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verkningar först erfaras efter 10 å 12 timmar, föredra¬
ger man afförande medel *). Förr än allt det giftiga äm¬
net blifvit uttömdt, må icke ättika, koksalts upplösning,
svafvel-aether eller syrliga safter giivas, emedan dessa en¬
dast frigöra det giftiga principet och förvärra det onda.
Koloquint och drastiske medel anses äfven skadlige.

§· 5-
Bästa preservativet emot nyssnämnde olyckshändelser

ar att iakttaga nedannämnde försigtighetsmått vid svam¬

pars insamlande, förvarande och anrättning.

1. År det nödvändigt att med full säkerhet kunna ur¬
skilja de atlige arterne. Största delen af allmänheten kan
endast genom tradition inhämta denna kunskap, Hvax-
ken beskrifningar eller figurer anse vi för detta ändamål
tillräckelige, icke i den mening, att det genom dessa ej
skulle vara möjligt i de flesta fall reda sig sjelf, men ett
enda misstag skulle i denna väg öfverväga alla fördelar.
Vi erkänna gerna, att vi i denna fråga derföre heldre
ville öfverdrifva svårigheten att säkert bestämma dem,
än erkänna lättheten i de flesta fall.

*) En matsked Ricin-olja hvar £;dels timma, tills verkan följer,1
femte klistir af dekokt på Sennablad eller i värsta fall af 2 lod to«
bak, kokte i ett ^ vatten; Orfila,, Krumbkoltz. Skulle kräknin-
garne längre fortfara recommenderas cafle och krampstillande medel»
.Skulle congestioner efteråt infinna sig, har man tid rådfråga läkar„e? .

3»
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2. Böra de insamlas uti klart och torrt väder, dels
derföre att de då äro smakligare (mindre valtenhal·-
tige), dels lättare förvaras. De böra afskäras med en

knif och icke upfpryckas med händerne, hvarigenom jord
och smuts så gerna följer med. De stånd böra helst väljas,
som ännu icke blifvit fullt utväxte, dels såsom smakli¬

gare, dels emedan äldre ofta finnas angripne af insekt¬
larver; sådane lörkastas alltid. Man använder icke gerna
något stånd, som börjat släppa sitt fröstoft.

i>. Före användandet bortrensas val fröredningsla-
gret *) (skifvorne, piparne eller taggarne) på undra sidan,
äfven som hattens skinn, då detta är klibbigt och lätt
lossnar från köttet, £ e. hos Boktus Intens. De sköljas
derefter i vatten, eller, om man för större säkerhet skull
vill, uppkokas först med salt i vatten, som bortslås, och
sköljas sedan, ehuru de derigenom förlora en del af sin
smak. — Att skölja eller uppkoka dem i ättika är ett o-

svikelrgt medel (redan omtaladt af Athenauis och Plinius;
ty älven de giftigaste skola derigenom blifva oskadlige,
men ättikan, hyarmed de behandlats, blir ganska giftig),
ehuru detta med arter, som man säkert känner, är en
ofverdrifven forsigtighet.

4. Anrättningar af svampar böra icke längre tid
eller öfver natten före användandet förvaras. Den som

icke är van vid denna spis, torde ock för yttermera sä*
kerbet först försöka med en mindre portion, om den be¬
kommer väl.

*} Ht Kok-konstens terminologie kallas de "le foin", "der Bart.'5
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5. Man kan äfven torka svampar och sålunda för-,
vara dem hela året onii Torkningen sker antin¬
gen på torrt luftigt ställe eller lättast i en bakugn,
som likväl icke får vara förmycket upphettad. Smärre
svampar f. e. Murklor torkas hela, större f. e. Kosvampar
skäras i skifvor. De förvaras sedan på torrt och luftigt
ställe. — Man brukar på en del orter äfven insylta dem,
insalta dem o. s. v.

Tryffelns insamling, som sker genom dertill inöfva-
de hundar, emedan den växer endast under jord, dess
förvaring och beredning har snart sagdt en egen littera¬
tur, hvilken vi här förbigå, då oss vetterligen ingen äkta
Tryffel-art växer i Sverige,

§· β.
Sättet att anrätta svampar varierar i oändlighet efter

olika arter, efter särskilda nationers och individuers smak *)«
Flera arter kunna ätas alldeles färska och oberedde, liksom
trädfrukter; man har derföre ock kallat dem pomona terrae»
Flere föredraga detta sätt. Vi sjelfve och de, som på
vår uppmaning i detta tillstånd förtärt Bockskägg (Clavaria
Botrytes), Blomkåls svampen (Sparassis), Polyporus ovinus
(eller Tyskarnes Schaffeuter) m. fl. hafva funnit dem

*) Den som önskar underrättelse om Romames sätt att anrätta
svampar, finner χ2 olika sätt uppgjfna bos Coelius uipicius, Men
livad bar icke sedan dess tid kokkonsten stigit?
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ganska välsmaklige. På detta sätt förtäras i S. Tyskland
utom nämnde arter äfven Agaruus volemur, campestris (el¬
ler Champignoner), procerus, flera Boleti £ e. B. edulis o.

s. v. Andra finna dem smakligare som sallat tillagade
med peppar. Flere fordra likväl kokning eller röstning
för att blifva smaklige.

Vi skulle allt för långt fördjupa oss i kok-kon¬
stens finesser, om vi här ville heskrifva alla mera konst¬
lade och läckra anrättningar af svampar eller uppgifva
alla saucer, fricasseer m. m., hvaruti de i Frankrike och
annors'tades ingå *). Det enklaste och bland fattigare
folkklasser vanligaste är att, sedan de blifvit rensade och
skurne i tunna skifvor, antingen utan all tillblandning el¬
ler med tillsats af något smör och kryddor, rosta dem
öfver sakta eld i öppet kärl**). Åfven knådas de till

*) Den som häruti önskar upplysning, finner de flesta uppgifne
Uli: Universal-Kochbuch von Viard und Fouret, Mund-Köchen Lud¬
vig des XVIII von Frankreich. Stuttgard 1827. Zenkers Kochkunst.
Prag 1824.

**) Detta bland lägre folkklasserna bland Slaviske folk sä van¬

liga sätt tillskrifver man att nästan aldrig olyckshändelser bland dessa
inträffa, ehuru de utan urskillning insamla hvilka arter som lieht.
Det är bekant, att roten af Manihot (Iatropha Manibot), bvaraf
man i America allmänt bereder ett sundt och välsmakande bröd, är
i friskt tillstånd ett gift både för menniskor och djur; men att ge¬
nom saftens utpressning och rotens röstning öfver eld, dess giftiga
egenskap alldeles förstöres.



21

en deg och bakas s.om bröd, eller stufyas, sedan de vat-
tenaktige delarne i en serviett blifyit utprässade, med nå¬
got smör, salt, peppar, persilja. Slutligen anrättas de
tillsammans med de flesta kötträtter eller vegetabiliske
ämnen. En del smärre arter användas endast som kryd¬
dor för att gifva soppor och andra anrättningar en be¬
haglig lukt och smak. Vi skola vid särskilda arter när¬
mare utmärka deras olika användande.

På Svenska språket sakna vi alldeles någon på bo¬
taniska kunskaper grundad uppsats öfver de hos oss in¬
hemska ätlige svamparter5 men på främmande språk,·*)
finnas en stor mängd och årligen utkomma nya, JEn stor
del af dessa äro likväl både i botaniskt och ekonomiskt
afseende utan allt värde, då de i det förra förråda en

alldeles oförlåtlig okunnighet, och i det sednare en än¬
nu större opålitlighet i sina uppgifter**). Derernot ega
vi flera af stort varde, såsorn bland äldre Cltifii Fun-
gorurn in Pannonia observatorum Historia, Battnrras Fun-

*) Nemligen Tyska, Franska och Italienska. Några på Slaviske
språk äro af oss hvarken kände eller skulle af oss kunna begag¬
nas. På Engelska hafva vi endast sett en afliandling öfver detta
ämne af Greville.

**) Såsom exempel torde kunna anföras uppräknandet af Phal¬
lus impujdicus, Nidularia, Sphaeria ΠγροχγΙοτι o. s.v. bland ätlige arter.

7,
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gorum agri Arimensis Historia, Bulliards Histoire des Cham¬
pignons de la France, Trattimk Die essbare Schwämme
des Oester-Beichischen Kaiserstaates m, fl., hvilka samt-

lige, som ätlige endast anföra sådane, som från äldre ti¬
der i nämnde länder varit begagnade och således kunna
anses för tillräckligen bepröfvade. För mindre tillförlit¬
lige anse vi de författare, som sjelfve velat öka detta an¬

tal med arter, som genom sin lukt eller andra inbjudande
egenskaper synts; dem förtjena upptagas på denna lista,
eller af ett eller annat försök, som aflupit utan olägen¬
het, straxt sluta till en arts tjenlighet till föda. Så har
skett uti Paulets och Persoons Traités des Champign. com·
est. m. fl. Hvad nämnde författare nästan alltid öfverse,
är att allt hvad utan olägenhet kan ätas, icke derföre för-
tjenar upptagas bland födoämnen, då det föröfrigt hvar-
ken genom smak eller några närande beståndsdelar ut¬
märker sig. Ibland de arter, som utan ändamål upp¬

tagas bland ätlige, räkna vi äfven sådane, som äro
så små eller sällsynte, att deras insamling aldrig lönar
mödan eller kan komma i fråga. Allmänheten kan det
föga intressera att känna hvarje arts egenskap, fast detta
i vetenskapligt hänseende är vigtigt, utan snarare hafva
ett mindre antal säkert bestämda och bepröfvade, i större
mängd förekommande, uppgifne. Bland nyaste arbeten
förtjenar Lenz nützliche und schädliche Schwämme första
rummet både for dess tillförlitlighet och populära framställ¬
ning; mera sakrikt och omfattande är visserligen Krumbholzfr
praktfulla arbete: Natuvtreue Abbildungen und Beschreibungen



der tsibaren, schädlichen und verdächtigen Schwämme; men det
synes vara tilltaget i alltför stor stil och blir derföre alltför
kostbart för den större allmänheten. Vittadinis monogra-
phier ega äfven stort varde, ehuru mera vetenskaplige;
dess öfrige landsmäns (Italienarnes f. e. Cimas, Ζante-,
deschi, Labrers m. fl) nyare arbeten äro eljest endast
ett bedröfligt bevis på huru ett studium, som utgått från
Italien, i sin hembygd kunnat alldeles förfalla. Jemför
man dessas arbeten med Michelis och Battarras, tycker
man sig snarare försatt ett par sekel tillbaka, än ett se¬
kel efter nämnde classiske författare *)♦

*) 1 de länder, der svampar allmännare begagnas och i större
quantiteter införas till salu i städerne, finnas så många författningar
pfver svampavs försäljning, att de äfven ega en egen juridisk litte¬
ratur. Då man i städerne vunnit den obehagliga erfarenheten, att
Landtfolket dels af okunnighet dels af vinningslystnad sålt äfven gif¬
tige arter för ätlige, hafva icke blott de så kallade "Marktrichter"
blifvit ålagde, lära sig säkert känna ätlige och giftige arter (innan
någon der till antages skall han i Wien uppvisa betyg från Botanices
Professorn, att han säkert känner båda slagen) samt hafva noga upp¬
sagt på de arter,' som utbjudas till salu, ulan ock handel med denr
på andra än bestämda platser, f. e. torget au.v poirées i Paris, blif¬
vit förbuden. Enligt Regeringens i Milano deeret af d. 28 Jul. i823
är försäljaren af torrkade svampar, hvilka till sin art icke äro be-'
stämbara, personligen ansvarig för deras oskadligbet. I Wien tillä¬
tes ej mer an klyfva de arter itu., som till salu utbjudas. Regier.
Circul. 20 Jui. i8oj. Preussiska Regeringen har stadgat beslämdt,
hvilka arter äro tillålne utbjuda till liandel. Russuler, s. k. Teub—
lifige, äro i de flesta stater förbjudne, såsom lättast iörveijade med
giftige arter.
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§· δ.
Innan vi sluta denna inledning, tro vi oss äfven böra

tillägga några allmänna anmärkningar öfver svamparnes

uppkomst, tillväxt och fortplantning, då öfver dessa äm¬
nen de mest oriktige åsigter äro de allmännast gångbara.
Liksom folktron i forna lider och de äldre Geograferne
antogo de mest vidunderlige natur-fenomener uti okända
länder — och i mon kunskapen om dessa utvidgades,
fgrlade dessa till ännu aflägsnare, tills de slutligen all¬
deles måste försvinna, så har äfven allmänhetens och flera
äldre naturforskares tro på en tillfällig uppkomst af vissa
växter och djur (generatio aequivoca), om det enas för¬
vandling till ett annat och flera dylika sagor, i den mon
kunskapen om natur-alstren utvidgats, måst draga sig till¬
baka till de lägsta och minst kända, bland hvilka man trott
sig kunna lemna naturen eller snarare sin egen fantasi fritt
spelrum. Vi anse oss vetenskapligen förpligtade att be¬
strida så oriktiga åsigter af naturen, hvilken i det högsta
som lägsta är lika bunden vid eviga och oföränderliga la¬
gar. Att vilja förklara okända och outredda facta genom
dunkla, än mindre kända naturkrafter (qualitates occultae)
är ingen förklaring. När ordet till gåtan är funnet, är
den vida enklare än man förut kunnat föreställa sig. Så
har man af den förvånande hastighet, med hvilken en
del svampar uppväxa och ofta äfven försvinna, icke trott
detta fenomen kunna eller böra förklaras af lagarne för


