
 

 

Langeland. 

   
Kilde: A. Pedersen Danmarks frugtsorter.   J. A. Bentzien 
Billeder: Pometet Tåstrup. 
Oprindelses sted: År 1800 - Man går ud fra det er en Langelandsk sort, selvom der intet nærmere 

kendes til dens oprindelse.  

Anvendelse: Noget groft spiseæble af varierende godhed. Som madæble er det meget godt. 

Beskrivelse af frugten: Stor til middelstor. 

Form: Foranderlig. Nogle ægformede, andre nærmest valseformede til tøndeformede. Alle mere 

eller mindre skæve og noget kantede. Minder i ydre en del om Flaskeæble, men er lysere, tykkere 

og mere klumpet i formen.  

Farve og hud: Grundfarven grønlig gul til hvidgullig under modningen. Nogle har svage striber af 

stænk af rødt, medens andre har en ret kraftig og karakteristisk dækfarve bestående af 

uregelmæssige stænk eller afbrudte striber af kraftigt rosenrødt og ind imellem fine punkter og 

marmorering.  Huden tynd og sej. Den er lidt fedtet. 

Kød og smag: Kødet er hvidgult, skørt og saftigt og af en syrlig smag uden meget aroma. Lugten 

stærk.  

Modningstid: Plukkes sidste halvdel af september, og ikke for sent. Modner noget ujævnt og må 

helst plukkes ad flere gange. Brugstiden er oktober – november. Kan holde sig til jul, ved 

opbevaring udendørs.  

Historie: Langelandsæblet, Langelandsæble, Langelandsæblet fra Gamle-Kjøgegård, Hvidt 

flaskeæble, Det hvide Langelandske æble, Fynsk Udvalg IV. 

Sorten blev præmiebelønnet af selskabet til Havedyrkningens Fremme i 1858, hvorefter selskabets 

gartner J A Bentzien, beskrev den i Dansk Haugetidende i 1859 og i sin Håndbog for Frugttræ 

dyrkere i 1861; han kaldte den Langelandsæblet fra Gamle-Kjøgegaard. H.C. Bredsted og C. 

Matthiesen beskriver begge sorten, og sidstnævnte oplyser, at den kom til Gl. Køge Gaard fra 

Tølløse Gaard, hvortil den skal være bragt af en gartner Ehrenreich omkring år 1800. Podekvistene 

havde han hentet på Langeland. Man kan vel gå ud fra, at det her drejer sig om en Langelandsk 

sort, selv om der intet nærmere kendes til dens oprindelse. På Tølløse Gaard kaldtes sorten Hvidt 

Flaskeæble. I Det jyske Haveselskabs sortsliste fra 1895 er Langeland opført mellem de sorter, som 

selskabet anser for bedst egnet for Jylland. Sorten ligner i træet Graasten en hel del, medens 

frugterne minder ret meget om Flaskeæble.  


