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Er det muligt at finde frø af tomatsorter dyrket i Danmark indtil 1950 ??

FS-Adoptionssorter: Dansk Export, König Humbert, Selandia
Forårslisten: Lav Busk 327, Potentat

Mangler helt: Alice Roosevelt, Carters Sunrise, Chemin rouge hative .. og 15-20+ andre



http://froesamler.wikidot.com/tomater

til mange billeder, egne og andres 
tekster, links, diskussionsforum ….

Fordi der ikke er plads i databasen hos:



Strukturen i den enkelte sorts side

Start > Tomater
I FS-databasen (eller ikke)

Kendetegn - sortsbeskrivelser | Billeder | Historie | Andre frøsamlere | Hvor stammer frøene fra | Hvem dyrker | Genbanker

+++ Kendetegn - sortsbeskrivelser
       Den profil vi skal tegne - passser den med de få tilgængelige litteratur-data ?
+++ Billeder
         Så mange egne billeder som muligt, suppleret med links til seriøse kilders billeder
+++ Historie
         Tekster og billeder fra ældre publikationer
+++ Andre frøsamlere
       Organisationer, bevaringsforpligtelser
+++ Hvor stammer frøene fra
         De enkelte frøhandlere, tidligere dyrkere
+++ Hvem dyrker
         For hver enkelt: dagbog: hvornår og hvordan sås, tid til spiring, første blomst, udplantning, modne tomat, 
         frøtagning (metode) - spiretest.
+++ Genbanker

Kendetegn - sortsbeskrivelser | Billeder | Historie | Andre frøsamlere | Hvor stammer frøene fra | Hvem dyrker | Genbanker



De første tomater i Europa

Luis Meléndez (1716-1780), Still life with tomatoes, a bowl of 
aubergines and onions. Lot sold 2,210,500 USD.

Gottorfer Codex (Frederik 3. (1597-1659)), malet på pergament 1649-1659



Album Benary Tab. XXIV 
(1879)

1. Kirschförmige rothe

2. Birnförmige

3. Kirschförmige gelbe

4. Grosse rothe

5. Johannisbeerfrüchtige rothe

6. Japanische gestreifte

7. Grosse gelbe

8. Monströse mit rosa Früchten



Tableaux Coloriés de Plantes Potagères
[Paris: Vilmorin-Andrieux & Cie], 1890

T. Rouge Grosse | T. Pomme Rouge| T. Rouge Grosse Lisse (T. 
trophy)
T. Jaune Ronde
T. Rouge Grosse Hâtive | T. Roi Humbert | T. Poire
T. Atige Raide de Laye | T. Perfection



X to 
rene 
sorter

F0 =  F1

F2
I hver generation sås mange frø, kun de 1-2 
bedste planter leverer frø (selvbestøvede) til 
næste generation. Med F7 er sorten “ren”.

F3, F4, F5 ….
F3, F4, … F7

YouTube: minut 3:50 til 6:30 (tysk)

Hvor kommer sorterne fra ?

https://youtu.be/kcRZgHrgpvc?t=235s


Den gammeldags, ribbede “bøftomat”
President Garfield - kendt under dette navn siden 1882, stammer fra Serbien



Ficarazzi

Helweg L (1902): Nordisk illustreret 
Havebrugsleksikon, København : G.E.C. Gad - side 667 
- skriver:
Røde, glatte, runde Frugter har den kødfulde Challenger, 
den store Windel, den ret tidlige Ficarrazzi, den nye 
Merveille des Marchés og endelig Dansk Eksport-tomat, 
der ...

Alle andre beskriver Ficarazzi som ribbet (men mindre 
end President Garfield)

prospecierara.ch



Den moderne udseende, men meget gamle form: Cherrytomaten 
Elgum Red Cherry - Fra gartneri Nordjylland fra ca. 1880. Dyrket i 
familien Elgum lige siden som "kirsebærtomat", for et par år siden fik den dette navn

Solanum humboldtii fundet af Alexander von 
Humboldt i 1800 ved Rio Negro i Venzuela, 
troet uddød, men genfundet i 1997



Trophy, Trophäe, Trofæ
Den første store, næsten glatte, æbleformede tomat, kom på markedet 1870, pris 5 $ for 20 frø 
(i 2022-priser: 107 $) - til gengæld kunne man vinde 100$ for årets største tomat.



König Humbert

Wiener illustrierte Garten-Zeitung 
Jg. 9.1884- Seite 505

1884: Tomater så 
store som hønseæg, 
tydeligt kantede, 
intenst søde

2021: vagtelæg-store, 
perfekt runde, melede 
i smag

https://digital.ub.tu-berlin.de/view/work/bv002570335_9/527/
https://digital.ub.tu-berlin.de/view/work/bv002570335_9/527/


Fyrst Borghese

Vilmorin-Andrieux et Cie. (1925) Les plantes potagères : Description et culture des principaux 
légumes des climats tempérés. 4. éd. Paris



Kondine Red

Smager virkelig godt, enormt produktiv, kan vokse i 
små krukker og flerstammet, sygdomsresistent, men 
gået af mode/kan ikke opnå sortsgodkendelse fordi:



Lukullus

Kraus, W. (1954): Frucht- und Zwiebelgemüse - Arten und Sortenkunde. Deutscher Bauernverlag.

Krydsning: Dansk Export x Juwel, 1906

Har vundet en lang række smags-test i 
1920’erne

Böttner J (1911) Das Tomatenbuch - skriver 
(side 61): ... Lucullus hat mich von allen am 
meisten befriedigt.



Alice Roosevelt og Comet

… men prospecierara.ch og flere 
frøhandlere siger nej ??

Nogen siger det er en og samme sort …



Dansk Export

https://tomatprat.blogspot.no

FS-adoptionssort, skal sammenlignes med frø fra Runåberg’s Fröer, der formentlig leverer frø med rod 
længere tilbage i tid

https://tomatprat.blogspot.com/2017/07/dansk-eksport.html


Earliana

En af de mest succefulde “tidligste”, “glatteste” osv. 
røde tomater, dominerende rolle 1904-1936

Chemin rouge hative Paris, 1890
https://www.ecoflora.be/

Merveille des Marchés
Reine des Hâtives



De gule (1): Golden Queen (Livingstons)

Alexander W. Livingston opfinder 
helplante-selektion: indtil 1870 søger man 
at forbedre sorter gennem frø fra en enkelt 
tomat, Livingston udvælger fra 100’vis af 
planter, tager frø af de bedste, og sår 
mange planter næste sæson, gentager 
udvælgelse efter samme princip - 5 år i 
træk

13 nye stabile sorter mellem 1870 og 1893



De gule (2) : Carters Sunrise

1906: Royal Horticultural Society: First Class Certificate - ".. 
only one stood out as being of exceptional value" (af 71 
sorter)



Male CJ (1999): 100 Heirloom Tomatoes for the American Garden, Workman Publ.

De gule (3): Green Gage

Måske den ældste gule tomat dyrket i Europa, i.flg. 
Vilmorin er den identisk med Tomate Jaune Ronde.

Green Gage er egt. en grøn blomme, tomaten 
har måske fået navn efter det grønne frugtkød 
omkring frøene før modenhed. Siges at være tæt 
på uspiselig, før frugtkødet er gennemfarvet gult.



Potentate

“På en skala fra 1 til 5 …”

https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/accessiondetail?id=1214886


Potentate

Fleste karakterer relative til sorten “Sonatine”

https://cgngenis.wur.nl/AccessionDetails.aspx?ID=efchplqh&acnumber=CGN15938


Anbaubericht 2020: 
Lukullus

https://www.nutzpflanzenvielfalt.de/sites/nutzpflanzenvielfalt.de/files/artikel/u266/2020_Lukullus.pdf
https://www.nutzpflanzenvielfalt.de/sites/nutzpflanzenvielfalt.de/files/artikel/u266/2020_Lukullus.pdf


Vi kan gøre det bedre

● Checkliste: mulige sorts-egenskaber 
○ pdf eller wiki: ord/grad for egenskab - vælg selv omfang af registrering

● Dagbog - for hver sort/frøleverandør
○ såning, spiring
○ udplantning (hvor), blomstring, 
○ første/sidste modne tomat
○ sygdom

● Vær med til at skrive / redigere vores froesamler.wikidot.com/tomater
○ indhøstede erfaringer
○ oplysninger fra nettet, litteratur, frøkataloger
○ gode værktøjer



En lille bøn: pas på krydsbestøvning

Pollenrørs vækst mod frøanlæg 
24-36 timer efter bestøvning

1) Fjern evt. udsprungne blomster før pose påsættes

2) Efter blomstring tages posen af og stilk markeres med 
farvet bånd

Uden organza-pose: 3-5% fremmedbestøvning, 10% for 
bøftomater



Gense disse slides: http://seeds2020.wikidot.com/foredrag
Google Docs, pdf eller i ppt-format

Frø af alle gamle sorter kan fås ved frøorgiet - eller bestilles 
hos john.kruuse@gmail.com

http://seeds2020.wikidot.com/foredrag
mailto:john.kruuse@gmail.com

