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Emot svamparnes användande som födoämnen an¬
för man vanligen, att åtskillige äro verkligen giftige*}.
Detta är ock en sanning, som vi anse lika nödvändig att
inskärpa, som att ännu flera äro sunda och välsmakande.
Derföre varna vi ock livar och en, att icke förtära andra
arter, än man med full visshet känner såsom oskadlige.
Det gifvas verkligen långt flera goda och ätliga arter än
vi nedanför ämna upptaga, uteslutne just derföre att de
utan vandare öga lätt kunna förblandas med snarlika gif¬
tige f. e. bland Russulae. Men detta förhållande bevisar
lika litet emot de öfriges göda egenskaper, som giftiga
växter bland phanerogamerne emot de Öfriges användande.
Förvexling af Palsternackor och Bolmört o. d. sker lättare
än af ätlige och giftige svampar och är fullt ut så vådlig.
Just den stora uppmärksamhet, som olyckshändelser, vål¬
lade genom okunnighet och bedrägeri vid giftiga i stället
för ätlige arters insamlande, väcka i de länder der de
begagnas som vanligt födoämne, vittnar att dessa äro
mera sällsynte än förgiftningar genom bränvins missbruk
hos oss. Huru många tusende familjer genom ätliga
svampar endast upphållit sitt lif, förtiger historien, men

*) Att Dr Lenz under sina många försök med förut oförsökta arter
och trots de från äldsta tider kände gütige egenskaperne hos Bole¬
tus luridus genom förtärande af en dess underarter råkade i lifsfara,
bestyrker mer än försvagar dess erfarenhet om andra arters oskad-
lighet.
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den känner noga namnen på dem, synnerligen högt upp¬
satte personer, som genom uppsåtligen förgiftade svamp¬
rätter eller omåttligt förtärande deraf tillsatt lifvet *). Att
äfven genom misstag af giftige arter flera olyckshändelser
inträffat alltifrån Euripidis maka och trenne barn intill
våra dagar är också visserligen sannt, men detta bevisar
endast att försigtighet och en saker kännedom af de ar¬

ter, som användas, är af nöden. Från äldsta tider har
man val sökt uppgifva några allmänna kännetecken, hvar-
igenom man skulle kunna skilja de ätlige från de giftige
och ehüru dessa upprepas i snart sagdt alla filantropiske
läroböcker, kunna vi försäkra att de samtlige äro opålit¬
lige. Vi afråda livar och en att som födoämne begagna
andra arter än dem, hvilka man af säker tradition eller

ytterst noggrann vetenskaplig bestämning vet vara oskad-
lige. Man har således trott sfg af yttre färgen kunna
bestämma, hvilka som äro giftige eller icke, men då
hvarje allmännare art förekommer i snart sagdt alla färg¬
skiftningar inses lätt huru osäkert detta kännetecken är.
Ån mera vigt har man lagt på köttets, d. v. s. inre massans,

*) Genom en på sin gemål Agrippinas anstiftan förgiftad svamp¬
rätt förlorade Tiberius Claudius Caesar lifvet, hvarpå Martialis liän-
syftar i följande strof:

Quid dignum tanto ventrique gulaeque precabor
Boletum, qualem Claudius edit, edat.

Prefekten för Neros Garde, Annaeus Serenas och vid samma tillfälle
flera Tribuner och Centurioner, Påfven Clemens VII, Konung Carl
f l, Czar Alexis efterlemnade gemål hafva äfven dödt af förgiftade
eller förgiftige svampar.
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färgvexling, då det blottas för luftens inverkan. Man bar
påstått detta vara ett säkert tecken till giftighet, men
Boletus luridus, som ligger till grund för detta påståen¬
de, finnes äfven med oförändelig färg hos köttet, andra
utan minsta fara ätliga Boleti skifta lika mycket färg; till
och med af den vanliga Champignonen finnes en föränd¬
ring, hvars kött vid luftens beröring genast rodnar. Att
de ätlige arterne skulle utmärka sig genom en angenäm
eller ingen lukt, de giftige åter med en oangenäm, eger
i vissa fall sin riktighet, men lukten är något så sub-
jectivt, att man omöjligen kan antaga den som saker le¬
dare i en så vigtig sak, och flera ganska giftige f. «.
Flugsvampen hafva alldeles ingen lukt. Flera med en
ganska stark lukt af hvitlök, berömmas som matkryddor,
af vida finare och delicatare natur än vanlig lök. Bland
de arter, som sprida en lukt lik den at nymalet mjöl,
känner man likväl ingen skadlig. Att till föda begagna
så stinkande arter såsom Phallus impudicus, Agaricus /.
Amanita venenosa, Ρhalloides o. s. v. Iärer väl icke falla
någon med vanliga luktorganer in, men exempel saknas
icke att enskilde personer funnit deras lukt angenäm *).
Ånnu mera subjectiv är smaken; som svamparnes skärpa
är af en flyktig natur, äro flera, i friskt tillstånd ganska
skarpa t. e. A. deliciosus, ansedde bland de bäste. Polypori
hafva i synnerhet unga en syrlig både lukt och smak, de
intaga likväl ett utmärkt rum bland ätlige arter. Flug-

*) Lector Roth man, som först beskref Phallus, som Svensk
säger att "den luktar väl och Ijuflig, Jom én Orchi».'^
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svampen deremot har ingen ovanlig smak. Huru osäkra
kännetecken på en arts giltighet en klibbig yta eller en

ihålig fot äro, ehuru dessa från äldsta tider upprepas till
och med af en sa berömd Toxicolog som Orfila, vittna
Fistulina kepatisa och Boletus luteus, Mov-chella och Agaruns
deliciosus. Att alla mjölksaftiga svampar skulle vara gif¬
tige har man endast slutat till af analogien med Eaphor-
biaceer, Asclepiadeer o. s. v.; flera af dessa, helst med en

mild mjölk, kunna förtäras råa utan all fara. Frånvaro
af mjölksaft utvisar 'än mindre oskadlighet. De känne¬
tecken nian till en arts ätlighet och giftighet velat finna i
närvaro eller saknad af slarfva, ring, lökformig fot o. s.
v. sakna all riktighet. Mer sanning ligger till grund för
den uppgiften, att de ätlige ega ett compact kött, de gif¬
tige ett poröst eller rättare vesiculöst kött; att de ätlige
blifva genom kokning mjukare, de skadlige åter hårdare
("noxii fungi, qui in coquendo duriorca" Plinius), men
som allmän regel gäller det visst icke; flera giftige, åt¬
minstone med skäl misstänkte, ega ett ganska compact
kött och genom ägghvit-ämnets coagulation blifva Ag.
volemus, deliciosus m. fl. under kokning fastare. Uppgif¬
ten att de utan våda kunna förtäras, som man finner an-

frätte af iglar och insekt larver, ar rent af falsk; flera af
de sundaste, f. e. Chantareilen, Fistulina, finner man al¬

drig angripne af insekt-larver och af dessa inficjera-
de indiyiduer böra alltid förkastas Detta

*) Lika litet som man genom yttre sinnen kan i allmänhet af-
göra en svamps mer eller mindre användbarhet till födoämne, Eka
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gäller ock om hvarje svampart, när den börjar öfvergå
till förruttnelse, att sönderflyta och ogerna begagnar man
sig af sådane, som växa på sumpiga eller för solljuset
alldeles otillgänglige ställen *). Vi komma i det följande
närmare att utveckla detta ämne, då vi komma att af-
handla de försigtighetsmått, som äro nödvändige vidi
svampars insamlande.

osäkra äro ock de kemiske reagentia /nan dertill hittills föreslagit
Som dessa dessutom icke lära begagnas af allmänheten, öfvergå vi
dem. Det har varit en allmän tro, att de giftige arterne genom
torkning skulle fö&ora siiie skadlige egenskaper, men Krumbholz
har funnit att Flugsvampen torkad och pi-dveriserad, är lika giltig,
som färsk. ·

*) De äldste Skriftställare öfver ätlige svampar, såsom Aihe
naeus, Pliniiis oeli alla dessas Cummentaiorer ända till Clusii tid/
hvilka, utan bestämd terminologi icke kunde beskrifva en art så
att den derigenom skiljdes från andra, lade synnerlig vigt vid, nppå
och inunder hvilka trädslag en svamp växte. De som växte på Poplar
o. s. v. ansågos lör de bäste, deremot för förkastlige de som insarri-
ledes på Fikonträd, Oliv-trädet, Bok, Cypress o. s. v. JNTu mera
inser man alt de dervid haft afseende på någon viss i S. Europa
förekommande art, som vanligen icke finnes hos oss (ty de som
växa på träd hafva mer inskränkt utbredning, än de som växa på
jorden) och alt växlstället ringa eller intet inflytande har på hvarje
arts egenskaper. — Hvad inflytande olika klimateriske lÖrhållandeii
kunna ega på samma art, är ännu outredt, ehuru man velat antaga,
dels af analogi med de fullkomligare växterne, dels af det kända
factum, att Rj'ssarne utan fara äta sådane arter, som i S. Europa
anses för giftiga, ja dödande, att de i de kallare länderne skulle
förlora sina giftiga egenskaper. Vore detta påslående fullt tillförlit¬
ligt, sa vore det en fördel lur oss i norden,
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§· 4.
Öfver syamparnes kemiska beståndsdelar kunna ti

icke af egen erfarenhet lemna någon öfversigt; vi måste
derföre åtnöja oss med att efter Krumbholz anföra re-

sultaterne af Bracconots, Vauqiulint och andras under¬
sökningar. De närmare beståndsdelarne, hvilka hittills
genom kemiska analyser ur svampar blifvit afsöndrade,
äro dels primära oorganiska, dels primära organiska, dels
secundära föreningar. Till första klassen höra: vatten,
fosforsyra, saltsyra (hydrochlorsyra), svafvelsyra; till den
andra Fungin, svampsocker, gummi, växt-slem (bassorin),
djurslem?, ägghvite, Osmazom, fet olja (mest af brun färg),
Vallratartadt fett; ättiksyra, Bolet- och svampsyra, Beu-
zoesyra?; till den tredje föreningen emellan dessa och de
ofvannäinnde syror med Kali, Natron, Kalk och Am¬
moniak. Dessutom finnes i flera svampar ett flyktigt
skarpt ämne, hvilket, likasom det i några arter förekom¬
mande, som man anser vålla de giftartade symptomer
på djuriska organismer, det icke lyckats ännu afsöndra
och isoleradt undersöka.

Så många olikheter man likväl observerat uti svam-
parnes sammansättning, så ega dock alla undersökte ar¬
ter af svampar en gemensam basis eller stomme, om jag
så må uttrycka mig, hvilket utgör ett eget endast dessa
tillkommande ämne, nemligen Fungin. Framställes detta
rent, afskitdt från alla andra främmande ämnen, så är
det mer eller mindre hvitt, mjukt, nästan smaklöst, föga



elastiskt och utgör för sig ett födande ämn,e« Kokas
svampar med vatten eller rostas de obetäckte öfver eld,
så blifva äfven de giftige bt friade från deras giftiga egen¬

skaper och föga skadlige, i synnerhet om de förut äro väl
uttvättade. Det väl torkade Fungin brinner med lukt af
brändt bröd och qvarlemnar en hvit aska. Det skulle för
vårt ändamål vara utan nytta att vidare genomgå alja de
talrika försök man anställt öfver detta egna växtämnes
förhållande, då det behandlas i förening med andra
kroppar.

Den giftiga principen hos en del svampar, har man
ännu icke lyckats att kemisk ren eller isolerad afsöndra
och undersöka. Allt efter olika arter verka giftiga svam¬

par invärtes dels som corroderande, dels som döfvande
och narkotiskt skarpa gifter. Efter förtärande af de
förra följa häftiga magplågor, törst, krakningar, ständige
stolträngningar, uppsväldt underlif o. s. v., hvilka plågor i
värsta fall eller då hjelp ej tillkommer slutas med inflam¬
mation och döden. De mera narkotiska svampgifter för¬
orsaka allmän matthet, sömnsjuka, yrsel, darrning i leder¬
ne, kramp, fånighet o. s. v., hvilka symptomer likväl upp¬
höra, sedan det narkotiska ämnet blifvit afledt ur kroppen.
Så verka Flugsvamparne *) (Amanitae); Russuler åter och

*) Hvad derföre Opium, som berusande medel är för Orientens
folk, är Flugsvampen för Kamtschatkdalerne. De bereda af denna
art en rusgifvande dryck, som bibehåller denna egenskap älven se¬
dan den passerat genom menniskokroppen — och skall efter denna
ovanliga dislillations-process ånyo begagnas af de fattigare. De sed-
naste underrättelser härom lemnar Langsdorff i dess resa kring jorden.
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de giftige Riskorne verka mei* som drastiskt-skarpa äm¬
nen *). Ehuru vår afsigt icke är att afhandla de giftige
svamparne, så hafva vi ansett för en pligt, att anföra

- dessa facta såsom en varning att icke förtära de svamp¬
arter, hyilkas egenskaper man icke med visshet känner. Af
denna anledning tro vi oss afven böra tillägga de mest
bepröfvade medel emot giftige svampar, i fall någon ge¬
nom okunnighet eller vårdslöshet fortärt dylika och deraf
erfore några obehaglige och farlige symptomer. Natur¬
ligtvis ar tillkallande af läkare det medel, som alltid bör
begagnas, när tillgång på sådan finnes, men som fara åt¬
följer minsta dröjsmål, så bör man ihogkomma, att häf-
vandet af det onda beror helt och hållet på att, så hastigt
som möjligt, afsöndra giftet ur kroppen. Kräkmedel **)
äro derföre det hufvudsakligaste botmedlet; ofta infinner
sig kräkning af sjelfva giftet, hvilken påskyndas och un-
derhålles genom ömnig dryck af ljumt, helst med feta
ämnen blandadt, vatten och mekanisk retning i svalget f.
e. med en pennfjeder. I flera fall är kräkmedel tillräck¬
ligt, men för större säkerhet förenar man kräkmedel
med afförande ***) (emetico-cathartica) och då giftets

*) I Toxicologiske arbeten f. e. Orjilas finnes detta utförligare och
mera vetenskapligt afhandladt än här kan vara vår afsigt.

**) Vanligast gifves, åt fullväxte, 3—4 gran kräkvin eller ock
ett kräkrots-pulver. Orjila.

Jemte den uppgiina dosis kräkmedel gifves 2 lod glanber-
salt, hvilken dosis fornyas, om efter ~ limma ingen verkan skulle
infinna sig. Krumbholz.


