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bland dessa äro ätligc; af dessa förtjena likväl första rum¬
met Tyskarnes Gold-Brotling ocli Braun-Bråtling, Iivilka vi
ansett som färglörätidringar af Stora Brotlingen (Ag. Lacta-
riue volemus). Denna har en ovanligt tjock, tat, fast fot, en
fas', styf, torr, på ytan slutligen söndersprucken hatt, utan upp¬
höjning i midien; i början nästan hvita, slutligen gula eller
rödbruna skifvor, som hysa en ömnig hvit mjölksaft (dess
färg förändras stundom vid luftens beröring). Den är en
bland de i ekonomiskt afseende vigtigaste och smakligaste ar¬
ter, som äfven kan förtäras rå. Den växer i skogsmark i S.
Sverige i stor mängd och finnes äfven kring Upsala.

d) Milda Brotlingen (Agar, s. Lactarius quietus). Snarlik
den bruna förändringen af föregående, men har ett lösare kött,
i början något klibbig, slutligen utblekt hatt med otydliga mör¬
kare ringar, foten blir äldre brun spongieus, skifvorne tegel-
fargade. Den växer i löfskog och användes liksom föregående*
[Med denna bör icke förblandas den skarpa Brotlingen eller
Ag. rufus, hvilken utan andra kännetecken utmärker sig ge¬
nast genom en brännande peppar-smak, hvarföre den äfven
blifvit räknad till Pepparlingar. Man känner den väl icke
som giftig, men den förkastas dock],

ji. Språdlingar (Russulae), Fransmännens Prévats, Ty¬
skarnes Täublinge, likna mycket Mjölk-skiflingar, en del mer
Chaniareller, men skifvorne, som i kanten äro hvassa, likna
hvarken ådror eller hysa mjölksaft; de äro dessutom oviudigt
spröda och ofta alla ai samma längd; hos alla föregående fin¬
nas flera kortare skifvor inblandade närmare kanten. ' Dera«
vasendtligaste ekillnad ligger likväl i lamellemes under mikro¬
skop blott märkbara vesiculösa struetur. Som snart sagt alla
hit hörande arter förekomma med de mest olika färgor på hat¬
ten (ak i fvier ne äro hvita eller gula) och man endast derefter
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fagit deras kännemärken, herrskar en förvillelse i deras be¬
stämmande, som gör att vi icke våga tillstyrka någon arts

bruk, ehuru vi känna att flera äro både oskadlige oeh välsma¬
kande, samt i flera länder mycket värderade. Derlill kommer
att de giftige äro hos oss ytterst allmänna, de ätlige åter gan¬
ska sällsynte. De giftige äro spröde, hafva ett vesieulöst kött,
de ätlige åter ett fibröst och fast kött. Skifvornes gula färg
och den milda smaken anse vi icke för fullt tillförlitlige tec¬
ken till en arts ätlighet, som man uppgifvit; vi äro höjde aLt
snarare antaga, att dessa båda karakterer, som så ofta före¬
komma i förening, icke verkligen antyda skilda arter, utan
endast en förutgången decompositions-process af det skarpa
och giftiga ämnet hos arterne med vesieulöst kött, hvilket af-
söndrats till lamellernes färgande ämne(?). Ty öfverser man

dessa bägge skillnader, fjunes ingen olikhet emellan de mot¬
svarande arterne i de bägge efter nämnde egenskaper bilda¬
de afdelningarne; de växa vid samma årstid och på samma
ställen, blandade om hvarandra. Följande trenne antagas som
alldeles oskadlige, fast hittills med misstänkte eller rent af gif¬
tige förvexlade, men fordra stor varsamhet vid bestämmandet.

a) Grönaktiga Sprodlingert (Russula vireseens). Hatten van¬
ligast mer eller mindre grön, stundom fmtN, utan den yttre
klibbiga hinnan, som förekommer hos de giftige arterne, med
pudrad eller fläckig, liksona rutig, yta; kanten slät, i början
inböjd; foten icke spongieus, äfvensom de smala, tällsittande,
olika långa, men meiendels greniga och vid foten fastväxte
skifvorne, hvita. Få ljunghedar, helst under gamla björkar.
Smaken alltid mild och angenäm.

b) Milda Sprodlirtgen (R. lepida). Halten fast, öfverallt
(afven i kanten, som är $lät) köttig, rosenröd, äldre hvitaktig,
•utan yttre hinna, hvårföre ytan är nästan finluden och lätt
upplöses i rutor eller små fjäll, foten fast, oftast rödaktig, skif-
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vorne rundade, åtskilde, tudelte mycket tjocka. Smaken mild.
Så lik denna art vid första anblicken är den vanliga Sprödlin¬
gen (R. emetica), så afvikande aro både dess byggnad och
egenskaper. Man har äfven en hvit förändring deraf. Båda
dessa va riete ter förekomma oss velteiligen endast i S. Sveriges
lÖfskogar, mest bokskogar.

c) Ätliga Sprodlingen (Russ. vesca). Hatten styf (rigid)
ofverdragen med en tunn föga klibbig hinna, pa ylan finskrynk-
iig, med utstående ilnstrimmig kant; foten fast, nätförmigt
skrynklig, «kifvorne hvita, fastväxte vid foten, tätt tillsam-
manssitlande, ofta tudelade, men icke sineemellan förenade
med ådror. Smaken mild och angenäm. Färgen föränderlig,
köttröd o. s. v. Förekommer mycket tidigt Jun.— Aug. helst
i lofskogar, men högst sällsynt hos oss, då den närslägtade
skadliga R. emetica, från hvilken den endast af ett mycket
vandt öga med säkerhet kan skiljas, finnes öfverallt i stor
mängd.

12. Ätlig Chantarell ( Cantharellus cibarius) igenkän-
res lätlast af alla Skiflingar genom sina tjocka, smala, åtskilda,
greniga på den nedåt afsmalnande foten nedlöpande, åderlika
skifvor, sin höggula färg (liknande agg-gula), samt köttiga,
glatta halt. Endast med brandgula Chantarellen (C. auranlia-
cus) skulle den kunna förvexlas, men denna har vanligen en
mörkare färg, finluden hatt, bredare och tattsittande skifvor.
Den uppkommer i stor mängd efter de första sommarregn ocli
finnes sedan hela hösten igenom; öfver hela riket är den en
af de allmännaste arter. Den är öfverallt erkänd, som en
bland de vigtigaste och förnämste af ätlige svampar. Den är
ock en af de lå arter, som hittills blitvit till· föda begagnad
hos oss1*).

·) D-et är denna art, som Tyskarne förstå med Pepperling, e-
luiru smaken är mild —- alldeles icke Λ. piperatus L. Dess bruk
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lä. Hinη-sliflingar (Maiiasmii) igenkännas af en tunn,
«eg, merendels platt hatt, eu seg broskartad eller hornartad
fot, tjocka vanligen glest sittande skifvor eller ådror, som med
åldren blifva segare och nästan läderartade. De ruttna aldrig,
forsvinna icke så hastigt, som de föregående, utan hopskrynk¬
las endast i torr luft, men qvickna åter till i fuktig, hvilket
icke inträffar med de föregående. Alla växa på nedfallne . löf,
gräsrötter o. d. De äro små och användas derföre icke som

födoämnen; men som flera utmärka sig genom en kryddartad
lukt och smak, äro de synnerligen värderade som kryddor uti
soppor, ragouter och flera anrättningar. De skola framför an¬

dra kryddor ega det företräde, att icke vara hettande, stimu¬
lerande eller i längden förslappande. Märkvärdigt är, att
dessa egenskaper tillhöra nästan uteslutande detta slägte. Så
f. e. höra alla Skiflingar, ehuru till yttre utseendet olika, med
stark löklukt hit; flera utmärka sig med smak af peppar, hvilka
likväl icke äro försökte, f. e. M. peronatus, urens. Andra utveckla
torrkade en mild lukt och smak af neglikor (f. e. M. oreades
eller A. caryophyllaeus Schaeff.), Fenkål ( M. foeniculaceus),
anis o, s. v. Man kunde lätt vara frestad till att antaga, att
dessa hos oss inhämska kryddväxter voro mera afpassade för
vårt lands behof, än de brännande tropik-ländernas. Att de
fleste äro så små, är väl orsaken att så få af dem användas;
Uti stor mängd insamlas och högt värderas likväl:

1. Neglike-sliflingen (M. oreades eller caryophyllaeus) *).
Hatten är något köttig, glatt, slät, yngre och fuktig rödaktig,
äldre och torrkad utblekt, nästan hvit. Foten är tat, seg,

säges vara infördt af Araberne; namjuet cantharell härstammar itmin-
atone från Arabiskan.

*) SchaefFers namn, sSsom äldre oeh låo&dt af ett i S. Tyskland
i folkspråket bekant, torde böra föredragas.
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broskartad, rnen på ett alldeles eget sätt tätt öfverdragcn af
ett fint ludd, hvarföre man lange misskände dess slägtskap
med dem, som hafva en tydligen hornartad fot. Skifvorne åro
fria, vida åtskilde, bleka och likna de egentlige skiflingarnes
mera än någon annan af delta artrika slägte. Den har «η
svag, behaglig lukt af Neglikor, som isynnerhet utvecklar sig
efter svampens tonkning. — Redan om våren och sedan hela
sommaren framkommer denna art på åktrrenar, betesmarker
*amt torra grasbeväxte fält.

Denna art användes torrkad ocli meddelar då sin ange¬
näma smak åt de anrättningar, till livilka den blandas, men

måste icke koka länge, emedan dess aromatiska egenskaper så
lätt förflyktigas.

2. Fält-lohskißingen (M. scorodonius). Har sträng lukt af
lök. Hatfen mycket tunn, föga större än ett runstycke, platt,
öfvergår från lödaktig till hvit färg. Foten pipig, mycket
kort, glatt, glänsande, rödbrun. Skifvorne krusige, hvita,löst
fastväxte vid foteu. Allmän på ljunghedar och öppna torra
fält. Bland flera arter, som hafva löklukt användes denna
mest; i Italien föredrager man M. cepaceue, men denna sak¬
nas i Sverige.

Användes som den förra för att gifva anrättningar en mild
löksmak, hvilken saknar den för flera obehagliga skärpa, som
lök ejger.

II. PIP- och TAGG-SVAMPAR (Polyporei och Hydnei).

Från föregående afdelning eller Skiflingarne skiljas dessa
vid första anblicken genom saknad af ekifvor på haltens undre
sida, hvilken deremot är beklädd med rör, porer eller taggar.
Båda «lagens utseende och användande öfvereeesläramer så
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siära, att vi l ro It oss böra afhandla dessa båda afdelhingar ge¬
mensamt. Fyra af de hithörande slägten hafva ätlige arter.

i. Ko-svamp (Boletus). Piporne på hattens undra sida
äro förenade uti ett sammanhängande lager, som är af helt
annan substans an hattens kött, från hvilket de ock lätt af*
söndras. Hatten är alltid hel, med en fot i midien; dess kött
är mjukt och saftigt. Alla delta slägtes arter höra till de mest
Jk o.ti fulla, växa på jorden, merendels i stor mängd tillsammans,
livat före deras insamling al alla ar lättast. Af detta slägtes
arter äro största delen, efter Lenz noggranna försök, ätlige och
oskadlige, endast de hvilkas porer i öppningen år o rodaitige åro
heståmdt giftige; misstänkte och förkastlige de arter, som haf¬
va en brännande skarp smak, hvitt eller blekrödt fröstoft. I
de länder, der svampar allmännare till föda begagnas, äro ko-
avamparne de af laltigare folkklasserne mest begagnade. Re¬
dan Romarnes namn, Suilli, vittnar, alt de, ehuru icke för¬
smådde, dock räknades till de sämre anrättningarne. Detta är
dock icke verkliga förhållandet; flera räknas med skäl bland
läckerheter, som Tyska namnen "Königspilz, Herrenpilz"' o.
s. v. antyda. Numro f. och g. äro de vigtigaste. De som i
mängd begagnas äro:'

A) Arter med jemtjock slät fot, piporne lika långa (icke
kortare kring foten).

a) Gula Ko-svampen (Boletus luteus L.) lätt igenkänd af
sin kullriga med ett brunt klibbigt skinn öfverdragna hatt,
med ring beklädda fot och små höggula pipor. En i våra barr¬
skogar ganska allmän art, liksom öfver hela medlersta och
östra Europa. Deremot saknas den i sydliga Europa och i
dess vestligaste del är den högst sällsynt. [Man känner blott
ett enda växtslälle för den i St. Britannien]. Detta förklarar,
hvårföre den. i dessa delar som ätlig är alldeles okänd; i Frank-
rihe räknas till och med bland giftige arter (troligen menar
man den snarlika Bot. flavus . Wilh.), meu alt den utaij min-
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sta olagenhet användes, är så mycket vissare, som den just
företrädesvis sökes i Böhmen m. Π st och ar en vigtig del af
de fattigare folkklassernes dagliga löda. Vid dess beredning
iakttagas noga, att den tjocka klibbiga hinnan öfver hatte»
frånskiljes.

b) Gryniga Ko-svampen (B granu latus LJ/ Liknar till'
färg och storlek mycket föregående, men den klibbiga hinnan
öfver halten är tunnare, foten saknar ring, men är på yta»
liksom de yngre pipomes kant. grynig. Tillhör mest slätt¬
lands-trakter, kring Upsala, på Ölarid och Visingsö hafva vi
seit den i mängd. Dess smak och användande äi o lika med
föregående.

c) Allmänna Ko-svampen (B. bovinus L). Växer vanligen
tufvis tillsamman*. Foten är slät, ulan gryn och ring, seg,
aldrig vid roten hoggulare eller tryckt emellan fingra rne gal-
saftig. Hatten mindre köttig, gul, stötande i tegelrÖdt, något
klibbig och glatt. Piporne äro grågula, slutligefi rostbruna,
stora, kantige och inuti sammansatte af smärre porer. En t
våra bergiga skogstrakter vanlig art, fast nästan okänd öl ver
hela södra Europa.

d) Språclliga Ko-svampen (B. variegalns Sw. B. aureusf
SchaefF). Hatten gul, beklädd med ett knippvis förenad t mör¬
kare ludd, sora med ett finger lätt bor tnö tes, loten glatt, gul,
piporne ganska små mörkare. — I barrskogar öfver hela med-
lersta och södra Sverige. Både denna och Ludna Ko-svampen
(B. subtomentosus L. med mörkare öfverallt luden hatt, stora
ljusgula pipor, något sträf fot) äro efter Lenz försök både o-
skadlige och välsmakande; men böra noga skiljas från den
misstänkta och åtminstone till smaken skarpa, oangenäma
Peppar-Kosvampen (B. piperatus), hvilken till färgen liknar
den språckliga, men är mindre, piporne stora kantige brnn-
äktige, hatten glatt, foten nedtill höggul, skör oeli ger tryckt
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emellan fingrarne en gul saft, b varigenotft den skilje* fifm
alla andra.

B) Arter med lökforrnig eller uppåt afsmalnande fot, som
pa ytan är nätådrig eller fjailig; piporne rundt ouikring foten
äio kortare, så att de utgöra ett från foten nästan skildt lager.

e) Tjockfotade Kospampen (B. pachypus). Hatten tjock,
mjuk, finluden, smutsigt blekgul, aldrig klibbig. Foten ovan¬

lig. tjock och fast, på ytan nätådrig med en skön karmosiu-
röd och gul färg. Piporne små, ljusgala, icke fullkomligt
skilda från foten. Är den största och vackraste bland våra
inhäruska arter, mycket allmän i S. Sveriges löfskogar, stun¬
dom äfven i granskogar, lläknas af Doct. Lenz till de bästa
ätliga Kosvampar.

Anm. Denna art bör noga skiljas från giftiga Kosvam¬
pen (B. luridus), hvilken ock naturen sjelf, ehuru lysande och
granna färgor på foten och piporne den prålar med, stämplat
med ett mörkt, vidrigt, man kan gerna säga lömskt, utseende.
Foten ar monje-röd, nätådrig eller rödprickig. Hatten är i
hörjan finlnden brungrön (oliv-färgad), blir sedan klibbig och
gulbrun; köttet blånar vid luftens beröring; piporne äro i
mynningen mönjeröda. Nyaste författare dela Bo let. luridus
S. M. i flera arter, bvilket vi icke skola bestrida, men alla
äro Lika giftige. Herr Lenz var så öfvertygad om oskadlig-
heten af alla Kosvampar utan undantag, att han först iemnade
denna sedan han tvenne gånger råkat i lifsfara. Redan Caesal-
pin och alla äldre författare kände likväl B. luridus, aom

ganska giftig.
f) Läckra Kospampem (B. edulis). Mycket stor och köt¬

tig. Hatten siat, glatt, torr, vanligen brun. Foten mycket
tjock, nätådrig, af en smutsigt blek eller ljusbrun färg. Pi¬
porne mycket små, i början knapt skiljbara hvita, sedan gul«.


