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Medelpad hade en svamptopp när SKOGENS DAG ordnades 10 september på Norra
Stadsberget. Hjördis Lundmark och Jeanette Södermark visade matsvampar såsom kantarell,
trattkantarell, fårticka, blek taggsvamp, olika soppar och kremlor. Siv Norberg och hennes
medarbetare stod vid bordet intill och visade färgsvampar och svampfärgade alster. Lite
längre bort hade botanisterna bord där Eva Grafström, Margareta Bergvall och Jonas Lidberg
berättade om floran i Medelpad.
Ett tiotal andra utställare bland annat
Skogsstyrelsen och Sundsvalls
Friluftsråd hade bord och berättade
om sin verksamhet. Barnfamiljer och
många nysvenskar ville lära sig mer
om svampar och vad de kunde
användas till.
Det var en jämn ström av
intresserade förbi borden i det
omväxlande höstvädret. Smörsopp,
guldtofsskivling och trattkremlor
växte längs stigarna och vägarna
i det vackra kulturområdet. Uppe på de magra hällmarkerna kring Norra Berget och bort mot
sjukhuset finns mer än 2000 gamla mäktiga tallar som kommunens skogsansvarige Hans
Asplund sparat inför framtiden medan under- vegetationen av gran gallrats bort. Tack vare
lagom med regn och värme så fanns här mängder av fina matsvampar i denna vackra bergiga
tallpark såsom kantarell, karljohan, rimskivling, sandsopp, storkremla och tegelkremla. Här
fanns även rikligt med rodnande flugsvamp och röd flugsvamp. Kring berget ,bland annat
väster om samevistet, finns även mossiga granskogar. Kalkförande alnögångar passerar
nämligen genom bergs- massiven. Vid bygget av länssjukhuset på 1970-talet så stötte man
på gångar med de lösa alnöbergarterna.
Här kring Norra Stadsberget har botanister och mykologer
vandrat i århundraden. Kurt Falck samlade 1918 olika
rostsvampar på bland annat blåklocka, en, rönn och
tussilago. Efraim Eriksson har i Naturhistoriska Riksmuseets
herbarium deponerat många lavar och svampar från Norra
Stadsberget under de första decennierna av 1900-talet.
Barbro och Ove Fahleman samlade den sällsynta matsvampen violgubbe 1978 i anslutning till en kalkförande
alnögång. Birgit Hagman fann tjusiga gelétrattingar och
signalarten kryddspindling i skogarna vid sjukhuset och
bortåt Bosvedjan. Skåningen Bernt Hägg övernattade med
sambo på vandrarhemmet för cirka tio år sedan och

rapporterade jordtungor i ängsartade gräsmarker på berget. Hans Andersson fann
häromåret en görtjusig skivling väster om gamla skjutbanan: svartblå rödling.
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