
1: Den glade mand er Alexander W. Livingston – ham vender vi tilbage til på slide 20

2: I forbindelse med projektet ” Leksikon over gamle danske grønsagssorter” har jeg ledt efter 
frø af      35-40 tomatsorter der har været dyrket i Danmark indtil ca. 1950, hvor F1-sorter blev 
dominerende. Det lykkedes i løbet af 2021 at finde 17 sorter, her i 2022 yderligere 2 (frø er på 
vej), nogle få sorter var allerede tilgængelige som adoptionssorter eller som udbudte på 
forårslisten.
Da Svend Erik Nielsen allerede har samlet "alt" dansk materiale om de enkelte sorter, har jeg 
forsøgt at finde det tilsvarende udenlandske: i praksis: på tysk, engelsk og fransk i bøger, 
tidsskriftartikler og frøkataloger i et forsøg på at spore sortens oprindelse - ingen af dem er 
"danske" - og i det hele taget, hvad "man" tidligere vidste om sorterne. 
Det meste kan man finde på: https://www.biodiversitylibrary.org/ , https://archive.org/ , 
https://www.hathitrust.org/ - og nationalbibliotekernes samlinger (hele bøger) - se også: 
http://froesamler.wikidot.com/tomater  - afsnit: Gamle bøger og frøkataloger

3: Vi skal også dyrke hver enkelt sort, tage billeder, beskrive plantens udvikling fra frø til moden 
tomat. Og vores erfaringer skal kunne deles -og let redigeres. Men Frøsamlernes database har 
ikke plads til alt dette, så derfor har jeg lavet en wiki, hvor alle interesserede kan være 
medforfattere/redaktører. Jeg har valgt en model der hedder: alle kan læse, men kun 
medlemmer kan skrive/rette/slette. Foreløbig bliver alle modtagere af frø inviteret til at være 
med, men der er plads til flere.
Vær opmærksom på, at URL’er en http:// og ikke som normalt: https:// - det betyder, at man 
nogen gange kan opleve, at browseren siger: ”Siden er ikke sikker” – men det ER den.
Forsiden rummer også links til værktøjer til billedbehandling og til sortskriterier – ikke helt 
færdige.

4: Hver enkelt sort har sin egen side i wiki’en. Jeg foreslår denne struktur på siden, viser der sig 
siden behov for ændringer, kan de let gennemføres.
Specielt har jeg valgt kun at have et fælles ”Forum” til diskussion på forsiden, med mulighed for 
”tråde” om enkelte emner, herunder den enkelte sort.

5: Men hvornår dukker sorterne op ? - tomaten har kun været kendt i Europa siden spaniernes 
erobring af azteker-riget – det nuværende Mexico i 1521, de første billeder – ikke ret vellignende
– dukker op i urtebøger fra 1544 og frem – jeg har samlet et stort antal her: 
http://seeds2020.wikidot.com/historie
Her er – med sikkerhed – hvordan tomater så ud  i midt-1600 og 1700: stor, ribbet, rød (men 
noget tyder på at de allerførste spanske tomater var gule)

6: Så sent som i 1879 havde en af verdens – dengang – førende frøfirmaer kun ”trivial”navne på 
deres sorter

7:  Kort efter kan man i franske Vilmorin’s kataloger se de første rigtige sortsnavne: Tomate 
Rouge Grosse Lisse = Stor, rød, glat (ikke-ribbet) tomat – også kaldet ”Trophy”

8: Men hvor kommer sorterne fra: tomater er selvbestøvere og i 450 år (i Europa) har der stort 
set ikke været nogen variation i form eller farve. Men fra midt i 1800-tallet bliver tomaten 
accepteret som spiselig, og man opdager mulighederne i de spontane krydsninger 
(fremmedbestøvning) og mutationer. Billedet her – klippet fra en youtube-video (link øverst til 
højre) illustrerer fint både princippet bag de fæle F1-hybrider og hvordan man med udvælgelse 
over flere generationer kan stabilisere (skabe) en ny frøstabil sort. Og ja, jeg ved godt, at krydser 
man en rød og en gul tomat, bliver F1 også rød, men hvordan kan man ellers illustrere blanding 
af egenskaber fra forældregenerationen ?
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9: Nogen af de 17 sorter til dyrkning: De mest iøjnefaldende: President Garfield – googler man 
navnet (+ tomato) finder man en mængde frøhandler-hjemmesider der hævder, at den er den 
først navngivne tomatsort – og at den stammer fra Danmark – det passer (som det meste kan 
kan læse) ikke. Læs mere: http://froesamler.wikidot.com/president-garfield - Men interessant, 
fordi den jo ligner ”urtomaten”

10: En mindre, men stadig ribbet tomat – selv om datidens største autoritet: Nordisk illustreret 
Havebrugsleksikon mener noget andet: ”glatte, runde”

11: Her er der måske en ny ”dansk arvesort” – og en ægte cherry-tomat (på dansk 
”kirsebærtomat”)
Mange tror at denne type er opfundet af israelerne i 1970’erne, men faktisk fandt Alexander von
Humboldt en fuldstændig tilsvarende type i Venezuela i 1800 -geografisk helt isoleret fra 
vildtomaterne i Peru og Ecuador og kulturformerne i Mexico – og da den blev genfundet i 1997 
viste den sig at være overordentlig resistent overfor kartoffelskimmel.

12: Ved at krydse en cherry-tomat med en stor ribbet-tomat lykkedes det i 1870 at skabe den 
første røde, runde tomat: Trophy – med en virkelig underlig markedsføring nåede enorm 
udbredelse

13: En anden klassiker: Re Umberto eller König Humbert som den (også) hed her til lands. 
Navngivet til ære for den nye italienske konge: Umberto d. 1 under hans besøg i Napoli – hvor 
byens bagere skabte Pizza Margherita til ære for dronningen. Endnu et eksempel på, at 
beskrivelser ikke matcher helt med vores virkelighed.

14: Og endnu en diskrepans: Principe Borghese, hvor de frø, jeg har til rådighed, giver mindre og
rundere tomater end datidens – men ”piennolo”-spidsen har de da i behold.

15: Kondine Red har været dyrket mange steder i Europa – men der er næsten ingen oplysninger
i litteraturen, jeg fik nogle gamle frø fra en amerikansk genbank – og delte mange 2021-frø ud i 
Ribe, så derfor er der desværre kun lige akkurat frø nok til opformering i år.

16: Allerede i 1906 var der plads til forbedring af gode gamle Dansk Eksport, i årene op til og 
efter 2 VK skabte man en perlerække af tomatsorter i den del af Tyskland der blev til DDR. 
Billedet her er fra en typisk DDR-publikation med den fuldstændige sortskarakteristik, jeg 
nogensinde har set: http://froesamler.wikidot.com/lukullus 

17: Er der tale om én og samme sort: kun en prøvedyrkning kan afgøre det

18: Dansk Export har være adoptionssort hos FS i mange år, jeg har fået frø høstet i 2010’erne og
vil i år sammenligne med frø fra Markedskassen, fra nuværende adoptant og fra svenske 
Runåbergs Fröer – der hævdes at stamme tilbage fra seneste kommercielle dyrkning i 1980.

19: Der er mange flere røde på ønskesedlen: de lover alle at være ”tidlige” (early, hative), det 
kunne være interessant at se, hvor forskellige de faktisk er – der var en tendens til at sætte et 
nyt navn på frøposen, selvom frøene stammede fra en gammelkendt sort.

http://froesamler.wikidot.com/lukullus
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20: Alexander Livingston skabte med sin revolutionerende sorts-selektions-metode (som vist på 
dias 8) Golden Queen - han fortæller selv: "In one of the county fairs which I often attended for the 
purpose of selling seeds, I saw a very pretty yellow tomato. As I was examining it closely, and admiring it, 
the owner saw fit to make a present of one of them, which I highly prized, and took special care to 
preserve, test and improve. I had it a number of years before I released it; but in 1882 I thought it advisable
to give it a wider circulation, and so advertised it extensively under the above name." - Fra bogen: 
Livingston and the Tomato , 1893

21: En anden af de gule tomater dyrker herhjemme i begyndelsen af 1900-tallet. Carters Sunrise 
kunne man tro er gul, men der også en rød tidligere frigivet sort med samme navn.

22: Læg mærke til, hvordan billedet er arrangeret, man kan tydeligt se alle de træk der 
karakteriserer sorten – bogen er skrevet af Carolyn Male – en af de betydeligste tomatkendere

23: Men genbankerne må da kunne give en fuldstændig karakteristik, som vi kan sammenligne 
vores  dyrkede tomater med – nej, her ses den amerikanske GRIN-global platform, hvor op imod 
120 forskellige karakterer står til rådighed, hver med en skala fra 1 til 10. Men der er stor 
variation mht hvilke karakterer der er bedømt og samme karakter kan få vidt forskellige tal-
bedømmelse

24: Wageningen bedømmer indenfor en skala fra 1-5 relativt til sorten ”Sonatine F1”

25: Vores kolleger i tyske VEN laver hvert år en sammenlignende dyrkning af 4-5 forskellige 
sorter mange forskellige steder (klima, jordbund), på friland, under tag og i drivhus – og med 
adskillige planter hvert sted. Men de kommer ikke ind på de morfologiske kriterier: plantens 
vækstform, bladenes udseende m.m. som nok er en bedre indikator på sortsrenhed.

26: Hvis vi skal gøre det bedre, kræver det en platform for vidensdeling: har vi i wiki’en, jeres 
iagttagelser: ord og billeder, hvor udgangspunktet er en liste over mulige interessepunkter med 
navn på hvert, f.eks.: hvad kalder man tomatens form – eller hvilken note af farve har den.
Jeg har samlet de fleste begreber og er ved at lægge dem ind i wiki’en under: At beskrive og 
definere en sort, men de skal nok også ud som pdf-fil til afkrydsning.

27: Alle (håber jeg) fik organza-poser med til afdækning af de blomster, vi ikke vil have 
krydsbestøvet. Husk at ryste blomsterstanden morgen og aften for at sikre egen-bestøvning
Jeg vil selv dyrke de fleste sorter og tage frø, men hvis du også tage frø har jeg noteret frøkilden 
(forhandler) for hver sort, du har fået, så vi kan undgå sammenblanding, hvis den ene er mere 
sorts”tro” end de andre.

28: Både slides og dette supplement ligger frit til download på 
http://seeds2020/wikidot.com/foredrag – denne wiki er min egen frøkatalog og delvis 
havedagbog, du er velkommen til at se dig omkring der også
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