
Tomater, tomater, tomater
Nem og (næsten) gratis adgang til frø af de mest velsmagende 

og flotteste hundredevis af sorter

Tomater, tomater, tomater
 Hvordan vi lærte den at kende
 - og hvordan man får fat i de mange forskellige sorter



Vi skriver 13. august 1521 …. Hernan Cortes erobrer Tenochtitlan 



Codex_Magliabechiano (Wikipedia)

Tomatsovs i Azteker-riget

https://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Magliabechiano


Tomaten kommer til Europa

Læs mere: Columbian Exchange 
(WikiPedida)

https://en.wikipedia.org/wiki/Columbian_exchange
https://en.wikipedia.org/wiki/Columbian_exchange


"De Historia Stirpium" - Leonhart Fuchs - 1542

500 planter beskrives/illustreres, flere fra den “Nye 
Verden” (majs, chili, græskar - men ikke tomat, skønt 
tavlen var lavet.
Tekst primær afskrift af Dioscorides, Galen og Plinius 
den Ældre - alle fra 1. Årh. e.Kr.

https://library.si.edu/digital-library/book/dehistoriastirp00fuch


1544: Nævnes første gang i Europa: Matthioli - mener det er en art 
Alrune (Mandragora) - andre bemærker  ligheden med Galnebær 
(Atropa belladonna)

Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen - 1897



Matthioli: De plantis epitome utilissima, Frankfurt 1586
Hele bogen - her side 821

Ligner vore dages 
Costuloto genovese

Galen: Sundhed og 
sygdom afhænger af 
balancen mellem de fire 
kropsvæsker

https://archive.org/details/BIUSante_07755x01/page/n829/mode/2up


Præsten Holzförster, København, 1835. 
Frilandsdyrkning af Justitsråd Hans Chr. Riegels i 1848 
ved Snoghøj

Horticultura Danica. Aff Hans Rasmussøn Block. 
Kbh. 1647

Tomat omtales første gang i dansk havebog

http://www5.kb.dk/permalink/2006/manus/732/dan/79/
http://www5.kb.dk/permalink/2006/manus/732/dan/79/


1544: Nævnes første gang i Europa: Mattioli - mener det er en art Alrune (Mandragora)
       -  i 1554 kaldes den “Pomi d’Oro”
1548: I regnskab fra Cosimo di Medici’s gods nævnes en kurv tomater leveret til paladset i Firenze
1550: Cesalpino døber tomaten Mala insana (Det onde æble)
1553: Tomater dyrkes første gang i Tyskland, 1554 Holland, 1597: England …. (i botaniske haver)
1572: Melchior Wieland: aztekernes “tomatl” er identisk med Galen’s “λυκοπέρσιον”

1618: Dronning Sofies Kammerregnskaber (Rigsarkivet) - Chr IV’s mor - godsejer Lolland-Falster
1647: Horticultura Danica
1658: Antonio Latini’s kogebog: 3 tomatretter “alla spagnola”

1778: Franske Vilmorin udbyder som de første tomatfrø
1781: Præsident Thomas Jefferson dyrker tomater (Monticello)

1876: Henry J. Heinz producerer første ketchup uden konserveringsmiddel
1889: Margherita-pizza bages første gang - til ære for Umberto II’s dronning
1897: Joseph Campbell fremstiller tomatsuppe på dåse

1927: Benary udvikler verdens første F1-grøntsag: tomatsorten “Heterosis”
1994: Første GMO-tomat (Flavr Savr) på markedet (indtil 1997)
2012: Tomatsorten “Heinz 1706” - hele genom-sekvens kortlagt (8 år)



Og nu tilbage til 
nutiden - går det 
galt ???



Frøfaste sorter: 
Selvbestøvning - OP “Open pollinated” 
(klik for definitioner)

F1-hybrid: ikke frøfast.
Bestøvning manuel hos 
frøproducent

Hornum: 8 F1, 7 OP
Nelson Garden: 11 F1, 16 OP

https://tomatdatabasen.dk/blog/2019/03/21/betegnelsertomatsorter
https://tomatdatabasen.dk/blog/2019/03/21/betegnelsertomatsorter


Hvor mange tomatsorter findes der i virkeligheden ?

Uli Westphal: Lyopersicon III25.000

https://www.uliwestphal.de/the-cultivar-series/index.html


Webleksikon for nordiske kulturplanter

Gamle sorter: frøsamlere i alle lande: levende genbanker

Mange dedikerede firmaer der kun sælger frøfaste sorter

F.eks.: http://seeds2020.wikidot.com/seeds

Internationale genbanker (ikke længere for amatører): frosne frø

https://www.danskekulturplanter.dk/portalforside
http://seeds2020.wikidot.com/seeds


En hybrid sort gennem flere generationer

X to 
rene 
sorter

F0 =  F1

F2

F3, F4, F5 ….

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



Helenes tomater: Juanita

Og så alligevel ikke altid: Juanita F2, frø taget fra tomat 
købt i Føtex.
F3 afprøves 2021

https://tomatprat.blogspot.com/2014/02/juanita.html


Undgå kryds/fremmed-bestøvning - bevar sorts-renhed

Fjern evt. udsprungne blomster før 
pose påsættes

Efter blomstring tages posen af og 
stilk markeres med farvet bånd

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

Insekter forhindres i at opsøge blomster, mens de kan 
bestøves - så avler skal flere gange dagligt ryste 
blomsterstanden for at sikre tilstrækkelig bestøvning = 
frøsætning



Frøsamling

Pres eller skrab frøholdige pulp ud af modne (men ikke overmodne) tomat

Hvis frø skal byttes: fermentering af pulp, 3-4 dage, skylning, tørring - husk sortsnavn i alle led. Hvis 
pulp er meget vandholdig, dannes der ikke synlig mug på overfladen. 

Se her: tomatdatabasen.dk eller her: tomatprat.blogspot.com (norsk)

Hvis frø kun til eget brug: tvær pulp+frø ud over kaffefilter (med sortsnavn), tørring

Vær omhyggelig med mærkning og rensning af beholdere og redskaber, så frø af forskellige sorter ikke 
blandes

https://tomatdatabasen.dk/blog/2018/08/25/froetagning-og-fermentering/
https://tomatprat.blogspot.com/search?q=fermentering


Frøsamling

Amy Goldman (2008): The heirloom tomato : from 
garden to table : recipes, portraits and history of 
the world's most beautiful fruit; Bloomsbury, 258 s.

https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A44535823
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A44535823
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A44535823


Tomatdatabasen - webshop - her også opbindings-clips m.m. - 241 tomatsorter (2020)

Fuglebjerggaaard - Camilla Plum - mange tomatsorter

De lidt mere “almindelige” tomatsorter - og stadig mest frøfaste sorter:

Albinus Frø - 50 sorter (2020)

Bjarnes Frø og Planter - her også opbinding, plantelys m.m. - 167 tomatsorter (2020)

The Plant Explorer - 40+ tomatsorter (link virker ikke altid: browser forstår ikke, at det er en http://-adresse)

Mere specielt: Frøsamlerne (kræver medlemsskab) - tomatfrø kun på “forårslisten”

Særligt interessante udenlandske frøhandlere

Køb af frø
Fra 25.09.2020 ikke tilladt at købe frø fra udland (heller ikke EU-lande) - kun få frøhandlere kan skaffe plantepas.

https://tomatdatabasen.dk/blog/webshop
https://netbutik.fuglebjerggaard.dk/
http://albinusfro.dk/shop/frontpage.html
http://www.barney.dk
http://www.theplantexplorer.com
https://www.froesamlerne.dk/froe/vores-froe-og-froelister
http://seeds2020.wikidot.com/seeds
https://lbst.dk/meddelelser/meddelelse/nyhed/nye-opstrammede-krav-til-omsaetning-af-tomat-og-chiliplanter-og-froe


Frøbrev der rykker + oversigt: tomatdatabasen. 

Facebookgruppe, nye medlemmer kan købe 20 portioner frø for 25 kr - andre skal 
indsende frø pakket i portioner (5 frø) - mindst 3 portioner af hver sort - og kan 
derefter bytte til lige så mange andre sorter (også peber og chili) i perioden 
september-april. Lidt over 500 sorter i 2020.

Tomat frøbrev 2020-2021 (oversigt fra tomatdatabasen)

Kontakt Rikke Grube: tomatfroebyt@outlook.dk 

Ny administrator - her indsender man blot alle de frø man kan undvære, pakket 
sort for sort, til frøbanken. Derefter kan man rekvirere frø af ønskede sorter. 

Knap 500 sorter i 2020.

Frøbreve

https://www.facebook.com/groups/528267838027240/
https://tomatdatabasen.dk/tomatlist_(1173)_Froebrev-der-rykker.aspx
https://tomatdatabasen.dk/tomatsort.aspx?ListID=ee900ac02c4a4aacac92fe7cf8e792f8
mailto:tomatfroebyt@outlook.dk


Tomatdatabasen.dk - mobil/tablet og PC skærmbillede
Mobil-udgaven kan skifte til PC-udgaven gennem link i menu øverst til højre



Tak for i aften - Alle slides kan hentes her: http://seeds2020.wikidot.com/foredrag 

Spørgsmål ? - john.kruuse@gmail.com kan svare på det meste

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

