ugn. Värm grönsakerna i ugn.
Blötlägg svampen i 30 min koka därefter den torkade
svampen i blötläggningsvattnet på svag värme i 20 min.
Pressa ut vattnet som sparas för att användas till såsen.
Därefter steker du svampen i smör tillsammans med lök.
Salta och peppra.
Hälften av svampen användes till såsen och hälften till
serveringen.

Härnösands Svampklubb
Ekonomisk berättelse
verksamhetsåret 2011.01.01 - 2011 .12.31
Ingående balans 2011.01.01
Tillgångar
Postgiro
32.604:95
Kassa
194:20

Ingående balans 2011.12.31
Skulder
Leverantörsskulder
0.00
2010 års resultat
2.109:50
Balanserat resultat
30.689:65

Summa

Summa

32.799:15

2 0 0 7 1 2 . 3
Utgående balans 2011.12.31
TillgångarTillgångar
Postgiro
Kassa
Summa

30.863:45
194:20
31.057.65

32.799:15

1
Utgående balans 2011.12.31
Skulder
Leverantörsskulder
524:00
Årets resultat
1.738:50
Balanserat resultat
28.795:15
Summa

31.057:65

