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Förteckning
på de i Sverige växande ätlige Svamparter:

I. SKIFLINGAR (Agaricini).
i. Flugsvampar (Amanitae). Dessa igenkännas af sin lok-3
formiga fot, som i toppen lätt kan skiljas från hattens köttj
genom vårtor eller fjäll på hattens yta, genom sina oförän¬
derligt hvila skifvor, hvilka icke äro fast växte vid foten. Dö
äro öfverhufvud narkotiske och ganska giftige. I S. Europa
finnas likväl de mest värderade just af denna afdelning. I S.
Sveiige finnas äfven en och annan ätlig, såsom A· solitaria,
men så sparsamt, att de knappast förtjena upptagas. — Blott
den Iwgskajtade Flugsvampen (A. procera) anse vi oss der-,
före här böra anföra. Den skiljes lätt från de öfrige genom
sin höga brunsprackliga fot, sin ring på foten, hvilken ar fri»
att den kan föras upp och ned, utan att sönderslitas, genom
sin mjuka, i midten upphöjda hatt, hvars fjälliga beklädnad
är brun , genom sina genom ett broskartadt lager från foten
skilde skifvor. Den är allmän i Augusti — October på öppna
fält. Den användes som Champignoner,

2. Champignoner (Plutei). Denna afdelning skiljes lätt
Öland de öfrige skif-svamparne genom sina i hörjan hvita, se¬
dan rodnande eller bruna skifvor, hvilka äro alldeles skilde
fi ån foten och utsläppa ett rödaktigt eller brunt fiöstoft, ulan
att helt och hållet sönderflyta i en svart vätska, som de all¬
deles oanvändbare Dyng-svamparne (Coprini), med hvilka de
eljest hafva mesta likhet. Ingen af de hithörande arter är be¬
kant som giftig, men man anvätider endast de, som hafva ett
svepe (volva) vid roten eller en ring på foten. Alla hafva ett

5.
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mjukt kolt och en svag, men angenäm lukt. Vi skola sär-
skildt anmärka dessas förnämsta arter:

a) Silkes-Champignonen (Pluleus bombycinus) har ganska
stort, hinnaktigt, vida utbredt svepe vid fotens bas; klocklik,
silkes-ullig, hvit hatt, rödletta skifvor. Framkommer i Aug,-
Sept. på trädstammar i S. Sveriges bokskogar, ofta i mängd,
xnera sällsynt på andra löflräd.

b) Präktiga Champignonen (Pluteus speciosus) liknar före¬
gående, men har ullig fot och svepe, deremot glatt och klib¬
big hatt. Växer på fet jord, stundom på gödselsamlingar, då
den liksom vanliga Champignonen förkastas.

c) KritJwita Champignonen (Pluteus crelaceus) år helt och
hållet kritlivit, äfveu de emot hattens kant märkbart bredare
skifvorne bibehålla den hvita färgen, tills svampen börjar upp¬
lösas^ foten är ihålig med tydPg ring, ulan svepe vid ba^en.
Denna art, som endast är funnen hittills i S. Sverige, f. e.

kring Lund, mest sent på hösten, ar läckrare än vanlige
Champignoner.

d) Vanliga Champignonen (Pl. campeslris) år vanligen
större än föregående, fiatten är smutsigt hvit, mer eller mindre
ijällig, skifvorne midtpå bredast af en röd, rödbrun , slutligen
svartnande färg. Den förändras efter växtslället så betydligt,
alt de fteste Svampkäunare antaga, att den innefattar flera ar¬
ter; men i ekonomiakt hänseende ar deras skillnad utan all
vigt; lukt, smak och egenskaper äro alldeles de samme. Märk¬
värdigast är förändringen med mörkare, brunfjällig hatt, hvars
kött i luften genast rodnar. De förekomma både i skogar och
på gräsväxta fält öfver hela Sverige, mest likväl på slättland,
från våren till October månad-

Samtlige dessa arter, af hvilka den andra i ordningen är
den sämsta, den tredje den förnämsta, kunna utan åtskillnad
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begagnas och anrättas på mångfaldiga sätt. De tvenne sist¬
nämnde åtminstone kunna äfven förtäras råa. Champignoner1
användas äfven lorrkade och pulveriserade eller beredde till en
art af Soya, att förhöja smaken på flera saucer och anrätta
ii ingår.

3. Musseroner (Prunuli *). Bland de egentlige Skif-svam-
parne (Agarici), som skiljas från föregående genom foten,
hvilken utbreder sig till hattens kött och skifvornas fäste, genom
foten vidfästade skifvor m. m. samt från de följande genom
sina tunna, hinnaktiga skifvor, är denna afdelning den ädlaste
och vigtigaste. Från äldsta tider finner man den räknad bland
de läckraste arter; i Frankrike och »S. Europa sättas de vida
äfver vanliga Champignoner, hvilka de till utseendet något
likna, men halva en starkare och angenämare både lukt och
smak. De hafva en mjuk, köttig, glatt och torr hatt, vanli¬
gen fläckig, en fast fot, växa i stora tufvor eller vida ringar
(eircinanles) och förekomma endast om pären, i Maji eller,
början af Junii. De synas mer än andra svampar vara in¬
skränkte till vissa trakter (f. e. i Småland har jag aldrig fun¬
nit dem), hvarföre de ock för vissa provincer i Frankrike och
Italien utgöra en vigtig handelsartikel. Deraf förklaras, att de
hittills äro illa beskrifiie**) (vanligen finnas de aftecknade efter

*) Böra alldeles icke förvexlas med A. Prunulus, som hittills
skett af alla systematiske författare; de halva med denne föga gemen¬
samt; fröstoftet är livill, skifvurne- knappast vidfästade foten, än
mindre nedlöpande o. s. v.

**) Med de ällige, ofta vigtigaste svamparne inträffar ej sällan
samma förhållande, som med flere olilcinelle exotiske Fanerogamer, att
dessa äro minst kände ocli utredde i afseende på arten, livaraf de
hämtas; Orsaken dertill bland svamparne är den, att de vanligen
endast blifvit beskriine af Ekonomer, som ej kunnat uppglfva deras
väsendlliga skiljemärken och endast ton-kade blifvit 6edde af Botani-
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"torrkade exemplar), och som de finnas endast vid en årstidr
då man sällan söker svampar, torde delta vara orsaken, hvar-
före de utur nyaste systematiske arbeten nästan försvunnit, så
att ingen enda af hithörande arter finnes upptagen i Persoons
synopsis» De vigtigaste af mig i Sverige sedrle arot

a) Hof-Musseroneri (Agaricus gambosus, känd i Skåne un¬
der namn af Hof-svamp) ar den största och hos oss allmän¬
naste arten*), likväl hafva vi endast funnit den i Skåne, der
den om vårtiden finnes i stora hopar på gräsväxta ställen.
Den har en mycket köttig, mj,uJkt blekgul, i kanten finluden
och vågig hatt, som sönderspricker äldre uti, rutor, foten är
tjock, upptill luden,, skifvome emot foten urnjupne i spetsen,,
ganska tätt sittande, mest hvita.

b) Akta Musseronen (A. Mouceron Bull.) är mindre än
föregående,, växer i tätare tufvor, hallen hvit eller gråaktig i
kanten tunn, glatt, foten lökformig,. af inväxte trådar slrim-
mig, skifvorne hvita,, mycket tätt sittande, mot foten afsmal¬

ster; vidare att deras geografiska utbredning synes vara mera in¬
skränkt och. bunden vid vissa localer, samt att man förmycket fästat
sig vid folks-namnen, som. i olika provincer tilläggas olika arter.

*) Den är Clusii Fung. esc.. III genus och efter honom anförd af
alla äldre skriftställare, hvilkas synonymer af Linné liänfördes till
Ag. Georgiiy ehuru Linné visserligen vid sin arts bestämmande
icke hade denna art för sig. Namnet hör likväl £ visst afseende till
denna, emedan; det är lånadt af Clusii. uppgift, att den i Ungern*
framkommer vid St. Georgii fest d. v. s. i slutet af April. Efter
Linné försvann den helt och. hållet (icke ur Ekonomiske , men) ur
allaTBotaniske böcker, tills den återfanns af mig £ Skåne. Som ö-
sterrikisk har den sedan ånyo blifyit beskrifven af Krumbholz; och
Lenz, som fann den i Thüringen vid den tid fruktträden blomma,,
kallar den A. Pomonae och, som. han ej: kände dess historia och
gynonymi, förundrar han sig. att en af de störste och läckraste arter
skulle vara alldeles okäpd.
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Rande och hela. Vi hafva endast sett denna från trakten al
Vesterstad i Skåne, insamlad i mängd af Stud. Angelin.
Huruvida den bleka Musseronen (A. pallidus Schaeff.) är deri-
från skild art eller icke, kunna vi icke nu med visshet afgöra.
Vi sågo den en gång sislledit år straxt före midsommar vid
Upsala-

c) Fläckiga Musseronen (A. tigrinus Schaeff. ej Bull.) har
mörkare gråaktig färg, äfven på skifvorne, hatten har stora
mörkare fläckar, skifvorne äro nästan fria, bredare och mera
åtskilde. Finnes vid vägar på ängarne i Skåne, något sednare
än de föregående. Den hör till Fiing.. esc. IV genus Clusii,
jerote A. multiformis Schaeff. m. fl. — Paulet åtskiljer efter
olika provinser 8. arter af Musseroner.

Musseronerne användas både färska och torrkade , dä de s

synnerhet erhålla sin angenäma lukt.
Anm. Höst-Musseroner skulle vi vilja kalla en flock af

arter, som med dessa ega mycken likhet, men sakna fläckarne
på hatten och i allmänhet äfven den angenäma lukten. De
förekomma endast sent på hösten. Man känner icke med viss-
hel dessas egenskaper, ehuru vi knappast tvifla att de, som
upplaga Agi violaceus L. bland ätlige arter, under detta namn
förstå en af dessa, nera Ligen yl. personatus; ty alla Cortinarier,'
till hvilka den rätta A. violaceus hör, räkna vi bland miss¬
tänkta aiter. En af de skönaste till denna flock hörande {A.
tyrianthinus Fr."Obs.), som utmärker sig genom en köttröd-
violett färg och i synnerhet en lätt från hattens kött lossnande
yttre hinna och eldröd t svamplager, har lukt älven af Mus¬
seroner. Den torde i synnerhet för tjena närmare undersök¬
ning, men förekommer sparsamt i S. Sveriges Bokskogar. En¬
da-st på det s. k. Näset vid Odensjö i Småland är den under
öctober månad af Pastor Rydemau funnen i mängd.
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4» Riddarslißingarne utgöra en annan flock bland de e-
gentlige skiflingarne, som innefattar de flesta större kötlige ar¬
ter med hvitt fröstoft, hvilka man i mängd finner hösletiden i
alla barr-skogstrakter. De igenkännas af deras på ytan i fuk¬
tig väderlek klibbiga och något gryniga, fjälliga eller strimmi-
ga (men icke håriga) hatt, tjock fot, och emot foten urnjupne
tätt sittande skifvor. Köttet hos hatten är ganska fast; de
hafva en mild smak; lukten är antingen ingen eller lik njuna-
let mjöl. De af denna afdelning i S. Europa växande arter
f. e. vår äfven inhämska Ag. Russula Schaeff. räknas bland
ätlige arter; men de fleste hos oss växande och allmännaste
saknas antingen i S. Europa eller finnas blott i subalpiska
trakter f. e. A. equestris L. Delta är orsaken, hvårföre de hos
oss växande icke äro tillräckligen till sina egenskaper bepröf-
vade. Ehuru alla anledningar synas antyda åt dem ett ut¬
märkt rum bland ätlige arter, framställa vi dem endast som

synnerligen förtjenande noggrannare pröfning, ty på enskilde
försök våga vi icke bygga. — Framför allt bor man icke för¬
blanda dessa med Russuler.

a) Gula Riddarsliβiηgen (Ag. equestris L. A. ila vovirens)
är utmärkt köttig och fast, med kort fot, småfjällig i kanterne
böjd, mörkare hatt, och svafvelgula skifvor. Har ingen lukt.
Växer i stor mängd, sent på hösten, i bergiga skogstrakter.
Den år ide ännu tillråd ligen heprofpad.

b) Bruna Ridåarshifiingeη (A. pessundatus) liknar til! yt¬
tre formen alldeles föregående, men har något grynig, mörk¬
brun hatt, hvita, slutligen rodnande skifvor och lukt af ny—
malet mjöl. Växer på lika ställen, med föregående. Är så
nära iörvandt med följande, att vi länge tvekade skilja den
som art*).

*) Snarlik denna är en ny art (A. Colossus), som är den stör-
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c) Rosenfårgade Riddarskiflingen (A. Russula SchaefF.)
har mera tydligt grynig och regelbunden halt, som är rosen-

färgad, smalare fot och angenäm lukt. Denna art, som i
synnerhet i Österrike värderas, är sällsynt hos oss och synesn
endast finnas i S. Sveriges löfskogar.

Samma milda inbjudande smak ega talrika med dessa när-
beslägtade, men icke tillräckligen bepröfvade arter, såsom den
* vårts trimm ige (A. portentosus lätt känd af sina svarta rän¬
der pa den gråa klibbiga haltens yta), den hvita (A. Colum-
betta, som är helt hvit, men lätt förvexlad med giftige arter)
o. s. v.

5. Ptattskiflingarne (Clitqcybe) skiljas från de foregående
hufvudsakligen genom sina långt på foten nedlöpande skifvor*
som sluta sig i en långt utdragen jemn spets. Dertill kommer
att de hafva mer spongiös än köttig fot, slutligen platt eller
nedtryckt hatt (vanligen då kallade Trattskiflingar) och min¬
dre höga färgor, vanligen grå eller bleka. Ingen af dessa är lik¬
väl bekant, som giftig; tvertom flera i S. Europa räknade bland
de förnämste ätüge arter f. e. Pinedo (A. Garidelli, ganska när-
beslägtad med vår A. sinopicus, som äfven har lukt af nyma-
let mjöl) från Provence, Oreille de chardon" (A. Eryngii),
Oreiltet te (A. auricula), Cardarella (A. Cardarella) m. fl., men

ingen af dessa finnes hos oss, utom A. auricula, som vi en
enda gäng funnit. Af de författare, som efter yttre känne¬
tecken öka de ätliges antal, anföras val A. gibbus, odorus m,

ste och fastaste af alla bekanta Skiflingar. Hatten, som uppnår en
fots bredd, söndei^spricker i fjällj foten, som är 4 tum tjock och
deröfver, vid basen, är på ett märkvärdigt sätt upptill alldeles hvit,
men nedtill med en skarpt begränsad tegelfärg, hvilken färg det
hårda fibrösa köttet antager blottad t för luften. Den bör till en an¬
nan afdelning bland de så talrika Tricholomexne och växer vanligen
ensam uti mö-skogar i Småland.
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IL, hvilket väl icke är osannolikt; men vi veta icke att de nå*
gonstädes i mängd användas, utom

a) Pudrade Plaltskiflingen (A. nebularis), som är en stor
art, med köttig, i början kullrig, sedan flat hatt, af grå färg,
i början öfverdragen med ett fint doft; smala, ganska tätt sit¬
tande blekhvita, på den tjocka elastiska foten nedlöpande skif-
vor. Den räknas dock icke bland de läckrare arterne, att dom-
ma af yttre utseendet och friska svampens smak skulle den
närbeslägtade A. Schumacheri, som har brun, i kanten ble¬
kare hatt, hvitare skifvor samt saknar puder, vara bättre. Den
förra växer ofta i stor mängd i löfskogar, trädgårdar o. s. v.,
den sednare endast i bokskogar *).

b) Valluktande Plattshiflingen (A. suaveolens) är mindre
2n föregående, hell hvit, med glatt halt, smal, nedtill tjockare,
luden fot. Har en angenäm lukt af anis. Sällsynt på moss¬
lupete ängar.

e) Doftande Plattslciflingcn (A. fragrans) är ännu mindre
och tunnare än föregående, men har samma angenäma lukt.
Den skiljer sig från föregående genom ihålig fot, i kanten fin¬
strim mig hatt, samt i synnerhet genom lärgen, som hos den
växande svampen är smutsigt gråhvit, eller gulhvit , vattenak¬
tig, men torrkad blir den helt hvit. Föregående är både torr
och fuktig hvit. Allmän sent på hösten på gräsväxta stallen.

Denna och föregående insamlas i vissa departementer i
Frankrike i mängd under namn of Mouceron eller petite
Oreillette. (Man har origtigt antagit, att dessa namn skulle
höra till A. virgineus Wulf.).

*) Stora Trattskflingen (A. gigantens) Sr nära Förvandt med
dessa och upptagas äfven bland ätlige arter. Detta synes visserli¬
gen sannolikt, men vi känna icke den speciell någorslädes använd.
Den är sällsynt·, först i834 lyckades oss finna den vid Femsjö, och
då till största mängd. Den framkewnmer tidigt.


