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Svampar lurar ögat på spanskt museeum
Te xt  &  b i lde r :  Dicte  He lm e rs son

Museets exteriör med jättesvamp.

Först ser det ut som om nyplockade svampar lagts ner i 
glasmontrar. Men frånvaron av ”svamputställnings-

lukten” avslöjar att det inte handlar om färska svampar. 
Istället är det noggrant och naturtroget skulpterade 
keramiksvampar som ställs ut på Museu Art del Bolet, 
”Svampkonstmuseet”, i den lilla staden Montmajor i 
Katalonien, Spanien.
 Ett museum som bara visar svampar – det är 
förstås ett givet mål när ett gäng svampkonsulenter 
är på resa i trakten. Museet håller till i bottenplanet 
i stadens före detta stadshus. Hela byggnadens gavel 
ut mot gatan har en målning av en skog där ett vild-
svin står och bligar på förbipasserande. I husets ena 
hörn har en jättesvamp i plåt placerats.

 Museet öppnades 2003 och inrymmer fler än 
500 svampar i keramik, som skulpterats och donerats
av den lokalt verksamma keramikern Josefina 
Vilajosana. 
 Samlingen, som ständigt fylls på, representerar
169 olika arter i 33 familjer. Svamparna ligger grupp-
vis i glasmontrar i ”naturlig” miljö. Stora informa-
tionstavlor, med foton och text, vid varje monter 
förmedlar kunskap om de olika svamparnas karak-
tärer, miljö och eventuella användbarhet. Symboler 
med olika färger signalerar om svamparna är ätliga, 
oätliga, giftiga eller misstänkt giftiga. 
 Ambitionen för museet är att utställningen ska 
attrahera såväl experter som allmänt naturintresserade 
personer. Museet har även visningar och speciella 
pedagogiska program för skolor och andra barn-
grupper.
 Montmajor ligger i det bergiga området Berguedà,
där intresset är stort för svamp och svampplockning. 

Blodriskor är speciella favoriter hos många plockare. 
I trakten anordnas bland annat svampmarknader, 
svampfestivaler och svampplockartävlingar. På mark-
nader och i butiker finns ett rikligt utbud av färsk 
och torkad svamp. Bland förädlade svampprodukter 
finns allt från svampinläggningar till svampchoklad.

Pedagogisk information om sopparna i montern.

Fingersvampar studeras och fotograferas av Eva Loodh och Monika Sylvén. 
Lisbeth Gustavsson (med ryggen mot kameran) läser om tryfflar.  


