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DECKARFÖRFATTARE HAR FÖRSTÅS också nyttjat 
giftiga svampar i sina mordiska intriger. I det aka-
demiska Uppsala utspelas Minna Edlings Dödligt 
giftig (1990).

Åsa Brittasdotter är doktorand vid BMC, Uppsa-
la universitets Biomedicinska centrum, och mycket 
förtjust i svamp. Tillsammans med några bekanta 
plockar, tillagar och äter hon smörstekta kantarel-
ler. När sällskapet bryter upp får Åsa med sig allt 
som har blivit över, förutom kantareller även tratt-
kantareller, fårtickor, taggsvampar och mandel-
kremlor. Åsa blir sjuk – magsjuka, verkar det som – 
repar sig något men är »så förfärligt törstig«.

Hon blir gul, tillståndet försämras och på Akade-
miska sjukhuset faller hon i koma och dör. Det var 
lömsk flugsvamp hon dog av. Men hur hade den ha 
hamnat bland de andra svamparna?

I DEN LÖMSKA FLUGSVAMPEN (Amanita phalloides) 
och i den vita flugsvampen (Amanita virosa) finns 
ett tiotal mycket giftiga ämnen som har fått sam-
lingsnamnet amatoxiner.

Amatoxiner isolerades första gången i början av 
1940-talet av två tyska kemister, Nobelpristagaren 
Heinrich Wieland och hans medarbetare Rudolf 
Hallermayer. Det gemensamma i dessa ämnens  
molekylära uppbyggnad är att de är cykliska okta-
peptider – åtta aminosyror har länkats samman och 
bildat en ringformad struktur.

Det är främst varianten α-amanitin som bär 
skulden till den vita flugsvampens dödliga egenska-
per – 7 milligram av det rena giftämnet kan räcka 
för att döda en vuxen. Det motsvarar så lite som en 
halv svamp eller 30 gram.

α-Amanitin utövar sin giftverkan genom att häm-
ma aktiviteten hos enzymet RNA-polymeras, vilket 
får till följd att kroppens framställning av vissa pro-

Egentligen är det märkligt att någon vågar 
sig på att plocka svamp med tanke på de 
väldigt toxiska exemplar som står ofta  
mitt ibland de ätliga. De är också smidiga 
mordvapen i böckerna.
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Svampar dödar  
flitigt i deckare

 Iaugusti 2008 vårdades tre personer på Sahl-
grenska sjukhuset  efter att ha förgiftats 
av lömsk flugsvamp. En av dem, en kvinna, 
avled efter att man förgäves sökt få fatt på 
en lever för transplantation. I oktober 2017 

förgiftades 12 personer i Danmark av lömsk eller vit 
flugsvamp. Av dem dog två barn. Men dödsfallen är 
i verkligheten ovanliga.

Desto fler är oroliga över vad de plockat eller ätit. 
Varje år får Giftinformationscentralen (GIC)  
1 000–2 000 förfrågningar om svamp. Av dessa rör 
sig 200–400 om riskabla förgiftningstillbud där 
sjukhusvård rekommenderas eller fall där patienten 
redan befinner sig på sjukhus.

GIFTER

Förutom muskarin innehåller den röda flugsvampen 
(Amanita muscaria) de hallucinogena föreningarna 
ibotensyra, muscimol och muscazon. Naturforska-
ren Anders Jahan Retzius (1742–1821) skriver att 
"Kamtchatkadalarne, Ostioker, Samojeder,  
Jucagirer och andra folkslag i nordliga Asien,  
nyttja flugsvampens rusgifvande kraft, för att  
döfva förnuftet och göra sig oförvägne."
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teiner blockeras. Detta drabbar framför allt cellerna 
i levern, det livsviktiga organ som först konfronteras 
med giftet, men även njurarna kan skadas.

FÖRUTOM AMATOXINERNA innehåller den vita och den 
lömska flugsvampen, ja, även den ätliga rodnande 
flugsvampen (Amanita rubescens), en grupp giftäm-
nen som fått namnet phallotoxiner. I likhet med ama-
toxinerna är dessa ämnen cykliska peptider, fast de är 
uppbyggda av sju aminosyror i stället för åtta.

Den först upptäckta av dessa, phalloidin, isolera-
des 1937 av Feodor Lynen, svärson till den ovan-
nämnde Heinrich Wieland och sedermera även han 
Nobelpristagare, samt Ulrich Wieland. Man har 
senare funnit ytterligare ett halvdussin varianter. I 
likhet med amatoxinerna är dessa ämnen levertox-
iska, men de tas upp så dåligt från magen att de i 
praktiken inte bidrar till svamparnas giftverkan.

MARIA ÄR MILJÖPOLIS I ÖREBRO och gift med Jonas 
som är köksmästare på Bellevue, ett spa i Bergslagen. 
I Birgitta Edlunds Den badande kocken (2002) ham-
nar Maria i en härva av brott. Kocken Sten-Antoine, 
som är anställd hos Jonas, har gripits för innehav av 
kokain och sitter häktad i Karlstad när han insjuknar.

Han har tre dagar tidigare ätit en »brouillade aux 
champignons med trattkantareller« som hans mor 
Paule lagat till och delat med honom. Paule hade bli-
vit akut och allvarligt sjuk redan samma kväll som de 
åt måltiden. Hon dog på lasarettet i Karlstad morgo-
nen därpå. Sten-Antoine avlider också, i svåra njurs-
kador, och vid obduktionen påträffas orellanin.

När Jonas frågar Maria får han veta att det är 
ett »gift som finns i toppig giftspindelskivling, som 
är den svamp som kan förväxlas med trattkanta-
reller«. »–Vem hade förväxlat trattkantarell med 
toppig giftspindelskivling, frågade Jonas. Det är väl 
ingen risk att det otyget finns i mitt kök?« Maria 
svarar att det inte var någon risk alls och att Paule 
som var kemist »visste precis vad hon gjorde«.

JA, ORELLANIN ÄR VERKLIGEN ett otyg, som gör den 
toppiga giftspindelskivlingen, eller giftspindlingen 
som den numera också kallas, till en av våra allra 
giftigaste svampar. Cortinarius rubellus är det  
latinska namnet och ibland växer den bland  
trattkantareller.

Symtomen, som uppträder efter 3–14 dagar, är 
till en början influensaliknande med huvudvärk, 
trötthet, frossa, muskel- och buksmärtor. Sedan  
följer stark törst och urinretention –tecken på  
begynnande njurskada. Celler i njurarna förstörs 
oåterkalleligt av giftet och den som överlever kan  
bli beroende av dialys under resten av livet.

EN SJUKDOMSEPIDEMI som på 1950-talet drabbade ett 
hundratal personer i Polen orsakades av Cortinarius 
orellanus, en annan av de flera tusen kända arterna av 
Cortinarius varav ett trettiotal innehåller orellanin.

Läkaren Stanislaw Grzymala upptäckte att de 
som insjuknat hade ätit av den giftiga svampen och 
han isolerade på 1960-talet en substans som han 
gav namnet orellanin. Två polska kemister, Wiesław 
Antkowiak och Wiesł Gessner, lyckades på 1970- 
talet bestämma molekylstrukturen hos orellanin.

INTRESSERAD AV SVAMPDECKARE? Här följer några 
fler exempel: Håkan Nesser, Styckerskan från Lilla 
Burma, 2012; Maria Lang, Mörkögda augustinatt, 
1956; Gösta Unefäldt, Polisen och den döde på  
Holmen grå, 1995; Per Källén, Bevisbörda, 2001.

Om flugsvampens kultur- och vetenskapshistoria 
berättar Ole Högberg i sin utomordentligt intres-
santa bok Flugsvampen och människan, 2003. KB
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