
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomaternes konge 
 
Sille vågnede en helt normal morgen. Solen skinnede ind af vinduet. Hun strakte sig og gned 
søvnen ud af øjnene. 
Hun kastede et hurtigt blik hen mod Tims seng og registrerede, at han ikke lå i sin seng. Det 
var underligt Tim plejede altid at sove længe. Faktisk kaldte mor og Sille ham for syvsoveren. 
Sille kaldte på Tim, men der kom intet svar. 
 
Hun spekulerede over, hvor mon han var, hoppede ud af sengen og skyndte sig ned i 
køkkenet til mor. 
Mor stod ved komfuret og kæmpede med den klistrede havregrød som sædvanligt. "Har du 
set Tim mor"? spurgte Sille. 
''ja, nu du siger det Sille - Han er ude at kigge til de tomat planter, som I fik af grønthandleren 
i går, men det godt nok næsten en hel time siden, at han gik derud. "Kan du ikke lige gå ud og 
hente ham og sige, at morgenmaden er klar nu". 
 
Sille stak sine bare fødder i de falmede lyserøde Croks, der skulle have været smidt ud for 
lang tid siden. Sille vidste godt, hvorfor Tim var gået ud i haven, og han befandt sig nok i 
drivhuset. 
Dagen før havde de været forbi grønthandleren for at købe jordbær til havregrøden. 
Grønthandleren havde, på underlig vis, hevet fat i dem og spurgt dem med et mystisk blik i 
øjet, om ikke de ville have nogle tomatplanter, da han ikke selv kunne bruge dem. 
 
Grønthandleren havde været hvid som et lagen i hovedet. Han havde rystet over hele 
kroppen og det var med bævrende stemme, at han sagde "værsgo", da han rakte dem en 
lille, men flot tomatplante. Det havde strejfet dem, at han måske var syg og ville sælge hurtigt 
ud af sin bod. 
 
Sille kom ud i haven og spejdede hen mod drivhuset. Vinduerne var helt duggede. Da hun 
kom tættere på, kunne hun se, at Tim rumstede rundt med noget derinde. Det lignede 
nærmest, at han var oppe at slås med en. Sille forsøgte i en hurtig bevægelse at løsne 
skydedøren, der altid var svær at få op, men i dag var den da helt umulig at åbne, og hun 
kunne mærke, at hendes puls begyndte at stige. 
 
"Stille, skreg Tim. Se se se hvad der er sket med vores tomatplante. Den er tre meter 
høj, råbte Tim inde fra drivhuset. Tim lød bange. Det den den spærrer for døren, så jeg ikke 
kan komme ud. Sille blev forskrækket og råbte: ''jeg henter en økse ti! dig", Jeg kan få den 
ind ti! dig gennem ovenlysvinduet. 
 
Sille sprang fluks hen til brændeskuret, hvor moren ofte kløvede brænde. Hun tog 
,øksen og den lille trappestige under armen. Øksen kom med møje og besvær ned til Tim. 
Nu lød nogle voldsomme hug, og Tim brølede som en løve, der gik til angreb. 
 
Endelig kom Tim ud helt forpustet med noget, der lignede tomat saft udover hele 
pyjamassen. 
Kom Sille, skreg Tim med tomat i hele fjæset. Vi løber ind til mor. Vi må advare hende. Der er 
noget helt galt med den skide sindssyge tomatplante. 
De løb ind til mor i køkkenet. Mor for hen "Hvad er der dog sket Tim" Ring efter en ambulance 
Sille " . 
Rolig rolig mor. Det er ikke blod, men tomatsaft, jeg har fået på mig. 
Tim fortalte hurtigt med store armbevægelser, hvad der var sket, mens morens øjne blev 
større og større. Jamen, hvad er det, I siger børn? 



 
Pludselig lød et højt brag. Alle for sammen, og gryden med alt havregrøden røg' på gulvet. 
Lyden kom fra drivhuset. De kiggede ud af køkkenvinduet. Drivhusets ruder var gået i tusind 
små stykker, og tomatplanten med de lange grønne arme var blevet meget større og havde 
nu indfanget både sandkasse og havemøblerne på trætarassen. Den spiste, som en anden 
tornado, af blomsterne og ukrudtet i haven. Hvad fanden sker der, råbte mor. 
"Sille du må altså ringe til Slotsgartneren " 
"men jeg kender ikke nummeret" sagde Sille fortvivlet. 
"det er 25 78 34 12" råbte Tim "skynd dig nu og få ringet - tomatplanten bliver større og 
større". Sille spænede op af trappen, hun nåede ikke at kigge op og faldt over en stak 
papirer. Ah, det gjorde ondt, men Sille fik kæmpet sig hen til telefonen og ringede. 
 
Slotsgartneren sagde, at hun med det samme skulle løbe ned og købe en giftspray af 
mærket Tornado Tomato i Silvan. Sille fik at vide, at de skulle sprøjte det på planten i meget 
store mængder, ellers ville byen ende som en stor sø af tomatsuppe. 
Sille sprang ned i stuen. 
Mor gassede op for den sorte Opel og med speederen i bund nåede de til Silvan på 7 min. 
De løb ind og købte en hel palle med sprøjtegiften Tornado Tomato. 
Da de kom hjem, var huset pakket helt ind i tomatplanten. Planten havde lavet huller i muren 
og alle dens udlæggere var nu ved at finde vej ind i husets værelser. 
"Mor, hvad skal vi gøre"? Sagde Tim rystet. 
"Ring til alle fra byen og sig, at de skal komme med alt deres værktøj, brandslanger og 
vandspredere " råbte mor". Sig til dem, at det handler om liv eller død. Vi har brug for alles 
hjælp.til at slå planten ihjel". 
 
Sille fik ringet til samtlige borgere i byen og borgmesteren fik også besked. Inden længe 
hørtes luftalarmrens uhyggelige toner i hele byen. Deres nabo Hr. Hansen var den første, 
der kom løbende. Hr. Hansen havde taget sin største motorsav med. Man skulle ikke tro det, 
men Hr. Hansen var 57 år. Han stod nu som en anden actionmand og savede løs i 
tomatplanten. Du er min helt Hr. Hansen, råbte mor. 
 
Da de fleste var kommet, begyndte de i hast at lægge en plan. De ville tage Hr. Hansens 
motorsav og forsøge at save den grønne hovedstængel over. Brandmændene fyldte 
vandbeholderne med Tornado Tomato og sprøjtede løs på den nu syv meter høje 
tomatplante, der vred som en vild slange i kamp. Den dør ikke, råbte Sille skrækslagent. Der 
vokser hele tiden nye knopper ud der, hvor I lige har savet. 
 
Der kommer også tomater på med lynets hast. I dækning... råbte Tim. Den skyder med 
Tomater. En tomat ramte Hr. Hansen i knolden, og han gik ud som et lys. Hvad med at 
angribe dens rod skreg Tim, mens han kæmpede med en tomatstængel om halsen. 
Hr. Hansen vågnede op med et spjæt. Du siger noget Tim. Jeg har en rendegraver i mit skur. 
Jeg henter den straks. Alle var ved at give fortabt i kampen, da Hr. Hansen kom trornlende 
gennem hækken med den vildeste rendegraver, man kunne forstille sig. 
 
Det bumlede og bragede i haven, men Tomaten kunne ikke kæmpe mod gravemaskinen. 
 
Tim og Sille så ned i hullet, 
Hf. Hansen havde gravet. Et væmmeligt syn mødte dem. En kæmpe slangeagtig rod 
bevægede sig rundt nede i hullet. 
Brandmændene kom med deres store vandslanger og spulede Tornado Tomato ned i hullet. 
Kampen stod på i godt 9 timer, hvor røg, damp og tyktflydende tomatlava steg op fra jorden 
og spredte sig i hele byen. Kl.11.00 om aftenen knækkede den store tomathovedstængel 



midt over med et knæk, der gav trykbølger helt til Kina 
 
Tim, Sille og mor så på hinanden, smed slangerne fra sig og omfavnede hinanden. Folk 
jublede og klappede, og nogen græd af glæde. Nu var det overstået og et helt almindeligt liv 
kunne igen begynde. De turde næsten ikke tro på det. 
"Hvem har noget tape med?" Råbte mor ud over forsamlingen? 
"Det har jeg råbte" Maria. Maria var en ung dame, der samlede på tape. Hun havde næsten 
alt det tape, man overhovedet kunne få. De begyndte at dele grupperne. Lars-Johan, Emil og 
Hanne fra nr. 45, I laver cement og lapper hullet i muren og laver fundamentet til en ny 
terrasse. Maria og Ludvig fra rådhuset, samler glasset i en bunke. Hr. Hansen, Lis, Tanja og 
Anton sørger for at få hugget de lange stængler over med motorsaven. Bagefter hjælper vi 
alle med at læsse dem på trillebørene og køre dem på lossepladsen "sagde mor. 
 
Når alt er overstået, inviterer vi til kæmpefest, hvor vi fejrer, at vi har sejret over tomaternes 
konge. 
 
Hr. Hansen kom  
med hele fem 
motorsave, og Sille  
og Tims mor blev  
helt forelsket i ham. 
Tomatplanten blev 
delt i flere hundrede 
stykker. Tim og Sille 
kunne godt lide at 
ødelægge den. 
Det tog lang tid at 
save planten over. 
Mor, Tim, Sille og 
Anton, kørte alle 
delene på 
lossepladsen, hvor 
den kom op i 
haveaffald. Den  
fyldte samtlige 50 
containere. Sille og 
Tim så på planten,  
der blev mast 
sammen med en  
hel masse grene og 
blade og åndede  
lettet op. På vej  
hjem syntes Sille, at 
hun så en  
tomatplante vokse  
op af Købmand 
Nielsens husmur - 
men det var der  
nok ikke!  
 


