
 

Presentation:  

 

Jag heter Magnus Näsholm, född, uppvuxen och boende i Sundsvall. Jag är 55 år och 
har fem barn där den äldsta är 35 och den yngsta 16 år. Jag har alltid haft ett hobby-
intresse som musiker med bas som huvudinstrument, men trakterar även gitarr och 
trummor hjälpligt.  

 

På senare tid har jag mest hoppat in som studiomusiker i olika sammanhang. Ett an-
nat tidigt intresse var datorer vilket skulle bli mitt yrke och jag jobbar till vardags som 
IT-arkitekt på Försäkringskassan. 

Min uppväxt var i det närmaste svampfri och mina föräldrar är fortfarande övertygade 
om att alla svampar, förutom möjligen kantarell, är omedelbart dödande och det 
kanske redan vid beröring. 

 

För ett 20-tal år sedan arrangerade jag ett svamp-evenemang med fritidsföreningen 
på min dåvarande arbetsplats och där väcktes mitt svampintresse, även om det förde 
en slumrande tillvaro i många år. Jag läste böcker och följde olika svampgrupper på 
Facebook men familjesituationen med småbarn och en ointresserad omgivning gjorde 
att det stannade vid ett ganska akademiskt intresse.  

 

När barnen blev äldre och äktenskapet knakade i fogarna fick jag tid att fördjupa in-
tresset och fick för mig att jag skulle ta det till en annan nivå. Vid tiden fanns ingen 
svampkonsulent-utbildning i Sverige, men jag hittade en distanskurs i svampkunskap 
på Åsa folkhögskola som jag kom in på. När den var klar såg jag att det fanns en fort-
sättningskurs och då gick jag den också och lagom när den var slut upptäckte jag att 
svampkonsulent-utbildningen kommit igång, så då gick jag den. Där fick jag veta att 
den utbildningen fungerade som förkunskapskrav till SLU:s fortsättningskurs i myko-
logi, så den hoppade jag på och blev godkänd nu vid årsskiftet. 

 

Parallellt med min utbildningsresa blev jag moderator för Svamp-klapp på Facebook, 
Europas största svampgrupp, och ett par andra svampgrupper (”Vilken svamp” och 
”Svampplockare 2.0”). Jag blev också invald i styrelsen för Sundsvalls mykologiska 
förening (MYKO) och sedan i somras är jag ordförande. 

 

Min favorit som matsvamp varierar beroende på användning, men ska jag välja en är 
det nog svart trumpetsvamp. Jag antar att skivade burkchampinjoner är diskvalifice-
rade. 

Rörande SRF så tror jag att vi har en riktig renässans framför oss. Min spaning är att 
det allmänna svampintresset ökar exponentiellt i media och bland yngre, troligen dri-
vet av ett ökat miljömedvetande och hållbar livsstil. Vi har även fått många nysvens-
kar som kan vara kunniga på svamp i sitt ursprungsland, men behöver uppdateras på 
nordisk fungi. Svampkonsulenterna har där en viktig roll i folkbildningen och behöver 
kanske kliva fram och bli synligare i offentligheten. 

  

Mina föräldrar har förresten börjat ana att jag har ett visst svampintresse och de 
gör sitt bästa för att bejaka detta genom att skicka bilder på godtyckliga skivlingar 
och fråga om de äntligen hittat karljohan. Föräldrarna är bortom räddning, men en 
liten tröst är att även om de skulle hitta karljohan och få den artbestämd skulle det 
aldrig falla dem in att äta den. 

       Magnus Näsholm 


