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NGB-nummer  Gröda Accessionsnamn Latinskt namn Beskrivning

NGB31873 2 6 SD Trädgårdsböna CULLENBERGS BÖNA Phaseolus vulgaris
En sk emigrantböna som följde med till USA när donatorns släktingar emigrerade till Massachusetts 1890 och av föräldrarna fick 
bönor med sig till det nya landet. Ursprungligen odlades den i Söderåkra, Skåne, men är där försvunnen sedan

NGB23852 3 6 SD Trädgårdsböna TRIUMF OSENA Phaseolus vulgaris
Dansk vaxböna från 1940-talet. Busktyp. I Skandinavien ansågs den i början av 1950-talet vara den tidigast mognande vaxbönan. Just 
den här accessionen har repatrierats till NordGen från genbanken i St Petersburg (VIR).

NGB23851 3 6 SD Trädgårdsböna DRABANT Phaseolus vulgaris Svensk sort av vaxböna från W. Weibulls AB. Godkändes som sort 1953.

NGB31875 2 6 SD Trädgårdsböna NORWEGIAN PENCIL Phaseolus vulgaris

Kan vara en emigrantböna från Norge som bevarats och odlats i USA under mer än 100 år och nu kommit tillbaka till Norden. 
Påminner om den gamla norska Fløystad-bønna. Brytböna med långa, mycket rundade gröna bönor med god textur. Blir inte trådig 
förrän sent på säsongen. Baljorna gulnar vid mognad och får ljuslila fläckar. Torra bönor är fläckiga i ljusgrått och svart. Högväxande 
och behöver stöd

NGB23858 3 6 SD Trädgårdsböna LITAGO Phaseolus vulgaris
Norsk sort som via Vavilov-genbanken i Ryssland kommit tillbaka till Norden och nu bevaras på NordGen. Är troligen från 1950-talet 
eller tidigare. Relativt lågväxande och behöver inget stöd.

NGB23936 3 6 SD Trädgårdsböna 88-84566 WHITE SPECKLED Phaseolus vulgaris En förädlingslinje med vitspräckliga bönor som härstammar från ett förädlingsprogram vid Svalöf Weibull AB.

NGB20128 2 6 SD Trädgårdsböna PRINSESSE FRA MARIAGER Phaseolus vulgaris
Troligen en av flera danska "Prinsessebønner". Denna buskböna är en familjearvssort och härstammar från en familj som odlat den 
sedan ca 100 år tillbaka. Ganska små ljusgula-bruna bönor. Kan ätas grön men är bäst torkad.

NGB17899 6 6 SD Bondböna NYLANDS-NISSE Vicia faba

Bondböna som odlats av Nylands-Nisse (född 1908) i Västmanland. Den blir ca 75 cm hög och ger stadiga plantor. Den är sen men ger 
rikligt med stora, breda och något böjda baljor. Varje balja innehåller 4-5 knubbiga frön med nästan vitt skal som övergår till gulbrunt 
när de är fullt mogna.

NGB17892 5 6 SD Bondböna EKHOLMEN Vicia faba

Bondböna som ger stora bönor, plantan blir ca 90 cm och är mycket stadig. Har ganska få förgreningar och blommar tidigt. Baljorna är 
nedåthängande, mycket stora, tjocka och knubbiga. Varje balja innehåller runt 5 stora vitskaliga frön. Har odlats av donatorns släkt 
under mer än 50 år.

NGB4020 5 6 SD Bondböna SVING Vicia faba Svensk hästböna från 1974. Framtagen genom röntgenstrålning av sorten Primus.

NGB7127 1 6 SD Sockerärt TIDLIG GRØN SABEL Pisum sativum subsp. sativum

Sockerärt med inte helt klartlagt ursprung. Troligen från ett urval från sorten 'Tidlig sabel' framtagen vid Norges Landbrukshögskole på 
Ås 1928. Uppges ha större, längre och bredare bajor än andra liknande sorter. Antal baljor och total avkastning är dock något lägre. 
Skördeperioden kan vara i 5-6 veckor. Blir upp till 150 cm höga, bör stöttas.

NGB17866 3 6 SD Sockerärt BISKOPEN 2 Pisum sativum subsp. arvense

Gråsockerärt som donatorn odlat sedan 1948. Den har fått sitt namn efter Biskopsnäset, Ludvika, Dalarna. Har odlats av både 
donatorns mor och farmor på lite olika platser i Ludvikatrakten. Kallas även för Säröärt. Den är enligt donatorn godast att äta direkt 
från plantorna. Kraftig och högväxande, blommar tidigt. De ganska korta baljorna saknar innermembran. Unga baljor är söta och 
krispiga men vartefter fröna mognar blir de mer beska. Fröna är brunröda och marmorerade men blir mörkt röda efter lagring.

NGB17833 3 6 SD Sockerärt BOARYD Pisum sativum subsp. sativum

En ögonsockerärt som fått namn efter orten Boaryd i Småland där den odlats i flera generationer. Sorten är hög och har buskiga, 
småbladiga plantor. Frisk och ger goda skördar. Blommar sent och bildar långsmala baljor som är söta och saftiga. Varje balja har 5-8 
frön som fullmogna är gula och klotrunda med den typiska svarta pricken.

NGB101787 3 6 SDVildärt WBH 1787 Pisum fulvum
Ärta av arten Pisum fulvum som på engelska kallas "tawny pea" eller "yellow pea". Liksom vår vanliga ärta ettårig och klättrande men 
ger ett litet skirare intryck. Växter vild i sydöstra Europa och Västasien. 

NGB17873 5 6 SD Gråärt PUGGOR FRÅN BALLINGSLÖV-GLIMÅKR Pisum sativum subsp. arvense

Gråärt (puggor) som tidigare odlades i Ballingslöv, Skåne. Donatorns föräldrar fick den för ca 50 år sedan och den har odlats i familjen 
sedan dess. Högvuxen och behöver stöd. Blommar relativt sent och får baljor som är korta, breda och lite kantiga. Det mogna fröet är 
stort, lite buckligt och ovalt. Gråbrunt utan marmorering eller prickar. Färgen blir mer rödaktig efter lagring.

NGB17882 8 2 SD Gråärt Gästrikland Pisum sativum subsp. arvense

En gråärta med mycket stora baljor, kallas även jättegråärt. Kan med fördel ätas som sockerärta, färsk eller kokt, hel eller skuren i 
mindre bitar. Historien bak denna är okänd, men sorten bevaras då den är mycket odlingsvärd. Högt och yvigt växtsätt. Blommar tidigt 
men tar lång tid på sig att mogna helt. 

NGB20188 4 6 SD Märgärt ZINKGRUVAN Pisum sativum subsp. sativum Lantsort av märgärta insamlad vid Zinkgruvan, Närke. Högvuxen (1,5 till 2 m) och vitblommande.

NGB17863 4 6 SD Märgärt SAXBO Pisum sativum subsp. sativum
Märgärt som odlats i Saxbo, Dalarna, sedan 1936 då donatorns mamma flyttade dit från Närke och hade ärten med sig. Kan skördas 
från slutet av juli till en bit in i september. Blir lätt över 2 meter och relativt frisk från bladmögel

NGB17839 3 6 SD Märgärt VALLAGÅRDEN Pisum sativum subsp. sativum
Stensärt som odlats i minst tre generationer på samma gård i Hedemora, Dalarna. Medelhöga plantor med stora blad. Baljorna är 
karaktäristiskt droppformade och ganska korta med 4-5 frön i varje balja. Medeltidig och mognar jämnt.

NGB13875 3 6 SD Ärt KOIVISTO Pisum sativum subsp. sativum Sort lanserad 1935, förädlad i Finland. Selektion ur en lantsort från Koivisto, Karelen.

NGB1953 2 7 SD Rädisa Halvlang Skarlagen Hvidspidset 78 Raphanus sativus Som navnet sier er dette en halvlang reddiksort med hvit del nederst på roten, ellers er den rødlig. Dansk sort fra 1971 (Ohlsens Enke).

NGB23119 3 5 SD Vallmo LUDVIKA FJÄDERVALLMO Papaver somniferum
En opiumvallmo ur gruppen Laciniatum, fjädervallmo. Den är en överlevare från åtminstone 1970-talet i en trädgård i Ludvika, 
Sverige. Blommornas fransade kronblad är vita/ljust lilarosa med mörklila basfläckar.

NGB22805 3 6 SD Lejongap FRÖJEL (RED COLOR) Antirrhinum majus
Mycket gammalt lejongap som vuxit sedan lång tid tillbaka vid en gård i Fröjel Gotland. Enligt donatorn klarar detta lejongap 
sommartorka extra bra pga ett mycket kraftigt rotsystem. Röda blommor.

NGB23124 2 6 SD Borstnejlika ÅSBY Dianthus barbatus

Denna borstnejlika kommer från en över hundra år gammal torpträdgård. Torpet byggdes om 1965 och då skyfflades jord upp mot en 
skogskant. Då donatorn köpte torpet på 1970-talet växte borstnejlikorna i den uppskyfflade backen. Mestadels rosa blommor men 
även andra färger förekommer.

NGB24820 2 6 SD Borstnejlika MARIAS RÖDA Dianthus barbatus
Borstnejlika som räddats från en ödetomt från en egendom i norra Sverige där den odlats åtminstone sedan 1940-talet. I detta 
fröparti finns ett flertal olika färgställningar.

NGB24872 2 6 SD Borstnejlika GIMSJÖN Dianthus barbatus
Denna borstnejlika har hittats vid en dikeskant i anslutning till en gammal åker som tidigare varit uppodlad. Människorna som bodde 
på platsen flyttade därifrån på 1930-talet. Blandade färger



NGB14646 3 6 SD Sommaraster SALOME BLÅ Callistephus chinensis
Blå sommaraster framtagen vid Svalöf Weibulls AB. En av sorterna I Salome-serien. Förgro inomhus, undvik att odla flera år på samma 
växtplats p g a risken för vissnesjuka. Ettårig.

NGB23802 2 6 SD Rosenglim KNÄREDSBLOMMAN Silene armeria

Detta rosenglim har kallats Knäredsblomman så länge donatorn känt till den och den växte i farmoderns trädgård i Knäred, Laholm i 
Sverige. Farmodern flyttade dit på 1940-talet och denna population av rosenglim stod antagligen redan i trädgården när farmodern 
kom dit och har sedan ärvts inom släkten. Knäredsblomman kom till NordGen genom POM (Programmet för odlad mångfald). 
Blommorna lyser starkt rosa.

NGB21833 2 6 SD Vejde BØLSHAVN SS0307 Isatis tinctoria
Vejde har länge använts som färgväxt i Europa. I Sverige är den känd för att ha gett den blå färgen i svenska flaggan och karolinernas 
uniformer. Denna accession är insamlad på Bornholm.

NGB21913 2 6 SD Ballongblomma SKÆLSØR SS0504 Nicandra physalodes

Ballongblomma (Leanderblomma/-klocka) är en ettårig ört som ibland odlas som rabattväxt. Blommar från juli till september med 
stora, klocklika, blå blommor. Fodret växter till och bilder med tiden ett stort uppblåst, kantigt vingkantat hölje runt frukten. Arten är 
giftig. Accessionen är insamlad som relikväxt i Skælskør, Danmark.

NGB7726 2 6 SD Gurka IDEAL IDUNA Cucumis sativus

Detta är en frilandsgurka av dansk asietyp. Frukterna skördas fullt utvecklade och Ideal Iduna ska då fortfarande vara grön. Gurkan 
skalas sen och kärnas ur. Därefter fylls hålrummet med salt så att vattnet dras ur. Slutligen skärs gurkan i bitar och lagras i glasburk 
med ättika, socker och kryddor.

NGB1801 1 6 SD Gurka MUROMSK DRUE Cucumis sativus
Muromsk Drue ger små, gröna frilandsgurkor för inläggning. Mycket tidig och tålig även under sämre förhållanden. En gammal sort 
från början på 1900-talet och som erbjudits av ett flertal fröfirmor, både danska och svenska.

NGB18172 3 6 SD Gurka DANA Cucumis sativus Dansk Asie, er ensartet i type, glat, nettet grøn og grønblivende. Udbyttet er ret stort og kvaliteten fin.

NGB24773 4 6 SD Gurka EDSBY GÅRD, VIT Cucumis sativus

Denna mycket gamla sort av gurka är egentligen en typ av slanggurka som förr kallades för bänkgurka. De drevs i varmbänk i så kallade 
bänkgårdar och skördades i fullt utvecklat stadium. Edsby Gård är en sort med vitt, slätt skal och med mycket tjockt och fast fruktkött. 
Denna typ används till syltning.

NGB13169 2 6 SD Gurka FAVÖR II Cucumis sativus

Frilandsgurka från W. Weibull AB, Landskrona. Deras katalog från 1963 ger följande beskrivning: "Egen förädling och odling. Frukter 
något finknottriga och valsformade, vackert gröna, i storlek obetydligt mindre än Rhensk Druv. Har litet kärnhus och därför omtyckt 
som ättiks- och saltgurka. Favör är motståndskraftig mot sjukdomar."

NGB9999 2 6 SD Melon BILLEBERGA Cucumis melo

Svensk melon som redan på 1940-talet såldes av W. Weibull AB, Landskrona. Deras katalog för trädgårdsmästare från 1944 beskriver 
Billeberga enligt följande: "En lokalsort av melon, som blivit huvudsorten för bänk- och husodling överallt där den en gång prövats. 
Billeberga är en exportmelon av första klass. Frukterna är runda till svagt ovala med gul skalfärg och orangegult kött, svagt men ganska 
tätt refflade. Litet kärnhus ger god tyngd åt melonen."

NGB12020 3 6 SD Melon WESTS Cucumis melo

Dansk melonsort som ger nätade gula frukter med orangegult kött och små kärnhus. Värmekrävande och kan endast odlas under glas. 
Gammal, tidigare allmänt odlad sort, från 1920-talet, eller till och med tidigare. Erbjuden av ett flertal fröfirmor, som t. ex. A. Hansens 
frøhandel och Chr. Olsen frøavl & frøhandel.

NGB7773 3 6 SD Gul lök HAMUND Allium cepa var. cepa Stor gul lök, med rund form och kraftigt skal. 'Hamund' har goda lagringsegenskaper. Sorten är från AB Hammenhög Frö 1976.

NGB535 1 6 SD Röd lök BRUNSWIGER ‘RODO’ Allium cepa var. cepa
Röd plattrund lök med utmärkta lagringsegenskaper. En dansk stam av gamla Braunschweiger Rote, vilken har sitt ursprung i Tyskland 
på 1800-talet.

NGB7771 3 6 SD Röd lök Brunswiger Wimo Allium cepa var. cepa

Brunswiger Wimo är en gammal traditionell löksort som har varit mycket populär att odla.  Sorten är röd och mestadels plattrund. 
Köttet är mycket fast vilket ger en utmärkt hållbarhet om man vill lagra den över vintern. Så tidigt på våren när jorden reder sig eller 
ännu hellre förkultivera i mars-april.  Vid förkultivering kan 5-8 frön sås i en kruka som sedan försiktigt lyfts upp ur krukan och 
planteras på friland med 25 cm avstånd mellan plantgyttringarna och radavstånd 25-50 cm. Lök trivs i lite lättare jordar, gärna 
sandblandad mull.

NGB24320 3 6 SD Kålrabbi LAUKO Brassica oleracea var. gongylodes
Lauko är en blå kålrabbi. Den är lagom skördefärdig när ”knutan” är 5-7 cm i diameter. Smaken är mild och den kan, efter skalning, 
ätas både rå och kokt.

NGB25675 3 5 SD Kinakål 42201 – PB LINE Brassica rapa subsp. pekinensis

Denna kinakål är från ett förädlingsprogram i Hammenhög som syftade till att få fram klumprotstolerant material. Linjen med 
beteckningen 42201 hann aldrig bli någon sort innan förädlingsprogrammet lades ner. Synd på en så synnerligen enhetlig och har bra 
kinakål med tolerans mot både klumprot och för tidig blomning

NGB1977 1 6 SD Brysselkål LONG ISLAND Brassica oleracea var. gemmifera

Sorten er en meget ensartet, halvhøj, ret bred rosenkål med ret store, mørkegrønne blade og let aflange, velfarvede, glatte og store 
hoveder. Hovederne er pænt fordelt på stokken og er pænt lukkede også ved basis efter afpudsning. Hovederne er meget tidligt og 
ensartet udviklede og sunde. Stammen har givet et særdeles stort udbytte af særdeles høj kvalitet.

NGB23914 2 6 SD Blomkål ERFURTER NR 152 Brassica oleracea var. botrytis
En gammal blomkålssort som har odlats mycket i både Sverige och danmark. Sorten är tidig och det blir fina vita huvud som smakar 
utmärkt.

NGB1815 2 6 SD Blomkål GARANT Brassica oleracea var. botrytis
I Hammenhögs frökatalog från 1959 står det följande: Ny högklassig sort något senare och med kraftigare bladtäckning än Codania. 
Mycket hög kvalitet. Lämplig både för tidig vårskörd och höstskörd.

NGB1816 1 6 SD Blomkål GRANDESSA Brassica oleracea var. botrytis Grandessa är färdig att skörda 70-80 dagar efter plantering. Huvudet är vackert vitt samt litet och nätt.

NGB9253 1 6 SD Rödkål HOLDBAR AMAGER Brassica oleracea var. capitata Er en ensartet, ret kratfig, vinterrødkål med højrund til rund huvud. Holdbarheden i lager er god. 

NGB1993 1 6 SD Rödkål HOLDBAR AMAGER Brassica oleracea var. capitata
Er en ensartet, ret kratfig, højrund til rund rødkål med ret god ud- og indvendig farve. Farve efter af pudsning er god. Lukningen er 
middel. Den invendige stok er lille. Den har givet et særdeles stort udbytte af fin kvalitet. Holdbarheden er god

NGB1992 2 6 SD Rödkål AMAGER ‘304’ Brassica oleracea var. capitata 
Rödkål som ger i det närmaste runda huvuden med djupröd färg och stark blådaggighet. Ger en god skörd av hög kvalitet. Kan lagras. 
Stammen 304 är från Tagenshus, 1959. Donerad till genbanken av A. Hansens Amagerfrø A/S.

NGB553 1 7 SD Spetskål BIGAL Brassica oleracea var. conica
Bigal är en spetskål som förädlats i Danmark på 70-talet. Huvudet är ovalt tillspetsat och spricker inte så lätt som många andra 
spetskålar gör.  Spetskål har en kort utvecklingstid och kan skördas under sommaren eller tidig höst beroende på när man sår.



NGB1985 1 6 SD Spetskål ERSTLING “LINGA” Brassica oleracea var. conica
Denna medeltidiga spetskål ger stora genomfärgade huvud som sluter fint. Den invändiga stocken är låg. Spetskål spricker lätt när den 
mognar därför är det bra att så i omgångar på våren med några dagars mellanrum så att all skörd inte kommer samtidigt.

NGB1889 1 6 SD Vitkål AMAGER HØJ “KALIDA” Brassica oleracea var. capitata
Sorten är kraftigväxande och har relativt ljust gröna blad och huvud. Huvudet har en ballongformad bas, men är något tillplattat på 
toppen. Sorten är klar för skörd på senhösten och den kan lagras länge.

NGB11800 2 6 SD Vitkål DURAL Brassica oleracea var. capitata
Dural är medelkraftig i växten och är relativt sent utvecklad. Den har friskt gröna blad och huvud. Plantan växer halvhögt och den
invändiga stocken är mediumhög. Huvudena är runda, de flesta med en ballongformad bas.

NGB5009 2 6 SD Vitkål JULIKONGEN Brassica oleracea var. capitata

Olaus Lima började förädla denna sort 1925 genom att korsa 'Stavanger Torg' och 'Ditmarsker' och sedan genomföra massurval. 
Julikongen blev marknadsförd 1933. Den var den tidigaste norska sorten på marknaden och var mycket eftertraktad. Den fungerar 
som en sensommar- till höstkål i södra Norge och som vinterkål i nordliga delar av landet.

NGB6040 1 6 SD Savoykål ULMER Brassica oleracea var. sabauda Tidig savoykål med små huvuden. Sorten har odlats i Danmark sedan slutet på 1800-talet, men har sitt ursprung i Tyskland.

NGB4085 1 6 SD Grönkål HØJ AMAGER, TOFTØ Brassica oleracea var. sabellica
En sort av krusbladig grönkål som odlats i över 100 år i Danmark och som förekommit i flera olika stammar. Denna stam är från Toftø, 
1960. Høj Amager är tämligen högväxande och har stora, väl krusade blad. Vinterhärdigheten relativt sett god.

NGB1833 1 6 SD Grönkål HALVHØJ EKSTRA MOSKRUSET TIARA Brassica oleracea var. sabellica Denna sort från 1970-talet  är mörkgrön och stadigt upprättväxande. 

NGB1832 1 6 SD Grönkål HALVHØJ KRUSET “KONSERVA” Brassica oleracea var. sabellica Detta är en medeltidig grönkål som passar bra att odla efter tex. tidiga potatis för skörd sen höst.

NGB546 1 6 SD Grönkål Halvhøj ekstra moskruset Kurla. Brassica oleracea var. sabellica

Halvhøj ekstra moskruset Kurla. Grönkål är en mycket gammal kulturväxt och det är en grönsak som passar utmärkt i kalla Norden på 
grund av sin vinterhärdighet. Det är också möjligt att så tidigt på våren för tidig skörd under sommaren eller så väntar man med 
sådden till midsommar för att få en odling som kan skördas hela hösten och nästan in på vårkanten. Plantavståndet ska var 50 cm 
liksom radavståndet. Grönkål trivs i kraftig välgödslad jord.
Halvhøj ekstra moskruset Kurla har precis som namnet påstår blad som är mycket mosskrusiga och ju äldre plantan blir desto mer 
krusigare blir bladen. Skörden kan göras från det att plantan är mycket liten eller så går det bra att vänta till sen höst när bladen är 
större.

NGB21241 2 6 SD Trädgårdsmålla HARRES MÆLDE Atriplex hortensis

Meget gammel familiesort fra Sønderjylland. Blev tradisjonelt sået sent efterår, og får da tidligt høsteklare blade. Donatoren skriver: 
Fra min allertidligste barndom, hvor vi i 1939 boede i Østergade i Tønder, kan jeg huske, at vi ofte har fået spinat, eller grøn 
havemælde, som jeg først langt senere fandt ud af det drejede sig om, stuvet i almindelig sødmælk.

NGB4101 1 6 SD Huvudsallat GULDGUL STENHOVED Lactuca sativa
Äldre sort av huvudsallat. Bildar gulgröna täta huvuden. Användes förr till drivning i kallbänk. Detta är en selektion av sorten gjord på 
Hunderup, 1951.

NGB17956 2 6 SD Persilja PERSILJA FRÅN GOTSKA SANDÖN Petroselinum crispum

Persilja ursprungligen insamlad nära jakt- och fiskestugan "Bourgströms" på Gotska Sandön. Fyrmästaren Karl Bourgström lät uppföra 
denna stuga omkring år 1900. I denna stuga har bland annat författaren och konstnären Albert Engström bott, under sina besök på 
Gotska Sandön.

NGB14629 2 6 SD Gräslök ÖSTRA RÖNNSKÄR RP0101 Allium schoenoprasum Vill populasjon samlet inn øst for Helsinki. Vanlig lilla blomsterfarge, medium sen, men relativ sterk mot meldugg

NGB7743 2 6 SD Dill TUVE Anethum graveolens Tuve er en dildsort, som er forædlet af Ohlsens enke. Den kom på markedet i 1978.

NGB557 1 6 SD Körvel KRUSET “CURLA” Anthriscus cerefolium
Kruset Kurla har en middel til ret kraftig vækst, nærmest opret, ved fuld udvikling knap middelhøj. Bladene er middelstore, stærkt 
delte og meget finttakkede, farven lysegrøn, stilken med anthocyan.

NGB21258 2 6 SD Kummin ROVANIEMI IM09 Carum carvi Material insamlat i Rovaniemi i nordliga Finland av vildväxande kummin. Mer kortväxt än vanliga sorter av kummin.

NGB20210 1 6 SD Anisisop RICHTERS 1995 Agastache foenicilum Agastache foeniculum. Anisisop är er en flerårig kryddört med blåvioletta blommor. Hela plantan doftar gott av anis och mynta.

NGB8419 3 6 SD Sparris HÄLJARP Asparagus officinalis
Denna accession har donerats till oss från byn Häljarp i Skåne. I vår fröodling här på NordGen så sköt denna sparris på sitt tredje 
odlingsår långa, fingertjocka sparrisstänglar som såg delikata ut

NGB9997 4 4 SD Vårkorn Svanhals Hordeum vulgare Mycket gammal sort av vårkorn som kom i början av 1900-talet. 2-radskorn. Listad som bevarandesort i Sverige. 

NGB2126 4 4 SD Vårvete FRAM 1 Triticum aestivum subsp. aestivum
Ett vårvete som odlades mycket i Norge på 30-40-talen. Idag ett förnyat intresse för sorten då den har längre strå än moderna 
vetesorter och därför passar bra för ekologisk odling och då den har en brukbar bakkvalitet. 

NGB6674 4 4 SD Vårvete Lantvete från Halland Triticum aestivum subsp. aestivum En lantsort som odlats mycket just i Halland. Den har svaga strån med bruna eller vita svagt borstiga eller borstlösa ax. 

NGB8759 2 2 SD Purrhavre Purrhavre FRA BUR Avena strigosa

Purrhavren är en rätt avlägsen släkting till den odlade havren (Avena sativa). Den har tjänat som en gröda i historisk tid i Sverige och
Danmark och är fortfarande i odling i vissa länder, bl.a. på de västskotska öarna Hebriderna. Där odlar man den som en fodergröda till 
djuren och inte till mogen skörd, eftersom fröna är mycket små. I Brasilien finns faktiskt också några sorter framtagna med extra 
frodig växt.

NGB20205 4 6 SD Stensärt/märgärt Gaperhult Pisum sativum L. subsp. Sativum

Denna så kallade stensärt kan spåras tillbaka till 1920-talet till ett fiskare- och småbrukarpar i Gaperhult i Hälsingland. Sorten är 
mycket högvuxen och behöver stöttas. Ärtorna kan spritas, förvällas och frysas in men även användas färska, t ex i grönsakssoppa. 
Stensärt är ett slags högvuxen märgärt och en ärttyp som fått sitt namn efter Stens gård i Graversfors norr om Norrköping. Om 
Gaperhult har sitt ursprung i ärten från Graversfors är oklart men genetiska undersökningar tyder på att många av de sorter som kalls 
stensärt faktiskt har ett gemensamt ursprung.

NGB4100 1 6 SD Huvudsallat Maikönig Lactuca sativa L.
Maikönig är en tidig huvudsallat för friland. Huvudena är medelstora, fasta och har en ljusgrön färg. Sorten har funnits i Europa 
ända sedan före 1910 och än idag finns ättlingar till denna gamla sallat att köpa i handeln.

NGB11771 2 6 SD Huvudsallat Hilro Lactuca sativa L.
Hilro är en huvudsallatsort för odling på friland. Huvudet blir stort och väl knutet, färgen är gulgrön och smaken är len och god – i 
synnerhet de innersta bladen i ”hjärtat” är mycket delikata. 

NGB13623 1 6 SD Kål Stenhuvud Brassica oleracea L. var. capitata L.
Stenhuvud är en sen höstkål med medelstora till stora huvud. Bladen ligger lagom hårt packade med ett litet mellanrum som gör att 
bladen enkelt går att särskilja. Dessa är också lagom tunna och smidiga att rulla in färsen i, så med andra ord en utmärkt kåldolmekål.
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NGB 3048 Lange røde (Danmark) 
 
Synonymer: SWE: Röd Mandel 
 
Beskrivning 
Medeltidig matpotatis. Knölar är medelstora, långa 
med grunda ögon, skalet är ljusrött och köttet ljusgult – 
gult. Ljusgroddarna är rödvioletta med mycket stark 
behåring. Plantan är ganska hög och öppen med svagt 
antocyaninfärgade stjälkar och mörkgröna blad med 
antocyaninfärgad mittnerv. De talrika vita blommorna 
anges ofta ha en svag rödaktig nyans och ofta ha 
dubbelkrona. Bär förekommer.  
Sorten är resistent mot vanlig skorv och Rattle-virus, 
men är mottaglig för potatiskräfta, virus Y och mop-
top-virus. 
 

Sorten har medelhöga halter av torrsubstans och är fast 
när den kokas (koktyp A), men har stor tendens till 
mörkfärgning efter kokning. Glykoalkaloidhalt är hög. 
 
Historia 
En dansk lantsort av okänt ursprung. En potatissort 
med långa röda knölar nämns redan 1772 av Trojel. 
Lokalt odlad på Fyn samt Lolland-Falster bl.a. i Rødby 
området och på öarna syd om Sjælland, då den lämpar 
sig för odling på lerjord. 
 

   
 

NGB 20396 Samsø Sharpes Express (Danmark) 
 
Synonymer: DEN: Sydens Dronning, Samsø 
 
Beskrivning 
Tidig matpotatis. Knölarna är medelstora, långovala till 
långa, ibland lite böjda och har grunda ögon. Skalet är 
vitt och köttet är vitt. Plantan är något överhängande, 
måttligt täckt med blad. Bladen är täta, lätt skrynkliga, 
med många mellanflikar. Sorten blommar måttligt. 
Blommor är ljust rödvioletta med mellanstora vita 
flikar. Plantan sätter inga bär. Knölarna kan något 
sönderkokas, är lätt mjöliga och smakar gott. Potatisen 
tillhör koktyp B/C och kan tillagas på många olika sätt. 
Äts ofta som färskpotatis. Chips tenderar att bli lätt 
bruna, är krispiga men smaken är inte gott. Halten av 
glykoalkaloider i knölen är låg. Sorten är ganska 
mottaglig till potatisbladmögel.  
 

Historia 
Troligtvis en lokal variant från ön Samsø i Danmark av 
den engelska sorten Sharpe's Express från 1900. Detta 
indikeras av både morfologiska karaktärer samt en 
DNA-studie med hjälp av SSR-markörer. För närvarande 
genomför NordGen ytterligare en DNA-studie med SNP-
markörer, vilket vi hoppas bekräftar de tidigare 
forskningsresultaten. 
Ursprunget till denna sort på ön Samsø beskrivs i en 
intressant och rolig artikel som handlar om en 
apotekare och hans assistent Jens Hansen från byn 
Tranebjerg. De hade ambitionen att förädla potatis på 
ön, men de lokala katterna omintetgjorde deras planer. 
Läs hela historien här: 
https://www.visitsamsoe.dk/inspiration/sydens-
dronning/ 
 

   
 

https://www.visitsamsoe.dk/inspiration/sydens-dronning/
https://www.visitsamsoe.dk/inspiration/sydens-dronning/


NGB 3267 Lemin punanen (Finland) 
 
Synonymer: FIN: Mikkelin peruna, Sokkalan peruna 
 
Beskrivning 
Mycket sen matpotatis. Knölarna är ljusröda och runda 
med mycket djupa ögon. Köttet är ljusgult med röda 
fläckar. Sorten är högväxande med kraftig blast och 
stort rotsystem. Blomningen är riklig med rödvioletta 
blommor med vita spetsar och ränder. Lemin punanen 
anses ha god motståndskraft mot brunröta. 
Torrsubstanshalten är hög och knölarna är mjöliga efter 
kokning och mörkfärgas något. Smaken är god, lite 
sötaktig.   
 

Historia 
Enligt traditionen kom sorten till Finland på 1850-talet 
med finska soldater som återvände från Krimkriget. 
Den har mest odlats i sydöstra Finland. Kommunen 
Lemi har sedan 1990-talet strävat efter att odla och 
marknadsföra den som en lokal specialitet.    
    

   
 

 

NGB 3375 Karjalan musta (Finland) 
 
Synonym: FIN: Wärtsilän musta 
 
Beskrivning 
Karjalan musta är en medeltidig matpotatis. Knölen är 
rund med tämligen djupa ögon. Skalet är ljust blåviolett 
och köttet vitt. Ljusgrodden är mörkt blåviolett och 
långsträckt med tät hårighet. Blomman är vit och 
knopparna faller lätt av. Knölarna har mycket högt 
innehåll av torrsubstans och är något mjölig. Skalfärgen 
nästan försvinner vid kokning. Potatisen är lämpliga för 
bakning. Sorten är inte bra för chipsproduktion. Den 
har mycket låg innehåll av glykoalkaloider. Sorten har 
bra resistens mot potatisbladmögel både på blad och 
på knölar och bra resistens mot PMTV virus och vanlig 
skorv, men är mottaglig för virus Y.  
 

Historia 
Okänt ursprung. Sorten odlats i östra Nylands skärgård 
och i södra Karelen i mindre omfattning. 

   
 

 



NGB 3493 Pito (Finland) 
 
Pedigree: Golden Wonder x Ella 
 
Beskrivning 
Pito är en medelsen - sen matpotatis. Plantan är högt och 
upprätt och öppet. Stjälkar är kraftiga, antocyaninfärgade 
med böljande vingar. Bladen är medelstora, avlånga, öppna 
och mörkgröna med antocyaninfärgade skaft och nerver. 
Sorten blommar rikligt, blommorna är svagt blåvioletta med 
vita spetsar. Bär utvecklas inte eller mycket sparsamt.  
Knölarna är ovala till långovala med grunda ögon. Skalets 
färg är ljusgul till gul och köttets färg är ljusgul till gul. Sorten 
har en viss resistens mot potatisbladmögel, ganska dålig 
resistens mot virussjukdomar, ganska bra resistens mot 
kräfta och pulverskorv. Sorten smakar mycket gott, är mjölig 
och passar bäst till potatismos, bakning, soppor eller som 
ångat.  

Historia 
1964, korsningen av Golden Wonder x Ella av Onni 
Pohjanheimo resulterade i den populära 
matpotatissorten Pito. I slutet av 1980-talet var Pito 
den mest odlade sort i Södra Savolax, Norra Savolax 
och Mellersta Finland landskapen, sedan avtog dess 
popularitet på grund av mottaglighet för 
virussjukdomar. 1964 accepterades Pito i listan över 
premiumsorter och senare i listan över 
rekommenderade sorter, och fanns där kvar 2004. 
Användning av sorten i odlingen begränsades av 
paragrafen om bekämpning av brunröta och blötröta i 
utsädeshandelslagen 1975. Pito har också 
rekommenderats som stärkelsepotatis. 

   
 

NGB 3149 Rauðar íslenskar (Gammal svensk röd) (Island) 
 
Synonymer: FIN: Haalikas; ISL: Bleikar islenskar,  
Helguhvammskartöflur, Íslendingur, Ólafsrauður; NOR:  
Sort fra Brekke; SWE: Asklanda röd, Farbror Frans,  
Finnmarkspotatis, Freker, Nolor, Rödpäror,  
Rökingepotatis, Socker, Visingsö röd, Våmhus,  
Västerbottens röd. 
 

Beskrivning 
Medelsen gammal lokal sort som sätter många, men  
ganska små knölar om växtsäsongen inte är tillräckligt  
god. Knölarna är rundkorta ovala, lite tillplattade med  
djupa ögon och aningen djupt navelfäste. Skinnet är  
rödviolett, köttet gult men ofta med rödfärgade  
kärlsträngar. Blomningen är rätt sällsynt men  
blommorna är små och vita med rödviolett antydan.  
Bär förekommer ej. Sorten är resistent mot  
potatiskräfta men mottaglig för bladmögel och  
brunröta och mycket mottaglig för potatisvirus Y (PVY). 

Den är motståndskraftig mot vanlig skorv och  
stjälkbakterios och mycket motståndskraftig mot  
jordburna virussjukdomar som orsakar inre ”rost”,  
speciellt PMTV (mop top). Raudar islenskar kan uppnå  
hög-mycket hög torrsubstanshalt och är en god  
matpotatis. De kan ha en sötaktig smak och bli  
mörkfärgade vid stekning p g a högt sockerinnehåll. 
Koktyp C.  
 

Historia 
Mycket gammal sort och möjligtvis den första som kom  
till Island 1760. Man anser att den är en av de sorter  
som Jonas Alströmer hade med sig från Holland och  
Frankrike åren mellan 1720 och 1730. Den odlades  
också i Finland, Norge och Sverige. Den odlas  
fortfarande och i rätt stor omfattning på Island men  
bara i obetydlig omfattning i de övriga nordiska  
länderna. 

   
 



NGB 3304 Bláar íslenskar (Island) 
 
Synonymer: ISL: Ferjunesbláar; NOR: Svart Valdres 
 
Beskrivning 
Sen sort med rund-ovala knölar som är blåvioletta till 
blå. Köttet är ljust men ofta med inslag av blåaktiga 
områden. Sorten har djupa ögon med framträdande 
ögonbryn. Ljusgroddarna är blåaktiga. Den har långa 
stoloner vilket medför att dotterknölarna ligger ganska 
långt från moderknölen. Vita blommor. Det har sagts 
att sorten är mottaglig för bladmögel men i övrigt är 
mycket litet känt om motståndskraften mot olika 
sjukdomar. Utmärkt mjölig matpotatis som har bra 
hållbarhet under lagring. Viss benägenhet till  
 

mörkfärgning efter kokning och ser inte aptitliga ut om 
de står framme för länge efter kokning. 
 
Historia 
Okänt ursprung. De första årtiondena på 1900-talet var 
minst 3 sorter i odling på Island; ’Edzell Blue’, som fick 
namnet ”Blálandsdrottning”, ’Shetland Blue’, som fick 
namnet ”Blálandskeisari” samt slutligen ’Bláar 
íslenskar’. På senare år är det vanligt att man kallar blå 
sorter ”Blálandsdrottning” även om det ofta är tal om 
’Bláar íslenskar’. Sorten odlas fortfarande på enstaka 
ställen på Island och Norge. 

   
 

 
 

  

NGB 3224 Vestar (Norge) 
 
Pedigree: Pimpernel x (Doon Star x Åspotet-1006) 
 
Beskrivning 
Halvsen matpotatis. Vestar har ovala knölar med 
grunda ögon. Skalets färg är röd och köttfärgen är vit - 
ljusgul. Ljusgroddar är rödvioletta. Plantor är kraftiga 
och blommar rikligt. Blommorna är rödvioletta. Vestar 
är resistent mot kräfta. Sorten är mycket 
motståndskraftig mot bladmögel på blad och knölar. 
Under vissa odlingsförhållanden är knölarna något 
benägna att få inre nekroser (rostfläckar). Sorten har 
goda lagringsegenskaper. Vestar har en medelhög 
torrsubstanshalt, är något mjölig och har god 
matkvalitet. 

Historia 
Förädlad vid Institutt for plantefag, NLH, Norge 1972. 
Sorten togs bort från sortlistan 1982. 

   
 

 



NGB 3225 Åspotet (Norge) 
 
Pedigree: Hindenburg x Centifolia 
 
Beskrivning 
Halvsen, högavkastande matpotatis. Sorten har ovala 
knölar med grunda ögon och bra form. Skal och 
köttfärg är vit. Ljusgroddarna är ljust rödvioletta. 
Plantorna är medelhöga, medväldigt svag 
antocyanfärgning i stjälkar och blomskaft. Blommorna 
har vita kronblad. Åspotet är resistent mot 
potatiskräfta och har god motståndskraft mot 
bladmögel och brunröta. Den angrips i mindre 
omfattning av vanlig skorv men är mer mottaglig mot 
rostringar (TRV). Sorten har medelhög torrsubstanshalt 
och får vid höga kvävegivor något försämrad 
matkvalitet. 
 

Historia 
Åspotet är den första riktiga norska potatissorten, om 
vi bortser från landsorter som uppkom mer eller 
mindre slumpmässigt och odlades lokalt i byar. Norges 
lantbruksakademi (NLH) i Ås startade förädling av 
potatis 1920, och sorten 'Ås' godkändes 1932. 
Förädlaren hette A. P. Lunden. Sorten användes flitigt, 
särskilt under kriget och fram till mitten av 1960-talet. 
När sorten lanserades representerade den ett stort 
framsteg i sjukdomsresistens. Åspotet togs bort från 
den norska sortlistan 1973. Då hade andra och bättre 
sorter successivt tagit över marknaden, men få norska 
sorter har en så stolt historia som Åspotet. 
 

   
 
 
 

  

NGB 3013 Leksands vit (Sverige) 
 
Synonymer: SWE: Leksandspotatis, Råneåpotatis, 
Tågpotatis, Wallin 
 
Beskrivning 
Medelsen matpotatis. Knölarna är runda, buckliga och 
har ganska djupa ögon och insänkt navel. Gulskaliga 
med tendens till rödviolett anstrykning och gul köttfärg. 
Ljusgrodden är klotformig med liten spets, rödviolett 
färg, mest på basen, och ganska hårig. Plantan har 
ganska god täckning och är relativt ljusgrön. Den har 
riklig blomning med stora vita blommor och rikligt med 
bär. Leksands vit är mycket mottaglig för bladmögel, 
 

brunröta och krussjuka. Den är däremot 
motståndskraftig mot skorv och mop top (rostringar). 
Mottaglig för Phoma-röta. Sorten har hög torrsubstanshalt 
men är dock ganska fast efter kokning (koktyp B). Hög halt 
av glykoalkaloider. 
 
Historia 
Gammal lantsort. Antas härstamma från Jonas 
Alströmers import på 1720-talet. Lär då ha odlats på 
hans gård Nolhaga utanför Alingsås i Västergötland, 
Sverige. Har odlats ganska allmänt i Dalarna och 
Norrland. 

   
 

 



 

NGB 3160 Birgitta (Sverige) 
 
Pedigree: Magnum bonum x Badera 
 
Beskrivning 
Sen matpotatissort som bör odlas på lättare jord 
eftersom kvaliteten försämras vid odling på fuktig och 
lerhaltig jord. Knölarna är välformade, rundovala-
långovala och släta med grunda ögon. Skalet är vitt och 
köttfärgen likaså. Ljusgrodden är kort med ljust 
rödviolett färg och saknar nästan behåring. Gror sent 
och är därför lättlagrad med bra kvalitet även sent på 
säsongen. Ganska högväxande med ljusgrönt bladverk. 
Blomningen är riklig med ljus rödvioletta kronblad med 
vita spetsar. Bär förekommer sparsamt. Sorten angrips 
lätt av bladmögel men är ganska motståndskraftig mot 
brunröta. Mycket mottaglig för krussjuka men 
 

motståndskraftig mot mop top (rostringar). På lättare 
jord är kokkvaliteten bra med liten benägenhet för 
mörkfärgning efter kokning. Sorten har varit omtyckt i 
restaurangbranschen eftersom den har en hyfsat fast 
konsistens och inte kokar sönder. 
 
Historia 
Birgitta är en av de första svenskförädlade sorter från 
Sveriges Utsädesförening i Svalöf, 1923. Föräldrarna var 
den berömda sorten Magnum Bonum och sorten 
Badera, en sydchilensk medelsen, vitskalig och vitköttig 
lantsort. Birgitta togs bort från sortlistan 1964. Har varit 
allmänt odlad i Skåne, södra och östra Småland och på 
Gotland samt ganska allmänt i övriga Götaland och 
Svealand. 

   
 

 

NGB 3207 Björna (Sverige) 
 
Beskrivning 
En tidig matpotatis. Knölarna är rundovala, ganska 
buckliga med medeldjupa ögon, och något insänkt 
navel. Skalet är mörkt blått. Färgen ligger under 
korklagret och visar sig mörkast i kronänden och i 
ögongroparna. Köttfärgen är ganska starkt gul. 
Ljusgrodden är långsträckt och mörkt blåviolett och 
täcks av rikligt med hår. Plantan är ganska hög, något 
täckande, med mörkgrön färg. Blomningen är ganska 
riklig. Foderbladen är antocyanfärgade. Blomman är blå 
med små vita spetsar. Sorten är kräftimmun, men i  
 

övrigt mycket mottaglig för de flesta sjukdomar. Detta 
gäller såväl bladmögel som brunröta samt krussjuka 
och vanlig skorv. Sorten torde vara svårlagrad, då den 
lätt angrips av Phoma och Fusarium. 
Torrsubstanshalten är ganska hög och tillhör den 
sönderkokande och mjöliga typen (koktyp B/C). Svag 
mörkfärgning efter kokning. 
 
Historia 
Sorten är en gammal tidig sort som odlats i Jämtland 
som matpotatis. 
 

   
 

 



 

NGB 23571 Himalaya (Nepal/Sverige) 
 
Beskrivning 
Himalaya är en ny sort i vår genbank. Den har nyligen 
blivit virusrensad och kommer att genomgå en 
detaljerad morfologisk karakterisering under 2023. Den 
har odlats på NordGen i några år innan den blev 
virusrensad och vi har samlat några observationer om 
sorten.  
Himalaya verkar vara en sen sort. Blasten står grön till 
sen höst medan andra sorter har redan vissnat. Den har 
höga, mörkgröna, robusta plantor. Sorten blommar 
rikligt och länge. Blommor är ljust rödvioletta. Knölarna 
är runda och varierar i storleken, har rött skal med 
starkrosa ögongropar, ögonen är medeldjupa. Köttet är 
ljusgult. Knölarna har en god lagringsförmåga. Alla som 
har odlat sorten påpekar att den är mycket resistent 
mot potatisbladmögel och det är en av 
huvudanledningarna varför sorten bevaras i vår 
genbank.       
 

Historia 
Även om potatisen anses ha ursprung i Nepal har den 
odlats ganska länge i Sverige. Den kom till NordGen via 
Göteborgs botaniska trädgård. En trädgårdsmästare 
som jobbade där fick några knölar av Himalaya 1985 
från en kille som vandrat i Nepal. Det finns också en 
parallell historia som berättar att Himalaya, en 
bladmögelresistent sort med röda, runda knölar 
odlades i flera år på en gård utanför Kristinehamn. 
Gårdsägaren fick några knölar av sin bror som i sin tur 
hade fått dem av Jan Lindblad (1932–1987) som var 
bland annat känd som naturfilmare, visselkonstnär, 
fågelimitatör och jonglör. Jan Lindblad tog med 
potatisen till Sverige från en av sina resor han gjorde till 
Indien och Himalaya, därav fick potatisen namnet 
Himalaya. Båda historierna tyder på att sorten har sitt 
ursprung i Himalaya. Även NordGen har bekräftat 
potatisens ursprung genom en DNA-studie med SSR-
markörer utförd 2015. Denna visade att Himalaya är 
identisk med en nummersort I1039 som CIP 
(International Potato Center) använder i sitt 
förädlingsprogram i Indien.  
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