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Projekt ”gamle, slesvigske frugtsorter” 
 
I 2015 satte museet et projekt på græs, som handler om at bevare gamle, 
regionale frugtsorter fra det tidligere hertugdømme Slesvig. I sin beskri-
velse af ”Dansk Frugt” fra 1913, skriver den berømte danske pomolog 
Claus P. Matthiesen om en række på dette tidspunkt kendte frugtsorter, 
der, i større eller mindre grad, var udbredt  i de dansktalende dele af det 
tidligere Hertugdømme. Især fra Als og egnen omkring Haderslev omta-
les en række sorter, der var kendt indtil bogens udgivelse. Mange af disse 
må anses for at være forsvundne i dag, da museet til stadighed leder 
efter dem. Der skal dog kun en enkelt bondemand til, som har podet nye 
træer af de gamle, og det er dem, vi håber at finde. I nogle tilfælde er det 
faktisk lykkedes at redde frugtsorter, som ellers har været glemt. 

Bodils Æble, en sort fra det 
østlige Sønderjylland, be-
skrevet af pomolog Matthi-
esen i Dansk Frugt fra 1913. 
Blandt de første træer, vi 
plantede i Oldemors Abild-
gård, oktober 2015, her ved 
den første blomstring i for-
året 2016. 



C. C. L. Hirschfeld var 1770-92 professor i ”Filosofi og de skjønne 

Videnskaber” ved Kiels universitet og han fungerede som konsulent for 
den danske stat, da der blev anlagt kongelige frugttræsplanteskoler i Dan-
mark og i hertugdømmerne i 1780’erne. 
 
Hirschfeld nævner også en række lokale æblesorter fra Slesvig og Hol-
sten. De fleste af disse er dog gået tabt i dag 

Sorten Grand (Stor) Richard blev be-
skrevet første gang af Hirschfeld i 

1788. Den var meget populær, men da 
træet ikke vokser ret kraftigt og derfor 

ikke bliver så pænt at se på, er den 
gået i glemmebogen og i dag håber vi 

at være heldige, at den gemmer sig i en 
gammel have i Sønderjylland. 



Sorter fra Flensborg Fjord-regionen 
 
 
I Sydslesvig er endnu bevaret en lang række frugtsorter, især fra Angel. 
Selvom disse ikke er truede, er de ikke særlig kendt i Danmark og de er 
en del af det samlede billede af Slesvigsk frugtavl gennem tiden. 
 
Museets eftersøgning af de sønderjyske sorter og undersøgelser i om-
trent 200 gamle frugthaver i regionen har, koblet med samarbejdet med 
tyske kolleger, samlet flere tråde omkring sorternes historie. Disse tråde 
spænder naturligt nok hen over den nuværende grænse, da frugtavlens 
kultur er af  regional karakter og rækker tilbage til en tid, hvor den nuvæ-
rende grænse ikke fandtes. 
 
Nord for Flensborg Fjord har man i de sidste knap 100 år talt om det så-
kaldte ”Bojskovskovæble”. Vores undersøgelser har vist, at det i Angel er 
kendt som ”Iversenapfel”. Dette navn skyldes en vis lærer Iversen, som 
omkring år 1900 flyttede til Angel fra Sundeved og havde sorten med. 
Men æblet er det samme som ”Bojskovskov”, og findes endnu på ganske 
mange og meget gamle træer i Sundeved. Et anerkendt pomologisk navn 
fra tiden omkring år 1900 har æblet dog ikke. 
 
I en gammel have i Sønderborg (kendt som ”Den Hemmelige Have”) 
fandt museet i 2016 et æbletræ med nogle flotte, gule æbler, som er 
modne allerede omkring 1. august. Vores tyske samarbejdspartner, 
Meinolf Hammerschmidt, der er en af Tysklands mest anerkendte pomo-
loger, genkendte æblet som ”det gamle vinsure æble” man havde haft i 
Angel. Det er i virkeligheden ikke overraskende, at æblet kendes på beg-
ge sider af fjorden. Vi har kaldt sorten for ”Vinsur fra Flensborg Fjord”. 
 
Endelig har vi også fundet sorter, som selv har sået sig fra kærne inden 
for de sidste 100 år og som vi vurderer har gode egenskaber både hvad 
smag og udseende angår. Derfor kan du på museet møde ”Kværs Præste-
gårdsæble” og ”Lysabildskovæblet”, som hører til denne kategori. 
 
Vi ses i Oldemors Abildgård ved Told– og Grænsemuseet i Padborg! 



Om æbler, deres formering og udbredelse 
 
Når en æblekærne spirer, dannes en helt ny æblesort, der vil være en 
blanding af de to forældresorters arvemasse. Men spiselige æbler er fra 
naturens side en sjældenhed. Sår man 1000 vilde æblekærner, vil der, 
rent statistisk, kun komme en håndfuld spiselige æbler ud af det.  
Resten vil være lig de oprindelige, vilde æbler, som har vokset i Europa i 
flere tusinde år. Forsøger man at ”styre” befrugtningen ved okulation, så 
det sikres, at forældretræerne er spiseæbler, stiger sandsynligheden  
noget. 
 
Derfor kan der mange steder—især i levende hegn, langs veje og baner—
stå æbletræer, af spirede æblekærner fra henkastede æbleskrog. Her kan 
der af og til findes æbler, som har bevaret en arvemasse fra de ellers for-
svundne, lokale frugtsorter. Derfor hører museet gerne om træer af 
ukendte sorter. 
 
Den eneste måde at sikre en frugtsorts identiske videreførelse på, er alt-
så podning, hvor en kvist fra modertræet sættes på en ny stamme. 

Oldemorstofts engagerede frivillige medarbejdere ved plantning af 
den første samling træer, oktober 2015. Foto: Oldemorstoft. 



Æbletræer i Oldemors Abildgård 
Sortsnavn Historie 

Alsisk Voksæble  Beskrevet af Matthiesen 1913, muligvis et af 
hans ”slægts-æbler”, fandtes ellers kun på en 
gård i Kær Hestehave og på gården Stødager. 
Vi genfandt den, fordi vandværksbestyrer 
Ingvard Madsen havde plantet et nyt træ i 
Sønderborg.  

Belle de Boskoop, madæble Var i det 20. århundrede nok det mest ud-
bredte madæble i Danmark 

Bodils Æble, bordfrugt Menes at stamme fra Haderslev-egnen. Var i 
1800-tallet udbredt i det nordøstlige Slesvig 
og på Vestfyn 
Matthiesen, 1913. 

Bojskovskov-æblet 

Spiseæble 

Fra flere kilder er vi blevet gjort opmærks-
somme på dette fine spiseæble, der har væ-
ret udbredt i 1900-tallet omkring Søgård, 
Bojskov, Kværs og Gråsten. 1900 er den ført 
over fjorden til Angel, hvor den kendes som 
Iversen-Apfel, efter den lærer, der bragte sor-
ten med. 

Borsdorf fra Angel Borsdorf er en meget gammel gruppe af æb-
ler, og den angelske variant er valgt til vores 
frugtlund 

Bramley  
(Vardeæblet), madæble 

Oprindeligt fra England ca. 1810. Kommet til 
Varde omkring 1883, hvorefter det blev me-
get udbredt i Vestjylland og Vestslesvig. 

Citronæble fra Als 
Madæble 

Gammel alsisk køkkenfrugt. Vi opformerer 
én, som er fundet på Nordals ved stien Æ 
Govl. 

Dobbelter Prinzenapfel 
(Stor/Dobbelt Nonnetitte, Melon-
æble) Dialekt: ”Doffel-Nonne” 
Madæble, syrligt spiseæble i  
september 

Denne variant af Nonnetitte-æblet menes at 
stamme fra Holsten. Vi fandt den på et træ 
fra ca. 1880 i Fårhus. Meget lidt udbredt i 
dag, men stod tidligere i mange haver. 

Filippa, bordfrugt Kendt dansk æblesort, fra Hundslev på Fyn, 
hvor skolelærerens datter Filippa såede kær-
nen 



Flaskeæblet 

Nonnetitte 

”Kigge” 

Det gamle Flaskeæble er beskrevet 
første gang i 1788 af Hirschfeld—
sammen med Gråstenæblet. Vi har 
to træer, et podet fra et gammelt 
træ i Ketting og ét fra Dyrhave ved 
Aabenraa. 

Fynshavæblet 

Et smukt rødt madæble 

Skænket museet som rodægte 
(aflægger) af en borger fra Fynshav, 
der har fundet den i et hegn nær 
færgehavnen 

Gul Gråsten Podet af de gamle træer i frugtha-
ven ved Augustenborg Slot. 

Gul Slesvigsk Reinette, mad– og bord-
frugt 

Reinetter er en gammel gruppe af 
madæbler, og den slesvigske variant 
er valgt til vores frugtlund 

Grøn Vinter Rambour 
Syddansk madæble 
  

Var tidligere udbredt på de sydfynske 
øer samt på Als og Sundeved.  

Æblet var forsvundet indtil 2006-10 
hvor Pometet genfandt det i en have 
i Assens. Vi har også fundet et træ, i 
Spang ved Sønderborg, og taget po-
dekviste af det.  

Gråstenæblet fra Vandholm Ur-formen af Gråstener. Træerne i 
skoven ved Gråsten Slot er plantet 
omkring 1820 og kun det ene af to 
lever endnu. Det er væltet og har 
slået nye rødder på midten, hvilket 
har givet det et nyt liv. Formodentlig 
eneste rodægte Gråstenæbletræ i 
verden. 

Herreæble fra Angel, bordfrugt Lokal sort fra Angel, anbefalet til 
plantning i midten af 1900-tallet. 

Ildrød Pigeon, bordfrugt Fra Ormslev ved Korsør, før 1800. 
Tidligere den mest skattede pigeon i 
Danmark 



Ingrid Marie, bordfrugt Af skolelærer K. Madsen, Flemløse på 
Fyn opkaldt efter sin afdøde datter. 
Frøsået i skolehaven ca. 1910. Udbredt i 
hele Danmark, Sverige og til dels i Tysk-
land  

Karen Hanses Æble  Beskrevet af Matthiesen 1913, vi har 
genfundet den i Skanderborg og i 
Brandsbøl på Nordals.  

Kolsnap-æblet 
Lyst farvet kalvil, modningstid: Som-
mer.  

Stammer fra den nedlagte banelinje i 
Kolsnap, hvorfra den blev bragt til en 
ejendom i landsbyen og fik sit navn.  

Kværs Præstegårdsæble 
Smukt spiseæble. 

Sorten stod som et forholdsvis ungt træ, 
der var vokset op i udkanten af et bu-
skads i præstegårdshaven. Det er sand-
synligvis spiret af en kærne fra træens 
mange, ældre træer. Her står sorter som 
Filippa, Ingrids Marie, Belle de Boskoop 
og et par ukendte sorter. 

Lysabildskovæblet 
Spiseæble 

Meget flot og velsmagende spiseæble. 
Selvsået æbletræ fundet på skrænten 
ned mod Lillebælt i  
Lysabildskov på Als, hvor bondemanden 
har kendt træet siden sin barndom i 
1950’erne, da træet allerede var gam-
melt. 

Maren Nisses Æble, bordfrugt Fra det østlige Slesvig/Sønderjylland. 

Miangæblet, bordfrugt Fra en gård i Miang på Als kendes dette 
flotte røde æble, der er muteret fra den 
ældgamle sort Rød Høst  
Kalvil. Miangæblet er indsamlet og be-
varet af Pometet i Tåstrup, men er for-
mentlig fejlbestemt. Derfor formodes 
det oprindelige Miangæble at være for-
svundet. 



Formanden for Aabenraa byråds udvalg for kultur og fritid, Tim Wulff, planter det før-
ste træ i Oldemors Abildgård, den 23. oktober 2015. Det er sorten Ulderup, der kom-
mer fra Ullerup præstegård i Sundeved. 
Foto: Oldemorstoft. 

Perlen fra Angel Umådeligt godt spiseæble, der først 
og fremmest driver af saft, men og-
så smager dejligt. Lokaliseret uden 
navn i Angel af Meinolf Hammer-
schmidt, der gav den sit pomologi-
ske navn. 

Nonnetitte fra Als, bordfrugt og madæb-
le 
 
 
 
Nonnetitte Æblet er i Danmark kendt 
som Flaskeæble, men den alsiske skiller 
sig noget ud fra det traditionelle Flaske-
æble. 

En af de i 1700 og 1800-tallet mest 
dyrkede æblesorter på Als. Nonne-
titte er en sort, som traditionelt er 
knyttet til klostervæsenet. Mere 
sandt er det nok, at den i folkemun-
de har fået sit plattyske, lidet flatte-
rende navn pga. æblets form. 



Rinkenæsæblet 
(Keswick Codlin) 
madæble 

Fra Anton og Marie Nissens  
kunstnerhjem i Trappen/Rinkenæs ken-
des det traditionelle  
Rinkenæsæble. Det er nævnt af  
etnobotanikeren Vagn Brøndegaard, og 
museet har fastslået, at der er tale om 
en gammel engelsk æblesort, der—ikke 
atypisk—har  
fået et rent lokalt navn. 

Slesvigsk Jordbæræble 

Lokale synonymer: 

Kejsertaffelæble 

Alsisk Kongeæble 

Alsingerne har altid givet deres æbler 
egne navne. Slesvigsk Jordbæræble er 
dens anerkendte pomologiske navn i 
Danmark og Tyskland. Det skyldes, at en 
pomolog Diel i Kiel i 1814 gav den dette 
navn, og overså, at den allerede var 
kendt i England under navnet Summer 
Pearmain, kendt siden 1588! 

Stina Lohmann Madæble, gemmeæble, fra  
Kellinghusen i Holsten hvor ejeren Stina 
Lohmann blev kendt for sine gode æb-
ler, der altid holdt sig længere end alle 
andres. 

Stribet pigeon Vi har lokaliseret to varianter af stribede 
pigeoner. Den ene i Stolbro på als, den 
anden i Dalsgård ved Rinkenæs. 

Ulderup, bordfrugt 

Lokalt synonym: Feilbergæblet 

Beskrevet første gang 1890, hvor det 
midaldrende træ stod i præstegårdens 
have i Ullerup i Sundeved. Træet knyttes 
traditionelt til Pastor Feilberg, der tjente 
i Ullerup 1849-1864. Feilberg var en dyg-
tig landmand, og alderen taget i betragt-
ning, er det ikke usandsynligt, at han har 
tiltrukket sorten. 



Vinsur fra Als Matthiesen nævner sorten 1913 og den 
kan være tiltrukket af hans faders onkel 
omkring år 1800 på gården Veesbæk/
Arbejdsholt i Ulkebøl Sogn. 

Vinsur fra Flensborg Fjord Et vinsurt æble, som er næsten helt gult, 
meget blankt i overfladen og modent 
allerede i juli måned. Umådeligt saftrigt, 
syrligt og friskt spiseæble lige fra træet. 
Sorten har vi fundet i Sønderborg, Dam-
gade 90 i 2016, og den er genkendt af 
en pomolog fra Angel, så den har været 
kendt på begge sider af Flensborg Fjord. 

Vinsur fra Kegnæs. Spiseæble i August. 
Desuden god til Æbleflæsk, da den ikke 
koger ud.  

Lokaliseret hos haveejer på Kegnæs, 
hvor den 85-årige kone på gården kend-
te den under navnet ”Vinsu”. Vi under-
søger, om den er identisk med Vinsur fra 
Flensborg Fjord, men den ser ud til at 
modne lidt senere. 

Volmers Æble Gammel alsisk sort, som vi har genfun-
det på en gård på Ulkebøl Nørremark. 
Sorten var i begyndelsen af 1800-tallet 
en af de mest populære på Als, men den 
har aldrig været søgt bevaret før nu. 
Sortsavnet Volmers findes helt tilbage i 
1700-tallet på Als. 

Volsk Krigsæble 
Madæble 
 
 
 
 
 
 

Nævnt i Elsmark-Bogen 1775, hvor en 
tøndefuld indbragte bonden 30 skilling. 
Hans Georg Vothmann nævnte sorten 
1784 og Matthiesen beskrev den i 1913, 
hvorefter æblet gik i glemmebogen. En 
af de ældste kendte danske æblesorter. 
Vi genfandt et gammelt træ i Augusten-
borg/Bro og på Ørby Hage ved Hader-
slev. 



  

  

  

  

Kursus i beskæring af frugttræer 
- museet afholder hvert år kursus i beskæring af frugttræer. Finders om regel sted i 
begyndelsen af september. Hold øje med hjemmesiden og med facebook. 



Kunne du tænke dig et frugttræ af de særlige,  
sønderjyske sorter?  

Vil du have et frugttræ af én af Oldemorstofts sorter? Så deltager du både i beva-
ringsindsatsen og der er mange gode frugter at vælge mellem—de fås ofte kun hos 
os! 
 
Træer sælges fra museets opformering hvert efterår—hold øje med vores facebook-
profil eller ring og hør nærmere. I september-oktober har vi som regel træer til salg. 
 
På sigt kan du også bestille træer af de sønderjyske sorter. Det fungerer på den må-
de, at museet senest 1. december skal have modtaget din bestilling. Så laver vi 
(forudsat, at der er podemateriale på vores træer) to eksemplarer af den ønskede 
sort, og i det følgende efterår kan du modtage dit nye frugttræ.  

Podekursus på Oldemorstoft 
 - Museet afholder hvert år podekursus, hvor du kan lære at pode dine egne 

frugttræer. Kurset finder som regel sted den første lørdag i april måned. Hold øje 
med hjemmesiden og facebook. 



Pæretræer i Oldemors Abildgård 

Ahlmanns Pære 
Gundsømagle Smørpære 

Sjællandsk sort, opkaldt (i landflygtighed) 
af C. P. Matthiesen efter den sønderjyske 
Rigsdagsmand. 

Comtesse Clara Frijs, spisepære Den mest skattede danske pæresort, fra 
Skensved på Sjælland 

Conference, spisepære Vi har plantet den, fordi den er den bed-
ste bestøver inden for pyrus-familien 
(pærer). Sorten er fra England 

Diamantpære 
Muligvis Desmerpære (Undersøges) 

Fundet under dette navn i en gammel ha-
ve på Tåsinge. Der er formodentlig tale 
om Desmerpæren, nævnt af Matthiesen 
og ellers forsvundet 

Fisepære 
Meget sød spisepære, dessertpære 

Fundet i Stolbro på Als. Navnet er bonde-
mandens eget navn for denne søde og 
meget saftige spisepære, og skulle henty-
de til dens særlige bivirkning 

Fondante de Charneau 
Lokalt synonym: Bürgermeisterbirne 

Meget god spisepære, fast og saftig. 

Blumenbachs Butterbirne/Soldat Labo-
reur 
Fortrinlig sød og saftig spisepære 

Vi stødte på et gammelt træ af denne 
sort i Stevning på Nordals og  
syntes, den smagte vidunderligt 

Permotter 
Navnet er fra Sundeved, hvor pæren var 
meget udbredt men nu næsten er for-
svundet. Der står også et træ af den i 
Augustenborg Slotspark. 

Speciel syltepære, bliver rødbrun ved 
kogning og er sublim som tilbehør til kød-
retter. 



Grev Moltke, spisepære Fra Thurebyholm ved Fakse, vandt sølv-
medalje i 1860, hvorefter den blev meget 
udbredt i Danmark og til dels i Tyskland 

Gråpære, spisepære Grise Bonne, middelalderlig pæresort fra 
Belgien eller Frankrig, hvor den omtales 
allerede 1628. 

”Kejserinde fra Junkergård” eller 
”Pernisse-pære” (lokalt synonym) 
Fra Junkergård i Stevning 
Pomologisk navn: Kirchensaller Mostbir-
ne 
Fortrinlig syltepære—bliver karamelbrun 
og blød. 

Denne pære har vi fundet flere steder på 
Als og Sundeved. Vi har podet fra et træ i 
Stevning, hvor pæren går under det for-
nemme navn, som slægten på gården har 
givet den. I Sundeved har den det mere 
jordnære navn ”Pernisse” 

40.P.2 Sådan kaldes pæren endnu, vi  
undersøger, om der er tale om Indkildes 
Pære, som Matthiesen beskrev i 1913, 
der skulle stamme fra Ulkebøl, Kirkevej 
16. 

Lille syltepære fra Rinkenæs En lille, bergamotteformet syltepære, 
som vi har set flere steder. 

Noveau Poiteau 
Spisepære 

Gammel  belgisk sort, frøsået 1827. Me-
get udbredt i Sønderjylland frem til mid-
ten af det 20. århundrede. 

  



Frugttræer under opformering på Oldemorstoft 

Ukendt rød høstkalvil Fundet i Kobberholm nær Gråsten. 

Engelsk Pippin Fundet i Sundeved nær Ragebøl. Sorten 
blev forhandlet af Vothmann i Sønder-
borg 1700-tallet. Sortsbestemt af Meinolf 
Hammerschmidt. 

Hvid Vinter Pigeon Sort fra 1500-tallet, var tidligere meget 
udbredt i hele Nordeuropa. Spiseæble ud 
på vinteren. Vores stammer fra en præ-
stegårdshave i Angel, hvor præsten i be-
gyndelsen af det 20. århundrede bestilte 
podekviste fra Brockdale i England. 

Rote Steierische Schafsnase Sådan er æblet indtil videre bestemt. 
Hvordan denne østrigske sorte er kom-
met til Als på Ulkebøl Nørremark ved vi 
ikke. 

22.Æ. Et gult æble, som vi har fundet i Ulkebøl 
landsby ved Sønderborg. Den har mange 
ligheder med en sort, som Matthiesen 
kaldte Saksgaardsæblet, og som hans 
egen bedstemor skal have sået som kær-
ne. Hun døde i  1831. 



Muligvis Kleffeluner (Undersøges fortsat) 
Koge- og tørrepære fra Als 

Pærer indgik i en del sønderjyske egns-
retter, og på det østlige Als kendte 
Matthiesen denne pære i det meste af 
1800-tallet. Herefter var den forsvundet, 
men vi har fundet flere pærer, som sva-
rer til Matthiesens beskrivelse af Kleffel-
uner og som derfor undersøges. 

Booskoop fra Ballegård Fra Ballegård i Sundeved, hvor vi har 
fundet en type Boskoop, som er mere 
glas-agtige i kødet , end de traditionelle. 

Lys Kalvil fra Ballegård Fra samme gård.  Æblet er lysegult med 
jævn lyserød dækfarve. 

Surt Æble fra Gl. Aabenraavej i Gråsten Fra et stort og meget gammelt æbletræ, 
hvis helt gule æbler sidder på træet ofte 
indtil februar måned. Huset var lærer-
bolig og opført i 1840’erne. Træet kan 
have været anvendt til grundstammer, 
da han var kendt for at dele podede 
træer ud på egnen. 

Ildrød Eilstrup (måske) Vi har fundet flere røde, meget saftige 
og gode spiseæbler, som minder noget 
om Discovery, men først er modne i ok-
tober. Eneste beskrivelse der passer no-
genlunde er sorten Ildrød Eilstrup 

Felsted Æble Forhandledes hos Matzens Planteskole i 
Felsted. Matzen var æblenørd og har 
formentlig selv fremelsket sorten. 

  





Sorterne, vi leder efter 
 

Vi leder efter en række lokale, sønderjyske frugtsorter, som har været 
nævnt i litteraturen i løbet af det 20. århundrede. Hvis et af navnene ly-
der bekendt, og du har oplysninger om et træ, hører museet meget ger-
ne om dette. 

Grand Richard, fint spiseæble 
 
Synonymer: Stor Richard, dialekt:: 
”Grangischa” 
Alle oplysninger er velkomne! 

Kendt siden 1788, var kendt i Sønderjylland 
indtil 1920 men er i dag forsvundet. 
 
Som Gråstenæblet er den nævnt af Hirsch-
feld i 1788. 

Alsisk Melonæble Fremdraget af gartner Livoni i Sønderborg, 
ca. 1862-1880. Barn af sorten Nonnetitte, 
som har været meget udbredt på øen. 
Matthiesen, 1913. 

Honningæble fra Sønderborg 
”Honnæfel’” 

Fremdraget af gartner Livoni i Sønderborg, 
ca. 1862-1880 og solgt fra hans planteskole 
ved Lerbjerg. 
Matthiesen, 1913. 
Solgtes i Korsør Planteskole indtil ca. 1920. 

Farbror Hanses Æble 
Lokalt synonym kan være: 
Hans Matthiesens Æble 

Antagelig fremdraget af pomolog Claus 
Matthiesens bedstefaders bror, og har vokset 
i Ulkebølskov (nu Sønderborg Lufthavn) og 
ved Snurom, hvortil han senere  
flyttede 

Jordbæræble fra Kær Mølle Fra Kær Mølle ved Hejlsminde nær Hader-
slev. 
Matthiesen, 1913. 

Huholtpære Pære fra landsbyen Huholt ved Ulkebøl. Be-
skrevet af Matthiesen 1913, hvor træet stod i 
gårdejer Rasmus Christensens have. Dennes 
barnebarn af samme navn har over for muse-
et beklaget, at han fældede frugthaven om-
kring 2010. Må derfor formodes tabt for 
eftertiden. 



Sådan bestemmer du sorten på et frugttræ: 
 Pluk 10 frugter og vælg de fem af mest typisk (for træet) udseende ud.  
 Gå ind på Pometets hjemmeside under:  https://www.nordgen.org/nak/  
 Her finder du ”Æblenøglen”, der kan hjælpe dig videre. 
 Giver Æblenøglen ikke et klart svar, står du muligvis med en ukendt sort, eller 

måske en ”forsvundet” sort, som ikke findes i Pometets grundsamling. 
 Vil du undersøge for, om det kan være en af pomolog Matthiesens sorter, kan 

du finde hans beskrivelser på http://poha.dk/Frugtsorter/apples2.htm. 
 Museet hører gerne fra dig, hvis du har fundet noget spændende! 

Sådan hjælper du os med at lede: 

God fornøjelse! 
 

Hold øje med museets hjemmeside i efteråret—her sælger vi et 
lille udvalg af de gamle sorter. 

Told– og Grænsemuseet 
 

Oldemorstoft 
Bovvej 2, 6330 Padborg 

www.toldoggraensemuseet.dk 
tlf. 73 76 64 36 


