
 

8   41   74
Hans Wassard

Stammer fra Marienlyst ved Vording-
borg, hvor det voksede fra et frø sået 
af Hans Wassards far omkring 1850. 

Træet er beskrevet i 1927, men har 
været dyrket meget lidt. Træet er me-
get sundt.

Æblerne er middelstore og ovale og 
kan plukkes i oktober, men er først 
spiseklare fra januar. Æblet er grønt 
med en mørklilla dækfarve som dæk-
ker ca. ¼ af æblet, når det er modent.

Æblet er blevet beskrevet som et barn 
af Nonnetitte ”og et godt barn”. Æblet 
har en god aroma og en middel sødme.

5   38   71
Gråsten Blodrød

Stammer fra Holsteinborg ved Næstved 
og er en af de varianter af Gråsten
æblet, som findes i mange landsdele.

Æblet har været kendt siden 1896,
men denne variant er dog meget 
sjælden. Æblet er navngivet fra 
Gråsten i Sønderjylland og æblet er 
omtalt så tidligt som 1782. Det er 
verdenskendt som Gravenstein(er). 

Æblet modner i september/oktober og 
betragtes af mange som et af de bed-
ste spiseæbler. Gråsten er et stort og 
saftigt æble, med middel sødme. Det 
er kåret som Danmarks nationalæble.

3   36   69
Dronning Louise

Stammer fra Landlyst ved Vordingborg 
og er kendt siden 1894. Æblet er nær-
mest rundt. Grundfarven er grøn, men
dækkes halvt af en rød dækfarve.

Æblet er modent i november eller de-
cember og plukkes sidst i september 
eller i oktober. Overfladen er lidt ru. 
Stilken er lang og tynd – ca 2,5 cm. 
Træet hører til de tidligt blomstrende 
og har beskedent udbytte.

Æblet regnes af mange som et af de 
fineste danske spiseæbler - med en 
krydret aromatisk smag. Det danske 
svar på det engelske Cox Orangeæble.

Her er æblerne, der vokser på æbleengen bag dig.
Du kan læse mere om æblerne i Pometets, Det Biovidenskabelige Fakultets, æblenøgle på www.nordgen.org/nak

1   34   67
Basnæsæble

Stammer fra Basnæs ved Skælskør, 
hvor det udviklede sig fra frø i 1820. 
Træet er meget sjældent og har for-
mentlig aldrig været dyrket kommer-
cielt. 

Æblet er halvstort og plukkes sidst i 
august og modner i løbet af september 
og oktober, men det er holdbart meget 
længere. Æblet er grøngult, mens ca. 
¼ af æblet bliver rødbrunt, når det 
modner. Træet er sundt og æblerne 
betegnes som madæbler.

Smagen af æblet beskrives i litteratu-
ren nærmest som dårlig. Udseendet 
betegnes som kun lidt attraktivt!

2   35   68
Brøndæble

Stammer fra Præstøegnen og er kendt
fra 1913, men det er noget ældre.
Æblet er middelstort og det bliver 
mørkerødt på ca. 75 % af overfladen. 

Æblet plukkes i oktober. Det modner 
i november/december men er meget 
holdbart. Udbyttet er middelstort og 
æblet er fladrundt. Træet er meget 
sundt og får stort set ingen sygdom-
me. Æblet regnes for et mad- og 
mostæble og har en god sødme. 

Æblet er kun kendt fra Præstøegnen 
og har formentligt aldrig været dyrket 
kommercielt.
Meningerne om smagen er delte.

4      70
Ernst Trier

Æblet stammer fra Vallekilde Højskole
og er fundet af stifteren og forstande-
ren på Vallekilde Højskole, Ernst Trier. 
Træet blev udvalgt fra en række ud-
såede kerner. 

Træet er nu sjældent, men æblet er
sundt og middelstort. Det modner
i første halvdel af oktober og er meget
holdbart. Æblerne er meget smukke
og er ligefrem blevet betegnet som 
”ædle”. Det modne æble er kirsebær-
rødt helt ovre i det violetrøde og kan 
fint erstatte Ildrød Pigeon som 
juleæble. Smagen er der mere delte 
meninger om.

22   55   88
Skovfoged 

Stammer fra Lov ved Vordingborg og 
menes at være opstået fra en kerne, 
der er spiret omkring 1830. Æblet har 
været meget udbredt, men dyrkes 
ikke længere så meget.

Æblet er forholdsvis modstandsdyg-
tigt overfor sygdomme, men det er 
kun velsmagende i en uge eller to, når 
det modner. Derefter bliver det melet 
og kedeligt. Æblet er middelstort, rødt 
og modent fra sidst i august. Smagen 
er blevet vurderet som middelgod. 

Mange ældre mennesker, har meget 
positive erindringer om smagen af 
Skovfogedæblet.

21   54   87
Skensved Æble

Stammer fra Skensved, ved Havdrup 
mellem Roskilde og Køge, hvor det er 
blevet sået omkring år 1800.

Træet menes ikke at have været dyr-
ket kommercielt. Det er relativt sundt,
men æblerne kan få sodplet/flueplet.
Æblet er middelstort og tidligt. Det 
kan spises fra august og er holdbart i 
nogle måneder.

Æblet er glat og grøngult, og ved mo-
denhed bliver ca. halvdelen af æblet 
smukt rødt. Smagen er blevet vurde-
ret som middel god. 

20   53   86
Skarridsø Æble

Stammer fra ”Krudthusets” have i
Holmstrup sogn ved Skarridsø, Jyde-
rup. Kernen til træet blev sået i 1872 
af husmand Lars Jensens enke og 
kernen skulle stamme fra et Gråsten 
æble.

Æblet har formentlig aldrig været dyr-
ket kommercielt. Træet er relativt 
sundt, men æblerne kan være mod-
tagelige for sodplet/flueplet. Æblet er 
lille til middelstort og grønt med en 
smule rødfarvning.

Det kan spises fra oktober og opbeva-
res til februar. Smagen er blevet vur-
deret som meget god.

19   52   85
Ormslevæble

Stammer fra Ormslev ved Korsør.
Æblet er første gang beskrevet i 1913 
og det vides ikke, hvornår det er op-
stået.
Æblet blev registreret af forstanderen 
på Landsgrav havebrugsskole, Hans 
Knudsen.

Træet har ikke været dyrket ret meget 
- men er relativt sundt. Æblerne er 
modne i september/oktober, men kan 
holde nogle måneder mere.

Æblet er middelstort med gul grund-
farve, dækket halvt af røde/orange
striber, når det modner.
Smagen omtales som meget god.

16   49   82
Kundbyæble

Stammer fra Kundby, 12 km. vest for 
Holbæk. Æblet er først officielt beskre-
vet i 1995, men har været dyrket i 
Kundby og omegn i mange år forin-
den. Æblet er ikke kendt udenfor 
Kundby Sogn.

Æblet er modent i august og ikke sær-
lig holdbart. Æblet er gult i grundfar-
ven, men kan blive næsten helt rødt, 
når det er modent. 

Æblet har lidt appelsinsmag, og det
siges, at æblet ikke er modent før det
selv falder ned.
Det skal altså ikke plukkes.
Æblet giver en fin æblegrød/kage.

15   48   81
Koldemosegård

Stammer fra Sorø. Der er usikkerhed
om det er udviklet fra podekviste, 
eller fra kerne omkring 1890. Æblet 
kaldes også Röd Vinter Permain. 

Æblet har været dyrket, men er nu 
sjældent. Træet er nogenlunde sundt 
og æblerne modner meget sent. 
De er først spisemodne fra januar, 
men kan opbevares meget længere. 
Æblerne er middelstore. Farven er 
grøn, men kan ved modenhed blive 
dækket af en brunrød farve som 
under opbevaringen bliver lysere.

Det hævdes af nogen, at æblet lige-
frem har en dårlig bismag.

14   47   80
Knud Lunn

Stammer fra forpagterhaven ved 
Knabstrup hovedgård, vest for 
Holbæk. Æblet er opkaldt efter en 
søn på gården.

Træet menes at være sået omkring 
1860, men har ikke været særlig 
udbredt. Æblet modner sent og er 
spiseligt fra januar. Det er holdbart 
i mange måneder.Træet er nogen-
lunde sundt og giver middelstort ud-
bytte. Æblet hører desuden til blandt 
de største æbler, som vi kender i Dan-
mark. Æblet er grønt, men kan få lidt 
rød farve på solsiden. Smagen er ble-
vet vurderet som middel god.

33   66   99
Purpurella

Stammer fra Kelleris i Nordsjælland,
men det vides ikke, hvornår det er 
dannet eller af hvem. Træet er sjæl-
dent og nogenlunde sundt. 

Æblerne er modne i september/okto-
ber og det betragtes som et spiseæble 
med god smag, selvom det også hæv-
des, at æblet har en dårlig bismag.
Det er desuden holdbart i flere måne-
der.

Æblet er middelstort med en hvidgrøn 
grundfarve, mens ca. halvdelen af æb-
let ved modenhed bliver mørkerødt. 
Frugtkødet er meget saftigt med mid-
del sødme.

32   65   98
Niels Juul

Stammer fra Glostrup, hvor det spire- 
de fra kerne omkring 1875.
Æblet har været dyrket noget, men nu 
er det sjældent. Træet er nogenlunde 
sundt. I 1885 fik æblet certifikat af 1. 
klasse af Haveselskabet.

Æblerne er middelstore og de kan 
høstes fra sidst i september, men er 
først spiseklare ved juletid. De kan 
holde flere måneder, men taber i smag 
derved.

Æblet er grøngult, men med rødfarv-
ning på solsiden. Det er middel saftigt
og smagen er blevet vurderet som 
mindre god.

31   64   97
Ninas Æble

Stammer fra handelsgartner Carl
Langes have i Frederikssund, hvor det 
spirede fra kerne omkring 1840. 

Træet er kraftigt voksende, meget 
frugtbart og nogenlunde sundt. Det er 
meget sjældent og har formentlig 
aldrig været udbredt. Æblet modner i 
september/oktober og er middel stort. 
Det er grønt, men bliver på solsiden 
farvet en smule orange/rød.

Æblet er meget saftigt med lidt 
rosensmag, men er alligevel blevet 
vurderet til at have mindre god smag.

30   63   96
Nonnetit

fra Odstrup
Stammer her fra området, nemlig 
landsbyen Ostrup som oprindeligt hed 
Odstrup. Det vides ikke, hvor gammelt 
æblet er, men det blev i 2008 optaget
på den officielle liste over Danske 
Æbler som nr. 281.

Ældre mennesker i Grevinge sogn kan 
huske æblet fra deres barndom, og 
der står stadig gamle Nonnetit-træer 
flere steder i Grevinge. 

Æblet er middelstort, gult og modner i 
september/oktober. Æblet er vurderet 
som et meget fint spiseæble.

29   62   95
Vinteræble
fra Halskov

Stammer fra Halsskov ved Korsør og 
menes at være spiret fra kerne om-
kring 1800.

Træet har formentlig ikke været dyr-
ket meget udenfor Halsskov.  Det er 
nogenlunde sundt og æblet er stort. 
Det modner i november/december og 
kan opbevares nogle måneder. 

Æblet er gult og flad/fladrund. Æblet 
har en smag af ananas og smagen er 
blevet vurderet som god.

28   61   94
Vallekilde Æble

Stammer fra haven ved Vallekilde 
gamle præstegård hos Provst Jensen 
og menes at været spiret fra kerne 
omkring 1850. Æblet blev beskrevet 
første gang i 1908.

Træet har formentlig ikke været dyr-
ket meget udenfor Vallekilde.
Det er relativt sundt.

Æblerne modner i oktober og kan 
gemmes til marts. De er store med en 
grøn grundfarve, hvoraf cirka 25 %
senere bliver rød. 
Smagen er blevet vurderet som god.

27      93
Vallekilde

Sommeræble
Stammer fra haven på Vallekilde Høj-
skole. Æblet er første gang beskrevet 
i 1913, men det er noget ældre.  Æblet 
har formentlig ikke været dyrket ret 
mange andre steder. 

Træet er nogenlunde sundt og æbler-
ne modner omkring september, hvor 
de også skal spises.  Æblet er middel-
stort med en grøn grundfarve, som 
ved modenhed bliver næsten rød.

Æblet er saftigt, med en dårlig bi-
smag, men er alligevel blevet vurderet 
som velsmagende.

26      92
Udlejre Reinet

Stammer fra Udlejre Mark i Ølstykke 
ved Roskilde, hvor det er spiret fra en 
kerne omkring 1810. Træet har for-
mentligt stort set ikke været dyrket 
andre steder. 

Æblet er middelstort og modner sep-
tember/oktober og kan opbevares 
nogle måneder. Farven er grøngul, 
men ca. halvdelen af æblet bliver ved 
modenhed dækket af rød/orange med 
tydelige striber.

Æblet er meget smukt og smagen er 
blevet vurderet som god.

25   58   91
Tyra Matthiesen

Stammer fra Gundsømagle ved Ros-
kilde og er opkaldt efter et barn af 
den berømte danske pomolog Claus P. 
Matthiesen.

Træet er blevet dannet fra kerne om-
kring 1830, men har kun været lidt 
dyrket. Det er relativt sundt. Æblerne 
er middelstore og modner i septem-
ber/oktober. Æblet var bl.a. værdsat 
af Kulturminister Fischer, på hvis for-
anledning æblet fik certifikat i 1890. 

Æblets grundfarve er gul/grøngul, 
som bliver næsten dækket af mørke-
rød/mørklilla. Smagen er blevet vur-
deret som middel god.

24   57   90
Søbjergæble

Stammer fra landsbyen Søbjerg ved 
Høng, hvor konduktør H. Christensens 
mor såede en kerne omkring 1890. 

Æblet har aldrig været dyrket kom-
mercielt, eller blevet udbredt, men det 
er relativt sundt.
Æblerne modner i september/oktober 
og kan holde til november.

Farven er grøngul, som senere næsten 
dækkes af rødt. Smagen er blevet vur-
deret som middel god. 

23   56   89
Sorøæble

Stammer fra Sorø, hvor forhenværen-
de handelsgartner Hans Gram havde 
opdaget træet, som var spiret fra en 
kerne omkring 1905. Æblet har aldrig 
været dyrket kommercielt.

Træet er nogenlunde sundt og modner 
allerede i august. Æblet er gult, men 
kan få en del røde striber.
Det er fedtet med megen syre og en 
kraftig lugt og må primært betragtes 
som et madæble.

Det er modent fra sidst i august til 
midt i september. Smagen er blevet 
vurderet som middel god.

11   44   77
Høve Reinet

Stammer fra en kerne i 1874 i Lands-
byen Høve ved Dalmose.
Det hed tidligere Hjulmandsæble, men 
fik i 1924 det nuværende navn.

Træet har ikke været særligt udbredt. 
Men har dog været dyrket i plantager, 
fordi det er slankt og vokser lang-
somt, så det kunne plantes ret tæt.
Når træet bliver gammelt begynder 
grenene dog at hænge, og så kræver 
det mere plads.

Æblerne vokser ofte på grenspidserne, 
ligesom Filippa. Æblerne bliver gul/
grønne og røde på solsiden. Det er 
stort, robust, smukt og holdbart.

6   39   72
Gråsten

Høvdinggård
Stammer fra herregården Høvdinge-
gård ved Mern, syd for Præstø. Det er 
kendt siden 1927, men har stort set 
ikke været dyrket andre steder.

Æblet er en af de mange varianter af 
Gråsten, som er navngivet fra lokalite-
ten i Sønderjylland. Gråsten er omtalt 
så tidligt som 1782. Det er verdens-
kendt som Gravenstein (er). Det mod-
ner i september/oktober og betragtes 
som et af de ypperligste spiseæbler. 
Gråsten er et stort og saftigt spise-
æble, med middel sødme. Det er kåret 
som Danmarks nationalæble.

7   40   73
Hans Mathiesen

Stammer fra Halsskov, hvor det blev
fundet i en forblæst have ud til Store 
Bælt. Træet formodes at være fra 
omkring 1873 og det fik sit navn om-
kring 1900. Opkaldt efter ejeren af 
Mathiesens Planteskole i Korsør. 

Æblet er stort og smukt med grøn 
grundfarve, som ved modenhed bliver 
karminrød på solsiden. Træet fik op-
rindeligt nogen udbredelse, men det 
giver kun lille udbytte og er forsvun-
det igen fra æbleplantagerne.

Det modner sent på efteråret, kan hol-
de nogle måneder. Æblet er lidt tørt, 
men smager udmærket.

9   42   75
Herfølge
Voksæble

Stammer fra fra Herfølge, deraf nav-
net. Det er dannet fra frø i 1825 - og 
kendt fra 1898, men har aldrig været 
særligt udbredt. Træet er sundt, men 
æblerne er dog noget modtageligelige
for skurv. Æblerne er middelstore og 
høstes i oktober. De er spisemodne fra 
november/december. Grundfarven er 
gul, og ved modenhed bliver halvdelen 
af æblet nærmest orange med tydeli-
ge striber.
Æblet er saftigt, middelsødt med no-
gen aroma, men omtales alligevel vis-
se steder som mindre velsmagende.

10   43   76
Herman

Stammer fra Kalundborg fra en frø-
plante dannet i 1880, hvor det vokse- 
de op i Hr. Distriktslæge Hermann 
Larsen have. Æblet er aldrig blevet 
udbredt, selvom træet er nogenlunde 
sundt.

Æblerne beskrives i litteraturen som 
små, middelstore eller store, så vi må 
se, hvorledes æblerne udvikler sig 
her på Malergården. Æblet modner i 
november/december og holder ikke 
længe. Grundfarven er grøn/gul, men 
det bliver næsten rødt ved modenhed. 

Smagen er blevet vurderet som mid-
delgod med saftig og lidt syrlig aroma.

12   45   78
Pigeon Ildrød

Stammer fra Ormslev Mark, ved Kor-
sør. Træet er blevet podet omkring 
1840 med en kvist som stammede fra 
Fyn. Der findes flere Pigeoner som lig-
ner hinanden, men den Ildrøde er ble-
vet mest udbredt.

Æblerne, som er ret små, plukkes i ok-
tober og lægges på jorden i solen, hvis 
man ønsker dem ekstra røde.
Æblet har en let bitter smag, som 
mange godt kan lide. 

Pga. farven har det været brugt som 
juleæble og det er meget holdbart.
Pigeon betyder due og æblet har også 
været kaldt Dueæblet.

13   46   79
Ingers Æble

Stammer fra Taagerup, nord for Ros-
kilde , hvor gårdejerfrue, Inger Niel-
sen, havde sået en kerne omkring 
1872 i sin have.

Æblet er meget sjældent og har for-
mentligt stort set ikke været dyrket. 
Æblerne er af middel størrelse og 
modner allerede i august, men er alli-
gevel holdbart i flere måneder.
Træet er relativt sundt. Æblernes 
grundfarve er grøn og ved modenhed 
bliver halvdelen af æblet mørklilla.

Smagen er blevet vurderet som mind-
re god – men det er almindeligt for de 
meget tidlige æbler.

18      84
Mølleskov

Stammer fra skovfoged Christensens
have ved Mølleskoven ved Ringsted og 
er dannet fra frø omkring 1840.

Træet har haft nogen udbredelse, men 
er nu sjældent. Æblet er middelstort 
og modner i november/december, 
men kan plukkes fra sidst i september. 
Det er holdbart. Især udseendet hold-
er sig godt, mens smagen aftager med 
tiden.

Æblet er smukt grøngult, og noget af 
æblet kan få en orange glød i svage 
striber. Æblerne blæser let af og er 
modtagelige for skurv. Smagen er 
blevet vurderet som middel god.

17      83
Lundbytorp

Stammer fra Sydsjælland, Lundbytorp
ved Lundby Station, hvor det er frem-
vokset fra en kerne en gang i 1800-
tallet. Æblet er første gang beskrevet i 
1913.
Æblet har kun været lidt udbredt og er 
nu sjældent. 

Æblet er middelstort og træet er rela-
tivt sundt. Frugterne høstes sidst i 
september, men de er først modne i 
februar og kan sagtens holde til maj. 

Grundfarven er grøngul, men senere 
kan halvdelen af æblet blive helt rødt. 
Smagen vurderes som relativ god.
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Beplantningen af dette areal, med gamle Vestsjællandske Æble-
sorter, er gennemført med støtte fra: 
FødevareErhverv, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

Det er sket i samarbejde med foreningen: 
“Æbleværkstedet Nonnetit” der har hjemsted her i Odsherred. 
Se www.nonnetit.dk

Træerne er leveret fra Pometet i Taastrup og er blevet plantet af 
frivillige den 23. oktober 2011.

Formålet med beplantningen er at bevare nogle af de gamle og 
sjældne æblesorter - fordi de er spændende, og vi kan afprøve 
hvad de forskellige æbler er gode at bruge til - det kan være 
æblemos, most, cider, tørrede æbler, til udvikling af nye æble-
sorter eller til æblevin. Eller bare som spiseæbler.

Træerne er adopteret af frivillige som luger og holder rent om-
kring “deres” træ. Når jorden bliver holdt ren i de første år, så 
vokser træerne hurtigere og bliver så store, at mosegrise, harer 
og rådyr ikke kan skade dem så meget.

Der er plantet tre træer af hver sort - på forskellige steder.
33 sorter - 99 træer.
Den samme sort vokser både tørt, vådt og vindomsust.
Så kan vi følge med i, hvad de kan tåle og trives i.

På den anden side af denne tavle, kan du se billeder af alle 
æblerne og læse lidt om dem.

Fem af vores træer er gået ud i de lave områder, pga oversvøm-
melser i vinteren og foråret 2012/13.
Hvis vi får løst vandproblemet, så planter vi nye træer.

Illustration: Peter Løn Sørensen - 2013

Projektet er gennemført som et demonstrationsprojekt om bevaring og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer. 
De gamle Vestsjællandske æbler bevares til eftertiden.Vi vedligeholder et genetisk back up af æbletræerne i

Danmarks nationale samling af frugttræer på Pometet i Taastrup. 
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Indgang til Æbleengen

StenhøjenÆbleengens GPS koordinater:  55’47’21.89 N   11’37’27.86 Ø
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40 Hans Mathiesen

33 Purpurella

15 Koldemosegård

39 Gråsten Høvdinggård 
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34 Basnæsæble
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42 Herfølge Voksæble

17 Lundbytorp
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