
Overskrift her 
 
 
 
 
Navn på 
oplægsholder 
 
Navn på KU-
enhed 
 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 
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Dias 1 





Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Historisk rids 

Blommer har ifølge Anton 
Pedersen været dyrket ”altid” 
i Danmark. 

I Marie Belows tid sidst i 
1500-tallet kender vi ikke 
Spøttrups frugtsorter. 

 

I Mogens Rosenkranz´s 
bestillingslisten over 
frugttræer til Spøttrup borg i 
1760  

Bestilles der blommetræer: 

Tørreblommer. (31) 

 

Det må være det vi kalder 
sveskeblommer i dag.  

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup d. 27. juli 2015 

Dias 3 



Herregårdshaver var altid velforsynede  med frugttræer. Træerne blev ofte 
espalierede i smukke former. Bernstorffs slotshave i Gentofte har genskabt 
frugthaven i gammel stil. 



Fra 1865 blev 
kolonihaver 
hjem for 
mange 
frugttræer 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Pometets genbank blev plantet i Tåstrup i 1956, men 
sorterne blev indsamlet i generationer inden.  

PLEN 

Dias 6 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Vores første samler:  
Docent Jens Andreas 
Dybdahl (1832-79) 
(Født i Selde) 

 

Dybdahls angivelser af frugt- og 
bærsamlingerne ved 
Landbohøjskolen i 1871:  

Æble: 230  

Stikkelsbær: 190  

Pære: 140  

Jordbær: 100  

Kirsebær: 35  

Blommer: 35  

Ribs: 25  

Hindbær: 15  

Hassel: 10  

Solbær: 8  



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Dybdahl havde en bred viden om havedyrkning, 
men bær var hans speciale.  
 Farvetavler fra Dybdahls bog fra 1879 med den lange titel:  
’Jordbær og vore vigtigste frugtbuskarter, gjennemgaaede 
med hensyn til deres Udvikling, Betydning, Varieteter, 
Dyrkning på Friland, Sygdomme m.m’.  



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Vores store Pomologer  var også samlere: 

Planteskoleejer H.C. Bredsted (1829-
1895) 

”Håndbog i Dansk Pomologi” i 3 bind 
1888-1896 

 

Lærer C. Matthiesen (1841-1929) 

”Dansk Frugt” i 3 bind, udkom 1913-1924 

 

Professor Anton Pedersen (1887-1978)  

”Danmarks frugtsorter” , 2 bd. 1955. 

Etablerede Pometet i Tåstrup i 1956.  



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Pastor Wøldike 

Pastor J. Wøldike 

1819-1887 

Ved Øster Hornum præstegård anlagde 
han en frugthave, der i 1879 rummede 278 
æbler, 243 pærer, 38 blommer, 40 
kirsebær, 1 fersken, 1 abrikos og 1 vin. 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Marie Belows blommesamling 

Ved statens overtagelse af Spøttrup Borg i 1937 etableres 27 
statshusmandsbrug – hver af disse får en frugthave på ca. 1 
tønde land placeret i samme område – kaldet ”Spøttrup 
Frugtkoloni”. 
 

 ”Marie Belows blommesamling” og ”Anton Pedersens 
Æblesamling” er fysisk placeret i resterne af disse frugthaver, 
hvor en del af lodderne med læbælter fortsat eksisterer, som 
de blev etableret i 1937. 



Både historisk og i 
dag er de fleste 
frugtplantager 
placeret i landets 
sydlige og østlige 
egne. 
 
Frugttræer trives 
godt i læ, varme og i 
relativt tørt klima 
  
Årsnedbør i Danmark 
varierer fra under 
500 mm til over 900 
mm.  
 
I de mørkeblå 
områder, vil frugten 
ofte blive ramt af 
svampesygdomme. 
 
 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Udvalget af sorter til Marie Berlows samling 

I 2006 blev Pometets blommesamling på dengang 110 sorter 
beskrevet. 

På grundlag af denne undersøgelse blev ca. 65 blommesorter 
udvalgt for god smag og/eller historisk betydning 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup d. 27. juli 2015 

Dias 14 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Udvalget af sorter til Marie Berlows samling 

Blommesort Blomstring Modent Størrelse Vægt (g) Grundfarve Dækfarve Farvedækning Stenens form Stenens løsning Kødets farve,  fasthed,  saftighed, sur/sød Smag Aroma Sukker % Syre % Sukke/syre Løvfylde 

Gilbert tidlig-middel 11.08 medium 34 blålilla ingen dækfarve elliptisk sten 

stenen slipper 
delvist orange middelfast saftig sødlig god smag middel aromatisk 14,7 1,12 13,1 0 

Hvidblomme (tåsinge) meget tidlig 11.08 meget lille 9 gulgrøn ingen dækfarve rund sten stenen slipper ikke gult fast middelsaftig syrlig middel smag middel aromatisk 13,1 1,7 7,7 5 

Laxton's Early middel 11.08 medium 28 orange rød halvt dækket ægformet sten 

stenen slipper 
delvist gult middelfast saftig sød god smag middel aromatisk 13,75 1,44 9,6 1 

Ulriksen middel 11.08 lille 21 gulgrøn ingen dækfarve aflang sten 

stenen slipper 
delvist gulgrønt middelfast saftig syrlig middel smag ingen aroma 13,3 1,65 8,1 4 

Anna Späth middel 11.09 medium 29 rødlilla ingen dækfarve elliptisk sten fri sten gult fast middelsaftig sødlig middel smag middel aromatisk 13,8 0,97 14,2 2 

Belle de Septembre middel 11.09 medium 35 rødlilla ingen dækfarve elliptisk sten fri sten gult fast middelsaftig sødlig middel smag middel aromatisk 12,08 1,45 8,4 2 

Bornholmsk kæmpeblomme middel 11.09 meget stor 64 orange rød halvt dækket elliptisk sten stenen slipper ikke gult blød saftig sødlig god smag middel aromatisk 17,2 2,36 7,3 2 

Jerusalem middel 11.09 medium 25 rødlilla ingen dækfarve elliptisk sten fri sten gult blød tør sødlig god smag ingen aroma 12,1 1,16 10,4 2 

King of Damson middel-sen 11.09 lille 13 mørkeblå ingen dækfarve elliptisk sten 

stenen slipper 
delvist gulgrønt middelfast tør sødlig dårlig smag middel aromatisk 15,08 1,76 8,6 1 

Kræge (tåsinge 126) middel 11.09 lille 15 rødlilla sort udbredt dækfarve aflang sten fri sten grønt middelfast middelsaftig sød god smag kraftig aroma 15,68 1,93 8,1 2 

Mirabelle Precose middel-sen 11.09 lille 20 orange rød halvt dækket elliptisk sten 

stenen slipper 
delvist gult middelfast middelsaftig sød god smag kraftig aroma 19,65 1,21 16,3 4 

Reine Claude Brahy's middel 11.09 medium 33 gulgrøn rød lidt dækfarve elliptisk sten 

stenen slipper 
delvist gult fast tør sødlig god smag kraftig aroma 18 0,99 18,2 1 

Stanley middel 11.09 medium 22 mørkeblå ingen dækfarve aflang sten 

stenen slipper 
delvist gult middelfast tør sødlig middel smag middel aromatisk 13,05 1,05 12,4 2,5 

Black Prince middel 18.08 medium 29 blålilla sort udbredt dækfarve elliptisk sten 

stenen slipper 
delvist gult fast middelsaftig sødlig god smag ingen aroma 13,7 2 6,9 0 

Czar middel 18.08 medium 27 rødlilla sort udbredt dækfarve ægformet sten fri sten gult middelfast middelsaftig sødlig god smag middel aromatisk 12,35 1,18 10,5 0 

Delikya middel 18.08 medium 29 rødlilla violet halvt dækket rund sten fri sten gult middelfast saftig sødlig god smag middel aromatisk 15,55 1,27 12,2 0 

Extra Early Cherry meget tidlig 18.08 lille 16 rødlilla ingen dækfarve elliptisk sten stenen slipper ikke orange middelfast saftig sur god smag middel aromatisk 14,1 2,1 6,7 3 

Gl.Dansk Sveske (tåsinge) meget tidlig 18.08 lille 14 rødlilla ingen dækfarve rund sten 

stenen slipper 
delvist gult fast tør sødlig middel smag ingen aroma 11,95 3,13 3,8 4 

Kongeblomme middel 18.08 stor 52 orange violet halvt dækket rund sten fri sten gult fast middelsaftig sødlig god smag middel aromatisk 13 1,25 10,4 0 

Magna Glauca middel 18.08 medium 32 rødlilla sort halvt dækket rund sten 

stenen slipper 
delvist gulgrønt fast middelsaftig sødlig god smag middel aromatisk 14,7 1,93 7,6 1 

Opal middel 18.08 medium 27 orange violet halvt dækket elliptisk sten fri sten gult fast middelsaftig sødlig god smag middel aromatisk 11,8 1,08 11 0 

Rivers Early Prolific middel 18.08 lille 25 blålilla ingen dækfarve ægformet sten fri sten gult fast middelsaftig sødlig god smag middel aromatisk 11,7 1,42 8,3 0,5 

Giant middel 19.09 medium 27 orange rød udbredt dækfarve aflang sten fri sten gult middelfast middelsaftig sød god smag ingen aroma 11,4 0,83 13,7 4 

Grand Duke tidlig-middel 19.09 stor 49 rødlilla sort udbredt dækfarve elliptisk sten stenen slipper ikke gult middelfast middelsaftig sødlig god smag middel aromatisk 12,68 2,76 4,6 1 

Gul Æggeblomme (tåsinge) middel 19.09 lille 15 gulgrøn lyserød lidt dækfarve aflang sten fri sten gult middelfast tør sødlig god smag kraftig aroma 15,15 1,33 11,4 2 

Italiensk Blomme middel 19.09 medium 28 mørkeblå ingen dækfarve elliptisk sten fri sten gulgrønt fast tør sødlig meget god smag kraftig aroma 11,85 1,42 8,3 3 

Ive middel 19.09 medium 30 rødlilla sort halvt dækket elliptisk sten fri sten gult blød middelsaftig sød god smag kraftig aroma 17,6 0,46 38,3 4 

President middel 19.09 meget stor 59 rødlilla ingen dækfarve elliptisk sten fri sten gult fast middelsaftig sød god smag middel aromatisk 14,1 1,52 9,3 2 

Valor tidlig-middel 19.09 stor 50 rødlilla sort udbredt dækfarve elliptisk sten fri sten orange blød middelsaftig sødlig middel smag middel aromatisk 16,65 1,78 9,4 3 

Vergerka Kubanskja middel 19.09 medium 43 rødlilla sort halvt dækket elliptisk sten fri sten orange blød middelsaftig sødlig middel smag kraftig aroma 13,05 0,09 145 4 

Gul Havreblomme middel-sen 23.08 medium 31 gulgrøn lyserød lidt dækfarve rund sten fri sten gult middelfast middelsaftig sødlig god smag middel aromatisk 13,5 1,84 7,3 1 

Lincoln middel 23.08 stor 41 orange rød udbredt dækfarve elliptisk sten fri sten gult middelfast middelsaftig sødlig middel smag ingen aroma 11,9 1,65 7,2 3 

Montford middel 23.08 medium 30 rødlilla sort udbredt dækfarve elliptisk sten stenen slipper ikke gult fast middelsaftig sød god smag kraftig aroma 11,25 1,11 10,2 0 

Reine Claude Lawrence middel 23.08 medium 26 grøn ingen dækfarve elliptisk sten stenen slipper ikke gulgrønt fast middelsaftig sød god smag ingen aroma 14,65 2,36 6,2 1 

Reine Claude Oullin's middel 23.08 medium 35 gulgrøn ingen dækfarve ægformet sten 

stenen slipper 
delvist gult middelfast middelsaftig sød middel smag ingen aroma 11,1 1,11 10 1,5 

Renklod Kubanskij tidlig-middel 23.08 lille 28 rødlilla sort halvt dækket elliptisk sten stenen slipper ikke gulgrønt fast saftig sød middel smag ingen aroma 3 

Spilling middel 23.08 meget lille 9 orange rød halvt dækket elliptisk sten stenen slipper ikke gult middelfast tør sur dårlig smag ingen aroma 11,4 1,61 7,1 1 

Utility tidlig-middel 23.08 stor 44 orange rød udbredt dækfarve elliptisk sten 

stenen slipper 
delvist gulgrønt fast saftig sød god smag middel aromatisk 13,8 1,52 9,1 0 

Zimmers sveske tidlig-middel 23.08 medium 31 rødlilla sort udbredt dækfarve aflang sten fri sten gulgrønt middelfast tør sur middel smag ingen aroma 10,75 1,63 6,6 3 

Angeline Burdet tidlig 30.08 medium 27 rødlilla sort udbredt dækfarve ægformet sten 

stenen slipper 
delvist gulgrønt middelfast middelsaftig sød god smag ingen aroma 20,25 1,37 14,8 4 

Columbia middel 30.08 stor 53 orange violet udbredt dækfarve rund sten 

stenen slipper 
delvist gulgrønt fast tør sødlig god smag middel aromatisk 16,25 1,77 9,2 3 

Emil middel 30.08 stor 44 orange rød halvt dækket elliptisk sten 

stenen slipper 
delvist gult blød middelsaftig sød god smag ingen aroma 12,25 0,85 14,4 2 

Hackmans middel 30.08 stor 47 gulgrøn ingen dækfarve rund sten fri sten gulgrønt middelfast middelsaftig sødlig god smag ingen aroma 14,6 1,06 13,8 2 

Kirke middel 30.08 stor 43 rødlilla sort udbredt dækfarve rund sten 

stenen slipper 
delvist gulgrønt fast tør sødlig god smag middel aromatisk 12,83 1,47 8,7 2 

Laxton's Blue Tit middel 30.08 medium 34 rødlilla sort udbredt dækfarve elliptisk sten fri sten gult middelfast middelsaftig sødlig god smag middel aromatisk 12,8 1,28 10 4 

Reine Claude alm grøn middel 30.08 medium 26 grøn lyserød lidt dækfarve rund sten 

stenen slipper 
delvist gulgrønt middelfast middelsaftig sød meget god smag kraftig aroma 19,95 1,1 18,2 1,5 

Kræge (tåsinge 172) middel-sen 31.08 meget lille 6 rødlilla sort udbredt dækfarve aflang sten fri sten gulgrønt fast tør syrlig middel smag middel aromatisk 15,9 2,34 6,8 2 

Kræge(Wiuff) middel 31.08 lille 12 rødlilla violet udbredt dækfarve aflang sten stenen slipper ikke gulgrønt middelfast tør syrlig dårlig smag ingen aroma 12,08 2,21 5,5 1 

Mirabelle Nancy middel 31.08 meget lille 8 gulgrøn rød lidt dækfarve ægformet sten fri sten gult fast tør sød god smag middel aromatisk 15 1,09 13,8 0 

Reine Claude Noir middel 31.08 medium 36 rødlilla violet udbredt dækfarve elliptisk sten 

stenen slipper 
delvist orange middelfast middelsaftig sødlig middel smag middel aromatisk 12,9 0,8 16,1 2,5 

Reine Claude van Beer's middel 31.08 lille 22 gulgrøn lyserød lidt dækfarve ægformet sten fri sten gulgrønt middelfast middelsaftig sødlig god smag kraftig aroma 18,53 1,05 17,7 2 

Rodægte blomme (Brødmosen) middel 31.08 medium 31 rødlilla violet udbredt dækfarve rund sten fri sten gulgrønt fast saftig sødlig meget god smag middel aromatisk 15,75 1,6 9,8 3 

Sveske Almindelig middel 31.08 lille 11 rødlilla sort udbredt dækfarve ægformet sten fri sten grønt middelfast middelsaftig meget sur dårlig smag ingen aroma 11,25 2,23 5 1 

Victoria middel 31.08 medium 38 orange rød halvt dækket elliptisk sten 

stenen slipper 
delvist gult middelfast middelsaftig sødlig middel smag middel aromatisk 10,05 1,57 6,4 1,5 

Diamantblomme middel 6.09 medium 29 rødlilla sort udbredt dækfarve elliptisk sten 

stenen slipper 
delvist gult blød middelsaftig sød god smag middel aromatisk 16,95 2,18 7,8 1 

Dumiron middel 6.09 lille 17 rødlilla violet lidt dækfarve elliptisk sten 

stenen slipper 
delvist gulgrønt middelfast middelsaftig meget sød god smag middel aromatisk 15,3 0,91 16,8 1 

Frankfurter Ferskensveske middel 6.09 medium 34 rødlilla sort udbredt dækfarve ægformet sten fri sten gult blød middelsaftig sød god smag middel aromatisk 14,55 0,99 14,8 3 

Jefferson middel 6.09 stor 45 gulgrøn lyserød lidt dækfarve elliptisk sten 

stenen slipper 
delvist gult middelfast saftig sød god smag ingen aroma 13,2 1,32 10 1 

Metalka tidlig-middel 6.09 lille 22 mørkeblå ingen dækfarve ægformet sten 

stenen slipper 
delvist gulgrønt blød middelsaftig sødlig middel smag middel aromatisk 11,1 2,1 5,3 3 

Jubileum tidlig-middel 7.09 meget stor 68 rødlilla sort udbredt dækfarve elliptisk sten 

stenen slipper 
delvist orange middelfast middelsaftig sød god smag middel aromatisk 15,9 1,1 14,5 3 

Reine Claude Bruun's middel 7.09 lille 25 gulgrøn violet halvt dækket elliptisk sten 

stenen slipper 
delvist gult middelfast tør sødlig middel smag middel aromatisk 12,75 1,1 11,6 2 

Rosinblomme middel 7.09 lille 10 gulgrøn ingen dækfarve elliptisk sten fri sten gult middelfast middelsaftig sødlig god smag ingen aroma 20,1 2,32 8,7 2 

Rød Æggeblomme middel-sen 7.09 stor 48 orange rød udbredt dækfarve elliptisk sten fri sten hvidligt blød saftig sød god smag middel aromatisk 15,53 2,01 7,7 1 

Sveske Experimentalfältet's middel 7.09 lille 19 rødlilla sort udbredt dækfarve aflang sten 

stenen slipper 
delvist gult middelfast tør sødlig dårlig smag middel aromatisk 14,18 1,36 10,5 0 

Wickson tidlig-middel 7.09 meget lille 8 mørkeblå ingen dækfarve rund sten 

stenen slipper 
delvist grønt middelfast middelsaftig sødlig god smag kraftig aroma 17,1 1,78 9,6 4 

Evt. yderligere fra Vesterskovgaard: 

Hanita 

Valor 

Tophit 

Toptaste 

Topend  

Meritare 

Komet (mirabel) 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup d. 27. juli 2015 

Dias 15 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Blomme er en stenfrugt 

Blomme (Prunus domestica) opdeles ofte i grupper 

 

Damascener-blommer: runde eller rundagtige blommer, der formodes 
at stamme fra Damaskus. Herunder Reine Clauder, som er runde 
blommer.  

 

Sveskeblommer: langagtige blommer med højt sukkerindhold, som gør 
dem velegnede til tørring 

 

Kræger (Prunus domestica var. isititia): vildtvoksende i Syddanmark 

 

Japanske blommer (Prunus salicina) bl.a. sorten First. Importerede 
blommer er ofte af denne art. 

 
God nyere kilde til blomme-botanik:  

VILDE OG „HALVTAMME" BLOMMER I DANMARK 

Af Janne Nielsen og Ditte C. Olrik 

Botanisk Institut og Forskningscentret for Skov & Landskab 

 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup d. 27. juli 2015 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Kræge, den vilde blomme 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup den 27. juli 2015 

Dias 17 

Prunus domestica var. Insititia 
 
I naturen: rodslående krat, typisk i hegn på 
sydhavsøerne 
Frugten mørkeblå, lille og rund. Kødet slipper 
ikke stenen. Sød, aromatisk og let 
astringerende 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Kræger: 33 nye kloner i Pometets samling. 
 
Klonerne Bruserup, Holmegaard Syd, Lolleseje og 
Skelby anbefales til økologisk dyrkning.  
 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 
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Gode blommesorter til haven:  
Frugtbare sorter, der kræver udtynding 

Blommer 

Blomstr.

-tid Selvb. 

Høsttid 

Farve Størrelse 

Vækst-

kraft Aug Sept Okt 

Rivers Early 

Prolific Tidlig Delvis X     Blå Lille Middel 

Opal Tidlig Ja X     Blårød 

Lille 

middel Middel 

Hanita Middel Ja X X   Mørkeblå Stor 

Kraftig til 

middel 

Ive Middel Nej X X   Blårød Stor Middel 

Emma 

Leppermann Tidlig Ja X     

Rød-

orange 

Middel-

stor Middel 

Stanley sveske Sen Ja   X X Blå Middel Middel 

Victoria Middel Ja   X   Rødgul Middel Svag 

Tophit Tidlig Ja   X   Blårød Stor 

Middel til 

kraftig 

Mirabelle Nancy Middel Ja   X   Gul Meget lille Middel 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Rivers Early Prolific, en frugtbar, tidlig blomme 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup d. 27. juli 2015 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Opal-blomme, en frugtbar tidlig blomme 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup d. 27. juli 2015 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Blomme: Emma Leppermann 
 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup d. 27. juli 2015 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Victoria, en god bestøver 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup d. 27. juli 2015 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Moderne blommesort: Tophit 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup d. 27. juli 2015 

Dias 24 



Blommesorter, der kræver god bestøvning 

Blommer 

Blomstr.-

tid Selvb. Aug Sept Okt Farve Størrelse 

Vækst-

kraft 

Oullins Reine 

Claude Middel Ja X X   Gul Middel-stor Kraftig 

Jubileum Middel Nej   X   Blårød Stor Middel 

Sort Reine Claude Sen Nej   X   Sortrød Middel Svag 

Grøn Reine Claude Sen Nej   X   Gul Lille Kraftig 

Valor Middel Nej   X X Mørkeblå Stor Middel 

Italiensk sveske Sen Delvis   X X Blå Lille Middel 

Se mere om gode frugtsorter på www.havensfrugt.dk  

http://www.havensfrugt-dk/


Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Svensk blommesort: Jubileum 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup d. 27. juli 2015 

Dias 26 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Sort Reine Claude, en sund sort af fin kvalitet 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup d. 27. juli 2015 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Grøn Reine Claude, en klassisk sød blomme 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup d. 27. juli 2015 

Dias 28 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Moderne Blommesort: Valor 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup d. 27. juli 2015 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Den bedste blomme (?): Italiensk sveske 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup d. 27. juli 2015 

Dias 30 









Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Blommers anvendelse i det 
danske køkken – variation 
og potentiale  
• Henkogte blommer  

• Blommegrød 

• Blommemarmelade 

• Chutney 

• Tærte 

• Smuldretærter 

• Halve, bagte med lidt sukker i salater 

• Udstenede blommer kan opbevares på frost 

• Blommer, og især kræger er gode til hedvin 

 

 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup d. 27. juli 2015 
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Sted og dato 

Dias 35 

Blommer dyppes i 
bivoks.  
Foto: nordic food lab 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Blommer dyppet i bivoks efter fermentering i ca. 7 dage 
ved 15 °C. Sorterne Belle de Septembre og Giant var gode til 
fermentering foto: Nordic Food lab 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup d. 27. juli 2015 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Blommers sukker-syre-indhold i relation til andre 
frugter og bær 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Spøttrup d. 27. juli 2015 
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Overskrift her 
 
 
 
 
Navn på 
oplægsholder 
 
Navn på KU-
enhed 
 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Sorts-vine af blommer, kræger 
og surkirsebær 

Resultater fra Projektet:  
Bevarelse og udnyttelse af gamle blomme-, kræge, og 
surkirsebærsorter til produktion af økologisk cider og frugtvin 
af høj smagsmæssig egenart og sundhedsmæssig kvalitet.  
Ved Torben Toldam-Andersen og Maren Korsgaard,  
Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet, KU.   
 
Projektet blev støttet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri under Landdistriktsprogrammet i 2010-2013 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvilke sorter skal vi vælge til vin? 

Pometets samling rummer: 

105 sorter af blommer og 37 sorter af kræger 

33 sorter / kloner af surkirsebær 

Vi udvalgte 32 blommesorter, 5 krægesorter og 11 
surkirsebærsorter til vin-afprøvning. Kriterier: God smag og frugt 
til rådighed. 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Blommesorter varierer meget i både sukker- og syre-indhold 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Surkirsebær-sorter varierer mest på syreindhold 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Vin-metoden 

De frosne frugter blev tøet op og 
mast, dog uden at knuse 
stenene.  
Tilsat gær: S.bayanus. Type 
DV10, 2g/10 liter.  
Massegæring i spande i 3 døgn.  
Årg. 2009 ved 22-25 °C   
Årg. 2010 ved 19-20 °C  

Frugtmassen blev omrørt 3 
gange i døgnet under 
massegæringen, for at beskytte 
overfladen.  



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Vin-metoden 

Efter massegæring blev vinen 
presset.  Nogle vine blev justeret 
med sukkervand til 20 % sukker 
og 8-10 g syre/l.  

Andre vine fortsatte gæringen 
naturel, uden tilsætning af 
sukkervand.  
Gæringen fortsatte ved 19°C.  
Vinen blev jævnligt svovlet og 
der blev tilsat enzym og 
malolaktiske bakterier.  
 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Pometets vinkælder bugnede 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Klar til smagning 

Vinene blev prøvesmagt i 2011.   Kun 6 blommevine, 2 krægevine 
og 1 kirsebærvin kunne drikkes 
som bordvin.  
De resterende 44 vine var enten 
for sure, for beske eller blevet til 
eddike.   
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Vores erfaringer vedr. metoden 

Frisk frugt giver det bedste resultat. 

Frugt, der har været frosset bør ikke massegæres, men presses 
direkte, ellers giver stenene en besk smag.  

Tilsæt enzym før massegæring, det giver langt større saft-udbytte. 

Kræger er meget viskøse og skal altid tilsættes enzym. 

Eftersødning er vanskelig.  

Eftersødning med sukker resulterer let i ny gæring. 

Eftersødning med Stevia smager ikke godt.  

Justering med sukkervand før gæring kan afbalancere et stort 
syreindhold. 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hedvin blev lavet af 22 blommevine og 10 kirsebærvine ved 
tilsætning af finsprit og sukkerlage. God smag i smukke farver! 
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Vores erfaringer vedr. sorter 

Alle afprøvede surkirsebærsorter og kræger er interessante til vin. 

Blandt øvrige blommesorter er 'Spilling', 'Tidlig engelsk sveske', 
'Experimentalfältets sveske', 'Bonne de Bry', 'Rosinblomme' og 
'Diamantblomme' de bedste.  

 

Men døm selv! 
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Tak for 
opmærksomheden  


