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Anteckningar
öfver de i Sverige växande ätlige Svampar.

\

§. i.
Från äldsta tider hafva bland de flesta Europeiske folk
svamparne blifvit räknade icke blott bland närande födo¬
ämnen, utan äfven bland läckerheter. Redan af Greki¬
ske och Romerske författare omtalas de som en all¬
mänt begagnad och eftersökt spis *). Så är förhållandet
ännu i S. Europa, der de icke blott värderas som en
läckerhet på de rikares bord, utan i stora landssträckor,
f. e. Toskana, hela S. Frankrike, i Champagne, Bour-

*) Ifuru de bland Romarne voro ansedde, intygar bland annat

följande epigram af Martialis:
Aurufii et argentfnn faeile est
Lenamque togamque
nrittere; Rpletos miitere difilcile est. Jßpigf. 21 Bok.

Μ an kunde, i visst fall kalla dem en classisk föda, da Cicero sa

skall värderat dem, alt en af de förhämste blifvit kallad Elv-ella Ci-
cerorne. Historien förmäler icke att Cieero ätit sig sjuk af dem,
men väl, öüktad all sin stoiska återhållsamhet, af Malva pä ett kalas.
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gogne, i trakten kring Paris, på Vogeserna, i S. Tysk¬
land af de fattigare folkklasserna begärligt eftersökas
som ett sundt och födande näringsämne. I Ungern och
alla af Slaviska folkstammar bebodda Europeiska länder
utgöra de nästan en daglig spis; det gifves liera trakter,
f. e. i Böhmen och flerestädes der de en stor del af året

utgöra de fattigare folkklassernas, nästan enda löda. "Den
som genomvandrar en stor del af våra landsbygder, i
synnerhet skogstrakter'', säger Bulliard om Frankrike,
''och uppsöker de fattiges hyddor, skall finna att dessa
till lön för sitt mödosamma arbete, endast lefva af ett

uselt bröd, hvilket de dela med sina barn, jemte det de
under flera månader förtära en fast otrolig mängd af
svampar — och likväl äro dessa de friskaste och star¬
kaste bland dessa landskaps inbyggare. Att för Ryssar-^
ne, Ii vilka minst äro beryktade för bristande fysisk styr¬
ka, Svamparne aro en begärlig spis är nogsamt bekant;
enligt Buxbaums uppgift skola de, utom den årstid då
svamparne växa, under iastlagstiden hufvudsakligen lefva
af insaltade svampar — och dess uppgift, att rnan utan
åtskillnad begagnar äfven annorstädes för giftiga ansedda
arter bestyrkes äfven af Pallas. Se dess Reise durch ver¬

schiedene Provinzen des Russischen Reiches.

Deremot synes detta födoämne ursprungligen hafva
varit försmådt af alla de egentlige Germaniske folken. Af
dessa finner man dem endast använde der de antingen
lärt deras bruk af andra folkstammar, som förut bebott
de länder, i livilka de sjelfve invandrat eller ock sjelfye
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blifvit uppblandade af invandrande Slaviska folk f. e. i N.
Tyskland. I Scandinayien, England, en stor del af Tysk¬
land ar deras bruk af de lägre folkklasserne om icke all¬
deles okandt, åtminstone afskydt — de förekomma i dessa
länder endast på de förnamares bord. Anmärkas bör
härvid ock att flera af de från äldsta tider för läckraste
ansedda och mest värderade f. e. Tryffel (Tuber), Kaj-
serling (Agaricuscaesareus *), Kånigtpiltz (Boletus regius)
Pivoulaate (Ag. pudicus) m. fl. saknas just i denna region,
eller ock som Blomkåls svampen (Sparassis) sparsamt före-

*) Denna är de gamle Romares Boletus, deras förnämsta läc¬
kerhet, af en bekant kejserlig gastronom kallade "Cibus Deorum."
Endast på de dyrbaraste kärl (Boletarva) kunde så kostlig spis ser¬
veras. Det måste varit en synnerlig god vän, som dermed undfäg¬
nades, då det hos Ju ve η a Iis heter:

Vilibus ancipites Fungi ponuntur amicis
Boletus Domino,

och en hos Mar.tialis beklagar sig: *
Cur mihi non eadem quae tibi coena datur

Sunt tibi Boleti, fungos ego sumo suillos.
Smaken måste dock der som annorstädes varit olika; Iloratiu»
värderade mer Champignoner:

— Pratensibns optima Fungis
natura est, aliis male creditur.

Huru man längtade efter den gyllene svamptiden intygar följande
vers af Aquinas:

Et facient lautas optata tonitrua coenas.
Pliniirs, en prosaisk och förståndig man, kunde icke gilla detta fros¬
seri, utan utropar: "quae voluptas tanta ancipitis cibi."
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komma. Men vi äga deremot öfverflödigt förråd af mån¬
ga ganska goda och äfven andra, som saknas i de sydliga
länderne. De som hos oss användas på bättre bord kö¬
pas vanligen dyrt betalde utifrån, ehurn de hos oss fin¬
nas växande i större mängd än i de länder, hvarifrån de
hämtas. Derföre hafva vi ansett en kort underrättelse
derom icke vara utan allt ändamål, äfven som icke titan

vigt att fästa uppmärksamheten på den oberäkneligt stora
quantitet, af rikare nationer för vigtiga ansedde, närings¬
medel, som hos oss årligen utan all användning går för¬
lorad. De kunna icke hänföras under den s. k, klassen
af nödbröds-ämnen; (Ekonomiens syfte är mindre att af-
hjelpa nöd, än förekomma brist) då de i af naturen ri¬
kare länder föredragas flera af våra vanliga födoämnen.
Smak och tycken äro likväl det, som hos en hel nation,
uppvuxen i fordom emot .en sak, svårligen förändras och
derföre hysa vi föga hopp att i vårt land lyckas införa
en så anti-nationel matordning. Må det dock tillåtas
oss, att vi för våra Landsmän berätta resultaterna af an¬

dra länders erfarenhet *). Skulle nationen finna sig vid

*) Vi hafva likväl sjelfve sett, huru en länge alldeles vårdslösad
Svampart innom få år blifvit en ej ovigtig industri-gren. Po¬
lyporus fomentarius hade i århundraden obegagnad förmultnat i Sö¬
dra Sveriges skogar, tills för några år sedan man från Skånska stä-
cferne började exportera stora quantiteter deraf. Årligen har d^nna
export tilltagitj insamlingen deraf har blifvit så lönande, att Skå¬
ningar, emot vanliga ordnfingen, företagit htvaiidringar äfven till
Småland och näsfgränsande prpvincer,. der vi ofta träda^ d$;n till-
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Svampspis, så kunna vi försäkra att i synnerhet i våra
bergiga skogstrakter *) finnas af ätliga arter så rikt för¬
råd, att man deraf skuile kunna erhålla tillräckeligt till
föda en god del af året för samtlige dess individuer.

§. 2.
Att flera Svamparter kunnä ätas och verkligen äro

ganska födande, är en genom årtusendens och hela natio¬
ners erfarenhet så bestyrkt sanning, att derom väl icke
tvifvel kan uppstå. Vigt igåre är likväl den frågan: ut¬
göra de verkligen någon sund föda? I de länder der
svamparne icke begagnas till födoämne, är en allmän
folkstro, att alla svampar antingen äro giftige eller omöj¬
ligen kunna vara ett sundt näringsmedel. I de länder
åter, der de användas snart sagdt till dagb'gt bruk, till

bringa sommaren blott för insamlingen af denna enda art. Jag på¬
minner mig ännu lifligt den förvåning, livarmed man i Femsjö första
året berättade mig att der inaccorderat sig "Svamphuggare" fråir
Skåne, för att blott insamla Svamp;

*) Pa slättlands-bygder äro de både mindre talrike och mindre
födande. Slättland äro mera gynnande för cultur-växter, dä dere-
mo,t vilda bergs-vegetationen är kraftigare. Det gäller, som bekant,:
äfven om de öfficinelle phanerogamerne. "Kraften bor pä bergen?
rikedom och fullhet i dalarne." tåg och sträf med oansenliga blom¬
mor utvecklar bergplantan likväl de mest verksamme ämnen, ander
det slättlandets alster bortlägga defma yttre vildhet, utveckla större
blommor och saftfullhet i alla delai, men just genom denna steg¬
ring i yttre fornj fp$ojj% de sin iflie kraft.
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och med till uteslutande föda en god del af året, hyser
man alldeles motsatt tanka; de anses icke blott födande utan

ock för en sund spis*). De författare, som förkasta svampar
som näringsmedel aro, så vidt vi känne, sådane som aldrig
sjelfve smakat dem. Vi veta dessutom att flera slags födo¬
ämnen af enskilda efter fördom eller individuel erfaren¬
het förkastas som mindre sunda f. e. Potatoes, under det
die af tusende dagligen utan olägenhet användas0*)." Den
sundaste spis kan vid vissa tillfällen eller missbrukad
blifva skadlig; hvad en Constitution för sin medicinska
dietet finner högst välgörande, kan af en annan icke u-

tan olägenhet förtäras ***). Vi tilltro oss icke i sträng

*) Krumbholtz, f. d. Professor i Politia medica, för närvarande
i Medicina practica i Prag, således bland ett af de mest svampfortä-
rande folk, vederlägger ultryckéligen den annorstädes gängse for-
domrnen emot svamparne som födoämne: "Die Schwämme sind für
den Menschen ein wichtiges, gesundes, vegetabilisches Nahrungs¬
mittel, welches vermöge mehrerer stickstoffhaltiger näherer ßestarid-
theile der thierischen Substanz am nächsten ist, durch Fungin und
Osmazotn nährt und durch ein flüchtiges reichendes Princip, wel¬
ches beim Kochen dem Wasser oder andern Flüssigkeiten sich leicht
mittheilt eine angenehme Würze der Speisen abgibt. — Der armen
Volksklasse dient als sättigendes, ergiebiges, gesundes Nahrungsmit¬
tel im rohen und zubereiteten, frischen und getrockneten Zustande
eine Menge Arten von Schwämmen."

**) Ville man uc de fattigare folkklassernes visthue utmönstra
allt, som efter strängaste dietetiska reglor anses för liardsmält föda,
frukta vi att dessa ganska ofta skulle tömmas.

***) Detta är 3om bekant förhållandet med smultron, hriika vår
store mästare ansåg för sin förnämsta medicin.
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vetenskaplig mening afgöra, hvarken om Potatoes eller
Svampar o. s. v. som näringsmedel äro skadlige eller icke,
men vi förlita oss på intyg (f e. Krumbholiz'f ofvan an¬

förde) af persöner, som jemte theoretiska insigter och
praktisk erfarenhet i Medicin haft tillfälle specielt studera
deras verkningar, begagnade som dagligt födoämne. Myc¬
ket i dylika frågor, skulle vi tro, beror af skillnaden emel¬
lan bruket eller missbruket, af individuella anlag, vanor
och lefnadssätt. (Om giftiga svampars förvexlande skall
nedanför taläs). Vi skola, bland den stora mängden, yt¬
terligare blott bifoga tvenne intyg om svamparnes tjenlig-
het till föda, af ännu lefvande och fullt pålitlige män,
som äfven tala af egen erfarenhet. "På en resa", säger
Prof. Schwaegrichen i Leipzig, "som jag företog genom
en del af Tyskland och Österrike, anmärkte jag först i
trakten af Nürnberg, hvarest jag tillbragte en del af som¬
maren, att Böndernes dagliga föda bestod endast af ett
svart, med anis och kummin kryddadt bröd, som förtär¬
des jemte råa svampar. Då jag just den tiden sysselsatte
mig med undersökning af Kryptogamiska växterne, så
beslöt jag att på mig sjelf göra försök öfver verkningarne
af detta födoämne. Jag följde dessa raska Landtraäns
exempel och vande mig innom några veckor att intet an¬
nat förtära än råa svampar med bröd och dricka friskt
vatten. Långt ifrån att deraf erfara minsta skadliga in¬
flytande på min hälsa, kände jag i motsatt förhållande
mina krafter stärkas till mina vandringar. — Jag har fun¬
nit, att svamparne, då de måttligt förtäras, äro ganska



lodande, men att de genom kokning förlora sin naturliga
smak och en del af sina goda egenskaper." Herr Doct.
Lenz gick ännu längre i sina försök på sig sje.lf; han
förtärde under flera månaders tid endast svampar jemte
friskt vatten, samt intygar, att han aldrig känt sig mera
frisk och liflig både till kropp och sinne, än just under
denna tid, utan, att någonsin derefter känna några obe¬
hagliga följder. Vunno Svenska folket denna erfaren¬
het, skulle aldrig under den genom hungersnöd nu svåra¬
ste årstiden brist på rikliga födoämnen blifva känbar.
Sjclfve mera än vanligt sensible för hårdsmälte födoäm¬
nen, hafva vi aldrig erfarit någon olägenhet af svampars
iörtärande. —i Opartiskheten fordrar likväl, att vi äfven
anföra Georgis tanke: "I Ryssland'', säger han, "steker,
bryner och förtär man svampar på alla möjliga sätt och
aldrig hör man af annat genom svampars ätande åstad¬
kommet ondt, än förderfvade magar." Visserligen nog af,
men härvid bör anmärkas, att dåliga magar lika ofta, om
icke oftare, förekomma bland andra än Ryssar, äfven hos
dem, som aldrig smakat någonsin svampar; att han hän¬
för följderne af bränvinets öfverflödiga bruk och alla an¬
dra diet-fel till svamparne; vidare, att Ryssarne utan åt¬
skillnad insamla och förtära äfven erkändt giftige arter:
att de för att begagnas under fastlagstiden om hösten
vårdslöst insaltas i större fastager, der de undergå en förv
ruttnelse, som skulle göra hvilket födoämne som liefst
skadligt. Pallas, som aflade sin från hemlandet liksom
Georgi medfödda fördom mot denna spis, har efter Georgi
afhandlat svamparnes vigt för Ryssarnes Ekonomi,


