
Färga med svamp 
 

Datum: 17-20 maj 2018 
Plats: Gilwellstugan i Sparreholm, Flens kommun 
Tider: Kursen startar på torsdag kl.13.30 och avslutas på 
söndag ca 14.00. 

Kursledning: Rut Folke tillsammans med Helena 
Björnström 
Nivå: Grundkurs 

Max antal kursdeltagare: 16 personer 

 

Välkommen på grundkurs färga med svamp i vackra 
Sörmland! Vi träffas under en långhelg i maj och tar 
ett steg in i färgsvamparnas spännande värld. Kursen 
varvas med föreläsningar och mycket praktiskt 
arbete. Boendet är enkelt men trivsamt vid sjön 
Båvens strand. Vi kommer att servera god hemlagad 
mat, till största delen vegetariskt. Allt material vi 
använder under kursen inkluderas i kursavgiften 
(färgsvamp, garn, färgring, kemikaler etc). 

 

      Under kursen går vi igenom följande moment: 

• Färgning och historik 

• Vad är svamp och vad är en bra färgsvamp 

• Färgsvampar som naturvårdsarter, kan vi ändå plocka? 

• Material - varför fungerar det bättre att färga med vissa material 

• Svamparnas färgämnen 

• Hela färgprocessen 

 

 
Studiebesök: Båvens spinnhus, som startades av                          Gillwellstugan och Båvens spinnhus ligger här: 
några entusiastiska kvinnor i Sparreholm, tar hand  
om och ull från traktens bönder. Det är en  
fantastisk möjlighet att få se hantverket när  
ull förädlas på olika sätt och också se vad som  
kan skapas av ull.  
 
                                    Kostnad: 100 kr/person.  
                                    Du som vill handla garn, ullflor eller                                     eller färdiga produkter har du 
möjlighet                   färdiga produkter har möjlighet 
                                    att göra det. 



Kostnader 

Kurs: 2375 kr (1900 + moms 475) i kursavgiften ingår föreläsningar, dokumentation och allt material  
Boende: 3 nätter 760 kr/person 
Matpaket: 900 kr (3 frukost, 3 lunch, 3 middag samt fika)  
Studiebesök: 100 kr 

Totalkostnad för hela kurshelgen: 4135 kr 

 

Om kursledarna  

 
Rut Folke är utbildad svampkonsulent sedan 2007 och gick 
utbildningen på Umeå universitet. Därefter läste hon följande 
påbyggnadskurser; Svampgifter och giftsvampar, Svampars ekologi, 
Färgsvampar och svampfärger, Vedlevande svampar samt Svamp som 
mat. Rut har varit med och utbildat svampkonsulenter på Umeå 
universitet, på Centrum för Flexibelt Lärande i Söderhamn och nu på 
SLU. Hon har alltid brunnit för utbildningsfrågorna och vill gärna 
arbeta för att det ska finnas möjligheter till fortbildning inom olika 
svampområden. Rut har också har varit aktiv i styrelsen för 
Svampkonsulenternas Riksförbund både som sekreterare och 
ordförande.  
 
Helena Björnström är utbildad svampkonsulent och jobbar som 

folkbildare, föreläsare, inventerare och naturguide. Hon är aktiv i 

svamp- och naturföreningar, administratör i Facebooks största 

svampforum Svamp-klapp, blev årets svampkonsulent 2015 och har 

jobbat med svampkurser i många år, framförallt i Skåne. Numera bor 

hon i västra Dalarna. Artkunskap, folkbildning, pedagogik, naturvård 

och skogsekologi är exempel på områden hon är fördjupad i.  

 

 
 
 

Anmälan 
Vill du delta i kursen? Skicka ett mejl till Rut. Begränsat antal platser. 

E-post: rut.folke@gmail.com 

Sista anmälningsdag: 23 mars 2018 

OBS! Din anmälan ska innehålla namn, adress samt mobilnummer. 
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