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NGB 31801 ALEX (Danmark) 
 
Pedigree: C1-22 x SVP (VTn)2 62-33-33 
 
Beskrivning 
Alex är en medeltidig matpotatis. Knölen är ganska stor, 
oval med medeldjupa ögon. Skalet är ljusgult med 
blåvioletta fläckar. Köttet är vitt. Blommorna är violetta 
med vita flikar. Den sätter knölarna tidigt, tål torka bra 
och ger hög avkastning under alla förhållanden.  
Sorten har bra resistens mot nematoder, bladrullvirus, 
potatiskräfta, torrfläcksjuka, fusariumröta samt vanlig 
 

skorv. Alex har också hyfsat bra resistens mot 
rostringar (mop top), virus Y, samt potatisbladmögel. 
Knölarna smakar gott och är fasta vid kokning. Alex är 
god som sommarpotatis med skal men skördad 
senare passar den bra till bakning. Knölarna lagras bra 
över vintern. 
 
Historia 
Framtagen av Landbrugets Kartoffelfond, Vandel, 
1997. 

  
 

 

 

 

 

NGB 31474 THY (Danmark) 
 
Beskrivning 
Thy är en medeltidig sort av okänt ursprung som har en 
bra matkvalitet. Sorten är medelsen och ger bra skörd 
av stora knölar. Knölen är stor, oval och lätt platt, med 
grunda ögon. Skalet är rött och köttet ljusgult. Plantan 
är överhängande, bladen är mörkgröna, skrynkliga, 
med antocyaninfärgad mittnerv. Stjälkarna är stark 
antocyaninfärgade. Sorten blommar rikligt och 
blommorna är vita, med lila nyanser. Bär förekommer 
sällan. Knölar sönderkokas bara lite, är mjöliga, ändrar  
 

inte sin färg efter kokning. Smaken är mycket gott. 
Potatisen tillhör koktyp B/C och kan tillagas på många 
olika sätt. Chips gjorda av Thy tenderar att bli lätt bruna 
men är krispiga och smakar gott. Halten av 
glykoalkaloider i knölen är låg.  
 
Historia 
Thy har okänt ursprung men odlades i mer än 70 år i en 
gård i Thy regionen i norra Jylland i Danmark varifrån 
den spreds runt i området. 
 

   
 

 

 



NGB 25873 NORJALAINEN LAIVAPERUNA (Finland) 
 
Beskrivning 
En tidig lantsort odlad mest som färsk- och 
sommarpotatis. Knölen är rund med medeldjupa ögon, 
rödviolett i skallfärgen. Köttet är ljusgult. Plantan är 
överhängande och halvöppen, mellangrön, med 
antocyanfärgade stjälkar och mittnerver. Blomningen 
är måttlig eller sparsam. Blomman är ljust blåviolett 
med mellanstora vita flikar. Potatisen är mjölig och har 
skalad tendens till sönderkokning. Benägenhet för 
mörkfärgning är liten. Smaken är god. Potatisen tillhör 
koktyp B/C och kan tillagas på många olika sätt. Sorten  
 

är inte lämplig för chips. Halten av glykoalkaloider är 
låg. 
 
Historia 
Norjalainen laivaperuna betyder på svenska ”norsk 
skeppspotatis” Det är en finsk lantsort som har odlats 
på Vaarala gård i Posio kommun i Lappland av familjen 
Raistakka. Potatisen kom till Vaarala gård från byn 
Meskusvaara i Kuusamo kommun strax efter andra 
världskriget. Sorten donerades till NordGen 2014 via 
det finska nationella programmet för växtgenetiska 
resurser vid Luke naturresursinstitutet i Jokioinen.   
    

   
 

 

NGB 132126 VAANIIN HERKKU (Finland) 
 
Beskrivning 
Vaaniin Herkku är en medelsen matpotatis. Knölen är 
ganska typisk för lantsorter, lite oregelbunden form, är 
kort oval, lätt platt med djupa ögon. Skalfärgen är 
rödviolett och köttet är gult. Plantan är upprätt med 
halvöppet bladverk. Stjälkarna och mittnerven på blad 
är svagt antocyaninfärgade. Bladen är täta, ljusgröna 
och skrynkliga. Sorten blommar sällsynt till måttligt och 
blommorna är ljust blåvioletta med mellanstora vita 
flikar. Vaaniin Herkku smakar gott. Knölarna har liten 
tendens för sönderkokning och är lätt mjöliga. Kokta 
potatis har tendens för mörkfärgning. Sorten tillhör 
koktyp B/C och den kan tillagas på olika sätt men 
lämpar sig särskilt bra för potatismos. Fast den är inte 
lämplig för chips. Innehållet av glykoalkaloider i knölar 
är lågt.  
 

Historia 
Vaaniin Herkku (Vaaniin delikatess) anses vara den idag 
äldsta bevarade finska potatissorten. Den fördes till 
Satakunta-regionen från Pommern av Joseph 
Dunderman som krigade i Pommerska kriget (1757–
1762). I 1760-talet följde potatisen med Joseph till 
Kiukais i Eura kommun där han fick jobb som 
byggarbetare. Kort därefter började potatisen odlas i 
närliggande herrgården Vaani och blev en populär sort i 
området. 2016 donerades sorten till Luke 
naturresursinstitutet i Jokioinen av Heimo Outola. 
Heimo berättade att hans mormor Ida Emilia Fält var 
piga på Vaani herrgård i början av 1900-talet och fick 
med sig potatisen som sedan dess fortsatte odlas i 
familjen i Kiukais.  

   
 



NGB 20404 REYÐ EPLI (Färöarna) 
 
Synonymer:  
FO: Siggepli, Svørt epli 
 
Beskrivning 
Reyð epli är en medelsen, mjölig matpotatis från 
Färöarna. Knölen är rund eller oval med medeldjupa 
ögon. Skalets färg beskrivs som violett eller purpur. 
Köttet är vitt, ofta förekommer en purpurfärgad 
kärlring i köttet. Sorten ger en bra skörd. Plantan är 
upprätt med öppet bladverk. Stjälkarna och bladnerven 
har stark antocyaninfärgning. Reyð epli blommar 
måttligt och blommorna är vita. Som kokt är den mjölig 
och har tendens för sönderkokning. Sorten tillhör 

koktyp C och passar utmärkt för potatismos. Smaken är 
mycket god. Potatisköttet mörknar inte efter kokning. 
 
Historia 
Sorten odlades i Dalur och i Sandur på ön Sandoy samt 
på öarna Nólsoy och Suðuroy redan under första 
hälften av 1900-talet. I Sandur kallades den både Reyð 
epli (röda potatis) och Siggepli. Namnet Siggepli ska ha 
kommit från en kvinna med namnet Sigga som odlade 
sorten i sin gård i byn Á Klettum nära Sandur. Det finns 
vissa genetiska och morfologiska likheter mellan Reyð 
epli och en sort som heter Arran Victory som var 
förädlad i Skottland 1918. 
 

   
 

 

 

 

 

NGB 3212 FJELLFINN (Norge) 
 
Synonymer: Sort fra Karelen, Sort fra yttre Lierne 
 
Beskrivning 
Halvsen lokalsort från norra Norge. Knölarna är 
långovala och något platta med röd skalfärg. Köttfärgen 
är gul, ibland med spår av rött. Ljusgroddarna är 
rödvioletta. Blasten har viss antocyanfärgning, speciellt 
äldre blad. Blommorna är rödvioletta. Fjellfinn är inte  
resistent mot potatiskräfta och är relativt känslig för 
bladmögel och brunröta.   
 

Historia 
Okänt ursprung. 

 
 

 
 

 

 



NGB3035 BLÅ DALSLAND (Sverige) 
 
Synonymer:  
FIN: Kainuun Musta (färgmutant med rödvioletta 
fläckar/värimutantti), Karunging Musta, Kuusamon 
Tumma, Lopen Musta, Musta Maatiainen, Musta 
Peruna, Vanha Musta 
NOR: Nordgårdspotet, Sort fra O. Hefte 
SWE: Blåpotatis, Finnmarkspotatis, Hästeberget, Svart 
Dalsland, Svarta, Svartpotatis 
 
Beskrivning 
Medeltidig matpotatis. Knölarna är rund-rundovala 
med mörkt blått skal (röd variant, se ”Synonymer”). 
Färgen ligger under korklagret. Köttfärg vit. 
Ljusgrodden är ganska liten, blåviolett med gles 
hårighet, ofta med tydligt ofärgad mellandel. Bör vara 
lättlagrad eftersom den gror sent. Plantan har god 
täckning. Stjälk och 

blomskaft är starkt antocyanfärgade och då bladen är 
ganska mörkgröna får plantan ett mörkt utseende. 
Blomning obetydlig, tappar ofta knopparna. Blomman 
är blåviolett med vita spetsar. Kronbladen är i regel inte 
sammanvuxna. Blå Dalsland är mottaglig för bladmögel, 
krussjuka och skorv men motståndskraftig mot mop top 
och rostringar (TRV). Kokkvaliteten är mjölig med liten 
benägenhet för mörkfärgning. 
 
Historia 
Gammal lantsort som varit mycket vanlig i Dalsland, 
Värmland, Bohuslän och angränsande landskap samt i 
mindre omfattning i Norrbotten och Finland. Den 
rödskaliga varianten, Nordgårdspotet, har funnits i 
Norge, men även i mindre omfattning i de svenska 
odlingsområdena. 

   
 

 
 

  

NGB 23640 GRANUDDSPOTATIS (Sverige) 
 
Beskrivning 
Granuddspotatis är en medeltidig matpotatis av 
mandel typ. Knölarna är rätt så stora, långa, lätt böjda 
och lite tillplattade. Ögonen är grunda. Knölens skal är 
vitt och köttet är ljusgult. Plantan är ganska 
överhängande med halvöppet bladverk. Själva bladen 
är mörkgröna, täta och har många mellanflikar. Sorten 
blommar sällsynt eller måttligt och blommorna är vita. 
Plantan producerar inga bär. Knölen är mjölig och 
skalad har den tendens för sönderkokning. Potatisen 
smakar mycket gott. Granuddspotatis är av koktyp C        
 

eller C/D och passar perfekt för potatismos och andra 
rätter tillagade av kokt potatis. 
 
Historia 
Granuddspotatis är en gammal potatissort som man 
under 1990-talet hittade i Piertinjaure, väster om 
Jokkmokk. Den potatisen hade ursprungligen kommit 
från Granudden utmed Kvikkjokkvägen. DNA-analys har 
bekräftat att sorten är unik. Sorten kom till NordGen 
via Fjällbotanisk trädgård vid Ájtte Svenskt Fjäll- och 
Samemuseum i Jokkmokk.  

   
 

 



NGB 132123 IMPERIA (Sverige) 
 
Pedigree: Golden Nugget x Fürstenkrone 
 
Beskrivning 
 Medeltidig-medelsen matpotatis. Knölarna är ovala 
och svagt tillplattade med medeldjupa ögon. Skalfärgen 
är vit. Köttfärgen är vit. Plantan är överhängande och 
halvöppet. Bladen är ljusgröna, ganska glesa. Sorten 
blommar rikligt och blommorna är vita. Kokta knölar är 
fasta till lätt mjöliga. Koktyp är B till B/C. Smaken är 
mycket god. Sorten är inte lämplig för chips. Halter av 
gykoalkaloider i knölar är låga. Imperia är ganska 
mottaglig för bladmögel. 
 

Historia 
Imperia förädlades 1925 på Weibullsholms 
Växtförädlingsanstalt i Landskrona och är en av de 
äldsta svenskförädlade potatissorterna.  

   
 
 
 
 
 
 

  

NGB 3176 JÄMTLANDS VIT (Sverige) 
 
Synonymer:  
SWE: Delbopotatis, Gammal vitpotatis, Jokkmokk 
 
Beskrivning 
Medelsen matpotatis, som odlats ganska allmänt,  
huvudsakligen i Jämtland, men även i de västra  
delarna av Medelpad och Hälsingland. Knölarna är  
rundovala-ovala, buckliga med ganska djupa ögon,  
och något insänkt navel. Skalet är gult med svagt  
rödviolett anstrykning i naveländen. Köttfärgen är  
gul. Ljusgrodden är rödviolett, mörkast på basen,  
med ganska tät hårighet. Plantan är ganska hög  
 

med öppet växtsätt. Stjälken har stora krusade 
vingkanter. Blomningen är ganska riklig med vita 
kronblad. Ingen bäransättning. Sorten är kräftimmun. 
Den är mottaglig för bladmögel, krussjuka och vanlig 
skorv. Torrsubstanshalten är ganska hög, liksom 
glykoalkaloidhalten. Man bör därför inte äta för stora 
mängder. Sorten har mjölig konsistens med liten 
benägenhet för mörkfärgning. 
 
Historia 
Sorten är en gammal lantsort, som antas härstamma  
från Jonas Alströmers import på 1720-talet. 

   
 

 



NGB 31472 KALMAR RÖD (Sverige) 
 
Beskrivning 
Kalmar röd är en gammal, sen potatissort med bra 
resistens mot bladmögel. Knölen är kortrund med 
djupa ögon. Skalfärgen är ljusröd och köttet är ljusgult. 
Plantan är upprätt med halvöppet bladverk. Bladen är 
ganska glesa med flera mellanflikar. Sorten blommar 
rikligt. Blommorna är ljust rödvioletta och plantan 
sätter många bär. Kokta potatisar har ganska fast 
konsistens med bara lite mjölighet. Potatisen smakar 
bra. Koktypen är B eller B/C som gör att potatisen kan 
användas på många olika sätt.     
 

Historia 
Kalmar röd är en gammal lantsort av okänt ursprung, 
som odlades främst i Kalmartrakten men också i övriga 
delar av Småland. Den uppskattades mest för sin 
resistens mot bladmögel. Sorten donerades till 
NordGen av Göteborgs botaniska trädgård.   
 

   
 

 

 

 

NGB 20395 LILLHÄRJÅBYGGET (Sverige) 
 
Beskrivning 
Lillhärjåbygget är en tidig välsmakande mandelpotatis. 
Knölens form är ganska lång och ögonen är grunda. 
Skalet är vitt och köttet är gult. Skalade råa potatis 
mörknar inte. Plantan är upprätt och bladverket är 
halvöppet. Stjälkarna har stark antocyaninfärgning. 
Sorten blommar måttligt. Blomman är vit. Plantan 
producerar inga bär. Kokta knölar är mycket mjöliga 
och skalade har tendens för sönderkokning. Smaken är 
mycket gott. Sorten är av koktyp C eller C/D. Potatisen 
kan serveras som kokt men är också utmärkt för 
potatismos. Sorten har mycket bra chipskvalité.  
 

Historia 
Lillhärjåbygget är en gård i Härjedalen som blev ett 
kulturreservat 2002. Systrarna Eva och Ann berättade 
om en potatis som har odlats i gården i flera 
generationer. De trodde att potatisen kan ha kommit 
till gården genom deras morfars farfar, Ol-Ersa, som var 
forbonde och reste till Röros med varor. Kanhända 
bytte han till sig denna potatis. DNA tester och 
morfologiska studier utförda på NordGen tyder på att 
Lillhärjåbygget är mycket lik andra varianter av 
mandelpotatis.  

   
 

 

 


