
 

 

Frørups Æble. 

      
Kilde: C. Matthiesen, Pometet.dk 
Billeder: Pometet Tåstrup. 
Oprindelses sted: 1880 – Frørup ved Nyborg. 

Anvendelse: Første som bordfrugt.  

Beskrivelse af frugten: Størrelse: middelstor, i god udvikling 71 mm bred, 62 mm høj, undertiden 

højere og smallere. 

Form: Formen er fladtrykt kugleformet eller enkeltvis mere højbygget og så næsten lidt 

valseformet, i begge tilfælde noget bredt afstumpet ved begge ender; bug lidt under eller omtrent 

på midten, den ene side altid stærkere udviklet. 

Farve og hud: Huden er lysegrøn, senere lysegul, på solbeskinnede frugter er solsiden dækket af 

en rød dækfarve, som hverken har striber eller stænk; Punkter fine, få med næppe synlig hov. 

Kraftig fin lugt. Stærkt fedtet. 

Kød og smag: Kødet er hvidt; meget saftfuldt, af fin, kraftig bæragtig krydret, fortræffelig vinsmag. 

Modningstid: Midt i oktober til sidst i november.   

Historie: Frørups Æble 

Modertræet står i Hjulmand Claus Rasmussens Have i Frørup By syd for Nyborg. Lærer Lindhardt 

sammesteds sendte mig (C. Matthiesen) i nogle År frugter til undersøgelse, senere har jeg selv set 

træet. Det er kommen frem på stedet for ca. 40 år (beregnet fra 1913) siden af en kærne, står, 

hvor det oprindelig voksede op på et havegærde, stærkt udsat for nordenvinden, men er sundt og 

fri for al slags sygdom af hvad navn nævnes kan.  

Træet danner en smuk Krone, som ikke er for tæt, uagtet det aldrig er blevet beskåret eller 

udtyndet.   

Årsskud: lange, kraftige, lidt bøjede, knæende med korte Led, violetbrune med lange Barkporer, 

fint dunede opad.  Bladknopper: korte, brede, brune, dunede.  Blade: middelstore, langt ovale 

med kort udløbende Spids, fint savtakkede, omtrent glatte på Undersiden; Bladstilke korte, 

kraftige med dyb Fure, rødlige, dunede; Akselblade korte, linjeformede.  Frugtknopper: næsten 

store, kegleformede med rødlige, dunede Knopskæl.  

Frugtbarheden synes at indtræde tidlig og at være god og årlig. Modertræet bærer rigt hvert år. 

Passer for alle former, bedst vel for halvstamme; På dværgrod tager det godt fat, men bliver ikke 

ret stort. 


