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I vårt vardagsrum finns en blomkruka med en 
präktig rosmarinplanta som vi haft i cirka 15 
år. På jorden under plantan växer gul veck-
skivling (tidigare kallad gul fjällskivling), 
Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Singer. Vi 
tycker att det är trevligt och känns lite exotiskt.
Mycelet har funnits kvar och givit nya frukt-
kroppar under flera år, trots att vi planterat om 
rosmarinen varje år. Svampen blir 8–10 cm hög 
och är till alla delar gul. Den fjälliga hatten som 
brukar bli ca 2 cm bred har gulvita skivor på 
undersidan. Foten är smal och hög med en liten 
ring. Nedtill är foten förtjockad. Varje frukt-
kropp brukar stå ca 2 dagar. 
Det är inte alltid som svamparna utvecklas 
helt. Ofta sitter de bara som små ”kart” som 
sedan vissnar bort. Av vilken anledning de inte 
utvecklas varje gång är svårt att säga, kanske 
har vi glömt att vattna i ett speciellt skede av 
utvecklingen av fruktkropparna.
Inte sällan ringer, eller kommer folk till oss och 
undrar vad det är för en gul svamp som de har 
fått i sina blomkrukor och man undrar också hur 
man skall få bort den. De frågar också: ”Är den 
inte skadlig för krukväxten?” 
Vi brukar förklara att svampen är en förnaned-
brytare som bryter ned dött växtmaterial. Vi 
berättar också att växten inte har något besvär 
av veckskivlingen, utan snarare nytta av den, då 
svampen ju gör näringen mera tillgänglig. Ändå 

föredrar många att ta bort ”eländet”. Svamp 
är ju tyvärr något ”otäckt”, kanske farligt för 
många. 
Denna vackra, tropiska svamp, förekommer 
endast i uppvärmda rum eller växthus på våra 
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Abstract
Leucocoprinus birnbaumii reported from a flowerpot.
The authors report the occurrence of the tropical Leucocoprinus birnbaumii growing under 
Rosmarinus in a flowerpot in their livingroom. The fungus has appeared at regular intervals in 
the same pot for many years. 

Fig. 1. Gul veckskivling (Leucocoprinus birnbaumii) i en 
blomkruka med rosmarin i författarnas vardagsrum i 
Trollhättan. Foto K. & A. Bohlin.
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breddgrader. Den är också känd från blom-
krukor inomhus i Nordamerika. Den behöver 
ett varmt och fuktigt klimat, vilket gör att den 
understundom  pryder våra blomfönster. Vi har 
med andra ord fått lite av tropikerna in i våra 
hem utan att vi behövt bemöda oss om det. 
Den gula veckskivlingen förekommer i tropi-
kerna i naturliga skogsmiljöer. Imazeki, Otani & 
Hongo (1988) har i boken ”Fungi of Japan” en 
läcker bild där svampen växer på marken bland 
träd i skogen. 
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Fig. 2. Gul veckskivling (Leucocoprinus birnbaumii). Foto K. & A. Bohlin.
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