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Redaktøren af denne faste klumme kunne øn-
ske sig flere bidrag fra alle de ivrige artsjægere 
derude, men stort tak til dem der har bidraget 
her og gennem tiderne. I denne udgave bringes 
nogle fund fra første halvår af 2017 og et enkelt 
fra Biowide-runden i 2015.

Cremehvid Huesvamp (Mycena xantho-
leuca) en ny huesvamp fra Vestjylland.
Den 19. februar 2017 fandt jeg til min forbløffel-
se under havearbejde en lille huesvamp på siden 
af en levende stamme af en ædelcypres. Der sad 
to små, næsten hvide frugtlegemer i en sprække 
og lidt længere nede en lille knop. Nu er der flere 

små barklevende huesvampe, der ser sådan ud, 
og den måtte derfor ind til en nærmere bestem-
melse. Hvid Bark-Huesvamp (Mycena alba), 
Sen Huesvamp (M. hiemalis) og Mycena olida 
kunne imidlertid hurtigt udelukkes på grund 
af formen på cheilocystiderne og det faktum at 
min svamp voksede på nåletræ. De nævnte arter 
vokser alle på løvtræ. Gulhvid Huesvamp (M. 
flavoalba), der primært vokser på døde urtedele 
i åbent land, kunne også hurtigt udelukkes.

Min svamp var relativt let at nøgle ud i den 
nye bog om huesvampe (Aronsens  & Læssøe 
2016), og resultatet viste sig at være en art der 
ikke før var fundet herhjemme. De friske frugt-
legemer blev sendt til Thomas Læssøe, som efter 
nogen skepsis konfirmerede bestemmelsen.  

En kort beskrivelse:
Hattene på de to modne frugtlegemer knap 1 
cm i diameter, lidt duggede, og flødegule med 
lidt mørkere centrum og radiære striber; far-

ver mere grålige på det umodne eksemplar. La-
meller hvide, ret brede, fjerne, smalt tilvoksede. 
Stok hvid, lidt dugget og nederst med stride, hvi-
de hår; det umodne eksemplar noget mere gråt 
i tonen. Ved indtørring med tydelig lugt af jodo-
form. Efter plukning blev frugtlegemerne mere 
gråligt tonede og antog en næsten messinggul 
farve på stokken.

Sporer ellipsoidiske 8-11 x 4-6,7 µm. Basidier 
4-sporede. Cheilocystider af ’pindsvine-typen’ 
med op til 8 µm lange udvækster, hvoraf mange 
med opsvulmet ende. Hathudsceller mere eller 
mindre cylindriske, noget grenede og med mas-
ser af små udvækster på oversiden.

Efter at de andre træboende, små, hvide hue-
svampe kunne udelukkes, er der kun Oliven-
Huesvamp (M. arcangeliana) tilbage at forveks-
le med. Denne er normalt kraftigere farvet, men 
udviser dog så stor variation, at min lille svamp 
godt kunne være med her. Oliven-Huesvamp 
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Notes on rare fungi collected in Denmark
This version of Notes on rare fungi collected in Denmark reports four new species to the Danish funga and 
one species, Rhizocybe vermicularis, refound in two of its previous sites. The four new species are the polypore 
Hapalopilus ochraceolateritius from a pine log in northern Sjælland; the recently described agaric Hygrophorus 
exiguus found in a plot study (BIOWIDE), where it co-occurred with Tricholoma inamoenum. It was initially de-
tected by extracted soil DNA; the bitunicate Taphrophila argyllensis found on rotten, damp Cladium leaves, but 
originally described from Deschampsia caespitosa from Argyll, Scotland, and finally the corticioid Tubulicrinis 
strangulatus found on brown rotted Picea wood in a stand dominated by Fomitopsis pinicola.

Cremehvid Huesvamp (Mycena xantholeuca) en ny huesvamp for Danmark. Foto Han-
ne Petra Katballe.

Orange Okkerporesvamp (Hapalopilus ochraceolateritius) – ny for Danmark. Tibirke,Tisvilde Hegn, 29.I.2017, 
M. Sonniks, DMS-9186514 (C). Foto Mikael Sonniks.
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har meget kortere udvækster på cystiderne og 
de er ikke opsvulmede i enderne. Det farveskift, 
som blev konstateret af Thomas Læssøe, efter at 
han havde fået den friske indsamling overdra-
get, kunne også være en god skillekarakter.

Materiale: DanMark, VestjyllanD, Ringkøbing, 
19.II.2017, på bark af levende Ædelcypress (Chamae-
cyparis lawsoniana) i villahave, Hanne Petra Katballe, 
DMS-9187324 (C).

Hanne Petra Katballe     

 

Orange Okkerporesvamp (Hapalopilus 
ochraceolateritius) fundet i Tisvilde Hegn

En grålig og fugtig januardag i Tisvilde Hegn 
var der egentlig ikke svampetur på programmet, 
men blot lidt frisk luft og jord under støvlerne. 
Men øjnene er vel altid lidt på scan, når omgi-

velserne er til det. Kort inde i skoven, i et områ-
de med opvækst og kun spredte ældre Skov-Fyr, 
Rød-Gran og Birk, lyste en pang-orange svamp 
op tæt på stien på et af de mange faldne træer, 
og trods det gode trav måtte jeg lige hen og se 
nærmere – Ildporesvamp, velsagtens Skorpe-
Ildporesvamp, var det hurtige bud. Men ikke 
lige i øjet.

Efter turen spøgte den stadig så tilpas meget, 
at den måtte checkes op imod bøger og atlas, og 
bl.a. forekomsten på nål skurrede så tilstræk-
kelig meget, at jeg fandt anledning til at lægge 
vejen forbi igen nogle dage efter, nu bevæbnet 
med kamera og diverse, så den kunne fanges 
på behørig vis. Indlagt på Svampeatlas blev den 
markante kulør bemærket, men umiddelbart 
var der ingen, der var meget klogere (det er el-
lers ikke sjældent tilfældet). Endnu et pænt fund 
for viderekomne, kunne man frygte. Men et ven-
ligt tilbud om mikrocheck og en vanligt skarp 
Thomas Læssøe fik den i mål; en ny DK-art i en 

slægt, der er kendt for at kunne frembringe flot-
te farver ved garnfarvning. Om det skulle være 
tilfældet med denne, vil tiden måske vise, hvis 
arten for alvor får bidt sig fast i danske stammer.

[Red: Thomas Kehlet fotograferede den igen 
d. 26.3 (DMS-9191921), og den kunne i hvert 
fald til slutningen af marts stadig beskues på 
stammen, jf. Ole Martins kommentar til det op-
rindelige fund på atlas i en mikroforum-streng.]

Noter ved TL: Øjeblikkeligt violet med 
KOH. Kødet er monomitisk, men med binde-
hyfe-agtige hyfer med øskner. Sporerne måler 
4,2-4,8(-5,6) x 1,7-2,2 µm. Disse mål passer på H. 
ochraceolateritius og ikke på en anden, potentielt 
mulig resupinat Okkerporesvamp, H. aurantia-
cus, der if. Ryvarden & Melo (2014) har spore-
målene 5-6 x 2,2-2,6 µm. Sidstnævnte har også 
lidt grovere porer, og den ville måske også have 

været en 
anelse me-
re oplagt i for-
hold til udbredel-
serne givet hos Ryvarden og Melo (2014). Her 
er H. ochraceolateritius en boreal og østlig art, 
mens H. aurantiacus er en mere centraleuropæ-
isk art, der dog også er fundet i Skandinavien.

Orange Okkerporesvamp er sjælden i Nor-
ge og rødlistet som VU. I Sverige er den angivet 
som LC (ikke truet), men om det hviler på en 
reel vurdering, er et åbent spørgsmål.

Materiale: DanMark, Nordsjælland, Tibirke,Tisvilde 
Hegn, 29/01/2017, M. Sonniks, DMS-9186514 (C).

Michael Sonniks

Orange Okkerporesvamp (Hapalopilus ochraceolateritius). Tisvilde Hegn, 29.I.2017, M. Sonniks, DMS-9186514 
(C). Foto Michael Sonniks.

Hyfestrengs-Tragthat (Rhizocybe vermicularis) – nye fund fra 
klassiske steder. DMS-9190193. Fotos T. Læssøe.
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Hyfestrengs-Tragthat (Rhizocybe vermi-
cularis) – nye fund fra klassiske steder
Rhizocybe vermicularis (Fr.) Vizzini, G. Moreno, 
P. Alvarado & Consiglio, bedre kendt som Cli-
tocybe vermicularis, er ikke en tragthat de fle-
ste kender til fra den danske natur, og jeg fik 
først selv lejlighed til at stifte bekendtskab med 
den på en forårsudflugt med kæreste og mor 
til den i svampesammenhæng berømte Kridtsti 
i Nystrup Plantage som vist retteligen hedder 
Vegebjerg. Jeg var på jagt efter Jadebæger (Ca-
loscypha fulgens) som min far og mor fandt på 
lokaliteten tilbage i 1992, 94, 95 og 98. Jeg havde 
ikke held med mig, men mens jeg lå og rodede 
med diverse småsvampe, fandt de andre en flot 
ring med en Tragthat som jeg straks antog for 
Hyfestrengs-Tragthat pga. den lidt rødlige farve, 
forekomstens tidspunkt og den meget markante 
kage af tykke hyfestrenge ved stokkens basis. 
Hjemkommet til computeren kunne jeg konsta-
tere at Torbjørn Borgen havde fundet et enkelt 
eksemplar af arten på samme lokalitet tilbage 
i 1979, men der var ikke andre fund. Sjovt nok 
rapporterede Morten Strandberg arten dagen 
efter fra den anden, endnu mere klassiske loka-
litet Tisvilde Hegn (DMS-9190193). Det er nem-
lig her, at Erik Rald fandt arten i en årrække, 
1988-2008 – dog med mange huller i rækken, 
selvom han formentlig eftersøgte arten de fle-
ste år. Arten er nok noget kalkkrævende og bør 
eftersøges om foråret i nåleplantager på kalk. 
Sjovt nok er den ikke rapporteret fra Hjørring 
Kommunes Klitplantage – en af vores bedst un-
dersøgte plantager på kalkpåvirket sand.

Materiale: DanMark, Jylland, Nystrup Klitplan-
tage, Kridtstien, 14. IV.2017, i hekseringe på førne af 
Ædelgran (Abies), J. Læssøe, K. Nitschke & T. Læssøe, 
DMS-9190193 (C).

Thomas Læssøe

Spinkel Sneglehat (Hygrophorus exiguus) 
– endnu en ny art fundet i Biowide-
inventeringen
Tobias Frøslev har nu i længere tid arbejdet med 
dna-sekvenser genereret fra jordprøver taget i 
alle Biowide-flader (se Svampe 71, Læssøe & 
Ejrnæs 2015). Det har krævet en hel del avance-
rede oprensninger, men nu forefindes der en fil 
med mere troværdige data som kan bruges til at 

checke for tilstedeværelsen af diverse svampe-
arter i de forskellige prøveflader. De enkelte se-
kvenser er matchet med den store svampe-dna-
dabatabase kaldet UNITE. I denne base ligger 
der ikke bare navngivne sekvenser, men også en 
masse sekvenser som stadig er unavngivne, en-
ten fordi de ikke har været undersøgt grundigt 
nok, eller fordi arten endnu ikke er beskrevet.

Da vi på et tidspunkt ledte efter interes-
sante arter i det datasæt som Tobias har gene-
reret, checkede jeg bl.a. hvilke arter af Snegle-
hat (Hygrophorus) der forekom som sekvenser 
fra Biowide 086 Tisvilde Hegn, da jeg der havde 
fundet en mystisk lille sneglehat i dårlig stand. 
Den var meget lys, og jeg havde H. piceae i tan-
kerne. I datasættet optrådte to stk. 100 pct. dna-
match med navnet Hygrophorus sp. Og da det 
ene netop var fra omtalte prøveflade, kastede vi 
os over de tilgængelige data, og opdagede at den 
tilgrundliggende matchende sekvens var lagt 
i UNITE-biblioteket af Ellen Larsson (Göte-
borg). Hun fik øjeblikkeligt linket tilsendt og 
kunne nu meddele, at hun siden havde beskre-
vet materialet under navnet H. exiguus E. Larss., 
E. Campo & M. Carbone (Larsson m.fl. 2014). 
Hun kunne yderligere meddele, at arten altid 
ses i forbindelse med frugtlegemer af Højstok-
ket Ridderhat (Tricholoma inamoenum), og det 
var sjovt nok også tilfældet i Tisvilde-prøvefla-
den! Derefter gik jeg tilbage i Svampeatlas-ba-
sen og opdagede, at Michael Sonniks også havde 
fundet en lille, noget mere farvet og ikke rådden 
Sneglehat i prøvefladen, og det var indlysende 
også den nye art. MS skrev: ”Hat 5-6 mm, stok 
ca. 35 mm, ingen lugt fornemmet. Det gulorange 
på stok er udefrakommende, tror jeg. Slægtsbe-
stemt på slimet stok og hat samt nedløbende la-
meller, tydeligst på den store. Nøglen har kun 
H. piceae under Gran. Belæg kan sendes.” Jeg 
tror desværre ikke belægget har overlevet, da 
jeg meget fejlagtigt troede, det var en lys, dårligt 
udviklet Olivenbrun Sneglehat (H. olivaceoal-
bus), men den slags sker jo. Tilsyneladende er 
det mere rådne materiale gemt (sic).

Larsson et al. (2014) rapporterede arten fra 
Finland, Frankrig, Italien og Sverige. De sven-
ske fund er fra området ved de store søer. Arten 
er karakteriseret ved de små lyse frugtlegemer, 
tendens til lyserødt tonede lameller, en svag lugt 
og ved økologien.

Materiale: DanMark, Biowide 086 Tisvilde Hegn, 18. 
IX. 2015, med Gran (Tricholoma inamoenum også til 
stede), T. Læssøe & T. Smidth, DMS-717063 (C); sam-
me sted, 25. IX. 2015, i mos med Gran (Picea), M. Son-
niks, DMS-722871 (kun foto?).

Thomas Læssøe

Taphrophila argyllensis – en meget lille 
sag med “gevir”

På en af forårets fugleture jog jeg forgæves rundt 
efter en Hvidhalset Fluesnapper langs bredden 
af Dybesø ved Rørvig. Da jagten blev indstillet, 
brugte jeg fem minutter på forsigtigt at bore mig 
dybt ned i den meget tætte Avneknippe-bevoks-

ning langs søkanten. Avneknippe (Cladium ma-
riscus) er måske det mest ubehagelige substrat 
at jage svampe på i Danmark, men der findes jo 
et par kendte fine sager på netop dette substrat, 
Avneknippe-Sylkølle (Ceratellopsis aculeata) 
og Avneknippe-Spatelhat (Gloiocephala cor-
nelii). Jeg regnede dog ikke med at finde disse 
arter, som jeg forbinder med mere våde efter-
årsforhold. Jeg kunne ikke umiddelbart se no-
get spændende, men stoppede en lille håndfuld 
døde, halvfugtige blade i en æske og fortsatte 
fugleturen. Flere dage senere dukkede æsken 
op, og jeg fik scannet indholdet under dissekti-
onsmikroskopet. Ved ca. 40 ganges forstørrelse 
så jeg et lille mørkt punkt, der virkede underligt 
forgrenet, og jeg fik det skubbet af med et spidst 

Spinkel Sneglehat (Hygrophorus exiguus) – endnu en ny art fra Biowide-projektet. Tisvilde Hegn, 25. IX. 2015, i 
mos med Gran (Picea) (Tricholoma inamoenum også til stede). Foto M. Sonniks.
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skalpelblad og overført til en dråbe vand. 
Resultatet ses på billedet – et ganske lille 
peritecium eller mere teknisk et pseudote-
cium, da det drejer sig om en tyksæksvamp 
i familien Tubeufiaceae.

Frugtlegemet er ca. 80 µm bredt, og de 
farveløse sporer har op til syv septa, med det 
midterste lidt sammensnøret, og måler ca. 44,5 x 
4 µm. Det lysebrune frugtlegeme er øverst kro-
net med næsten sorte, tredimensionelt forgre-

nede, tilspidsende vedhæng, op til 42 µm lange.
Jeg genkendte til min egen forbløffelse øje-

blikkeligt svampen (troede jeg), men måtte 
fremsøge et særtryk fra samlingen for at huske 
navnet. Det var mikrosvampespecialisten Chri-
stian Scheuer der i 1988 beskrev svampen Ta-
phrophila cornu-capreoli på blade af Top-Star 
(Carex paniculata) i Østrig. Siden blev arten 
genfundet på Kær-Star (Carex acutiformis) i 
England (Scheuer 1989), og siden blev også det 
aseksuelle stadie fundet via dyrkning fra sækspo-
rer (Scheuer 1991). Svampens navn ”cornu-cap-
reoli” hentyder til ligheden med et rådyrgevir. I 
forbindelse med skrivningen af denne beretning 
checkede jeg litteraturen lidt grundigere, og det 
viste sig at Scheuer m.fl. (1991) havde beskrevet 
yderligere arter i slægten, og så blev sagen straks 
mere kompliceret. Umiddelbart ville min svamp 
så passe bedre på T. argyllensis beskrevet på 
Mose-Bunke (Deschampsia caespitosa) fra det 
vestskotske shire Argyll. Denne har lidt længere 
sporer med flere septa end T. cornu-capreoli og 
lidt større frugtlegemer. Så var det tid til at skri-
ve til min gamle kollega i Graz for at høre hans 
mening om sagen. Scheuer (pers. medd.): ”Your 
fruitbodies look larger and more robust than 
the ones in my collections of T. cornu-capreoli. 
So it could well be T. argyllensis, a good match 
indeed”. Han bemærker også, at den sammens-
nøring der ses på sporerne i mit materiale, kan 
skyldes modenhed snarere end at være en rele-
vant taxonomisk karakter. Jeg har derfor valgt 
at henføre det danske materiale til T. argyllensis 
fremfor til T. cornu-capreoli. Scheuer bemærker 
i øvrigt også i meddelelsen, at han mener at hu-
ske at en anden mykolog endte med at konklu-
dere at T. cornu-capreoli og T. argyllensis udgør 
en og samme art, hvilket, hvis det accepteres, vil 
bevirke at det førstnævnte navn skal bruges.

 Begge arter er i øvrigt rapporteret fra et 
fund hver i Holland, jævnfør den hollandske at-
las-hjemmeside: https://www.verspreidingsatlas.
nl/1125010. Der er en enkelt angivelse af T. cor-
nu-capreoli på det tilsvarende tyske site: http://
www.pilze-deutschland.de/organismen/taphr-
ophila-cornu-capreoli-scheuer-1988-1. Der er 
ingen hits på den norske og svenske artsportal.

Materiale: DanMark, NV-Sjælland, Rørvig, Dybesø 
6.V.2017, på døde avneknippe-blade (Cladium mari-

scus) dybt i meget tæt, halvtør bevoksning ved søbred-
den, T. Læssøe, DMS-9192157 (C).

Thomas Læssøe

Tubulicrinis strangulatus - ny dansk 
barksvamp fra rødmuldet granved
Med denne tilføjelse er vi nået op på hele 11 
danske arter i denne makroskopisk lidet spekta-
kulære slægt, men det kompenseres der rigeligt 
for i det mikroskopiske. Alle arter har spektaku-
lære udragende cystider med tykke vægge, der 
endda kan være voldsomt amyloide. 

Den aktuelle art, T. strangulatus K.H. Larss. 
& Hjortstam, blev beskrevet på basis af fund fra 
Sverige og Norge (Hjortstam & Larsson 1986). 
Den har 60-80 µm lange og 7-8 µm brede, amy-
loide cystider der spidser lidt til mod toppen, 
men ender i en lidt aflang, afrundet ballonagtig 
udvidelse. Væggene under udvidelsen er meget 
tykke, og der er kun et smalt indre lumen. Næ-
sten øverst er der ofte en tydelig krystalbelæg-
ning. Basidierne er i modsætning til den nærtstå-
ende T. borealis ikke amyloide, og denne art har 
bredere sporer 5-5,5 x 2,5 µm mod 5,5-6 x 2-2,3 
µm hos T. strangulatus.

Arten synes at foretrække brunmuld forår-
saget af Randbæltet Hovporesvamp (Fomitopsis 
pinicola), en meget dominerende svamp i Rå-

Taphrophila argyllensis – en tyksæksvamp i fami-
lien Tubeufiaceae. Fotos T. Læssøe

Tubulicrinis strangulatus – en ny dansk barksvamp. 
Rågårds Mose, 9.V.2017, T. Læssøe, DMS-9192346 (C). 
Foto T. Læssøe.
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gårds Mose. Hallenberg (1986) dyrkede svam-
pen og lavede parringsforsøg, og han fandt, at 
der var to intersterile grupper, den ene gruppe 
blot med et enkelt isolat. Han rapporterede des-
uden arten fra Rumænien på ved af ædelgran 
(Abies). Det enlige afvigende isolat kom fra me-
get nedbrudt ved, mens de øvrige var fra mode-
rat nedbrudt ved.

Materiale: DanMark, Sjælland, Rågårds Mose i Sto-
re Dyrehave, 9.V.2017, på rødmuldet granved (Picea 
abies), T. Læssøe, DMS-9192346 (C).

Thomas Læssøe

Tak
Til Ellen Larsson for hjælp med identifikation 
af Hygrophorus exiguus og til Christian Scheuer 
for synspunkter vedrørende Taphrophila.
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A short history of ”The Great Irish Famine” 1845-50

Kartoffelskimmelen i Irland
Poul Printz

Første gang, jeg hørte nærmere om svampe, var 
til en fødselsdagsfest i begyndelsen af krigen. 
Jeg var omkring ti år, og vi var til fødselsdag 
hos onkel Thomas, som var min fars onkel. Han 
havde en grøn mark, hvor der groede ”sjamjo-
ner”, som han plukkede og spiste. Det ansås i 
familien for meget avanceret og yderst dristigt. 
Jeg kan huske, at min mor sagde ved bordet, at 
onkel Thomas nok ikke skulle have fyldt sine 
svampe i krustader til hele familien. Hun havde 
læst i avisen om en hel familie, der var blevet 
forgiftet af svampe og måtte på hospitalet for at 
blive udpumpet. Der havde stået, at man nemt 
kunne komme til at tage fejl, når man samlede 
svampe. Det lød jo ildevarslende – navnlig det 
med ”udpumpning” – så jeg undgik krustaderne, 
som jeg for øvrigt ikke kunne lide. Så sagde tan-
te Emma, at i Tyskland døde der hvert år flere 
hundrede af svampeforgiftning, og en fætter, der 
var skolelærer, trumfede med, at for hundrede 
år siden døde der en million i Irland på grund af 
svampe. Det var vist i spøg, han inddrog det med 
Irland, men jeg tog det dybt alvorligt. Jeg havde 
hørt, at Irland er ”Den Grønne Ø”, og jeg så for 
mig en grøn mark som tusinde gange onkel Tho-
mases, hvor irlænderne gik og plukkede svam-
pe og døde. Jeg tænkte, at de irlændere måtte 
da være meget dumme. Så føjede skolelæreren 
imidlertid til, at det var, fordi svampene gjorde 
kartoflerne syge, at irlænderne døde. Det var en 
svamp, der hed ”kartoffelskimmel”, der var på 
spil. Det lød jo mystisk, men det fik mig til at se 
med mistro på kartofler – især dem, som onkel 
Thomas dyrkede ved siden af sin svampemark. 
Familien slap nu ved den lejlighed for forgift-
ning og udpumpning, men jeg sad tilbage med 
en dæmrende interesse for svampe og gifte og 
ikke mindst det mystiske, der skete i Irland for 
dengang hundrede år siden. Men hvad var det 
da, der skete i Irland for nu 170 år siden?

 

Skimmelen i mit kartoffelbed
Da jeg senere selv fik have og dyrkede kartofler, 
mødte jeg kartoffelskimmelen og oplevede dens 
hærgen. Jeg lægger hvert år ti rækker kartofler af 
sorten Dita i slutningen af marts. De kommer op 
et par uger senere, og efter endnu et par uger er 
de 20 cm høje. Så hypper jeg dem ved at skovle 
jord op om rækkerne, så toppen næsten er dæk-
ket. En måneds tid senere dækker planterne jor-
den og begynder at blomstre, og til Sankt Hans 
kan man begynde at spise af kartoflerne. Der er 
som regel otte-ti pænt store kartofler under hver 
top, men der er tydeligvis lagt an til mange flere, 
for der er en hel del ganske små, der ikke når 
at blive til noget. Kartoflerne gror videre, mens 
man daglig tager en top eller to, og blomstrer ly-
stigt, men en dag i midten af juli, når vejret en tid 
har været fugtigt og lidt blæsende, opdager man, 
at blade på enkelte planter har fået grålige, lodne 
pletter. De breder sig eksplosivt og bliver sorte, 
og i løbet af mindre end en uge er kartoffelbedet 
et stinkende, sammenklasket virvar. Det er kar-
toffelskimmelen, der har slået til. Dens sporer 
findes alle vegne og spredes med vinden. De spi-
rer let i den fugtigvarme, der ofte hersker i juli. 
I 2015 var mine kartofler visnet ned den 15. juli. 
Så trak jeg forsigtigt stænglerne op og brændte 
dem, men der blev naturligvis masser af sporer 
tilbage på jorden. Har man hyppet ordentligt, vil 
sporerne imidlertid normalt ikke trænge ned til 
kartoflerne, så man kan lade dem afmodne i jor-
den og tage dem op i september i tørvejr. I luf-
tige kasser, der opbevares på et tørt, køligt sted, 
kan de holde sig til næste kartoffelsæson. Selv 
om skimmelen koster mig op mod halvdelen af 
det mulige udbytte, har jeg på den måde i mange 
år haft kartofler nok til familiens forbrug indtil 
april-maj, hvor man alligevel ikke længere gider 
spise gamle kartofler. Man kan altså godt dyrke 
kartofler til husbehov på trods af kartoffelskim-
melen. Hvorfor førte den så til en forfærdende 


