
 

 

Borgherre. 

         
Kilde: A. Pedersen Danmarks frugtsorter.   POHA.dk, Pometet. 
Billeder: Pometet Tåstrup. 
Oprindelses sted: Før 1788 – formodentlig Holland. 

Anvendelse: Kan bruges som spiseæble, men er dog kun et madæble. Beskrivelse af frugten: 

Middel til stor. Form: Meget variabel. Nogle rundeagtige, andre afstumpet kegleformet. Alle er 

skæve og uregelmæssige. Er i formen et uskønt æble. Farve og hud: Grundfarven guldgul. Solsiden 

prikket og marmoreret med rosenrødt. Men kan også forekomme som store uregelmæssige 

striber og stænk, eller et rosen- til orangerødt overtræk. Huden er fedtet og glinsende. 

Kød og smag: Kødet er som modent gult med laksefarvet skær under huden. Skørt og saftigt, med 

sødlig smag uden meget aroma. Bliver hurtigt løst og melet. Svag lugt. Modningstid: Plukkes 

omkring 1. oktober. Anvendes før jul.  

Historie: Borgherre, Comptoir æble, Contoir-Apfel, Borgherreæble, Cardinal, Generalæble, 

Fåremule, Borgæble, Kantæble, Horsepande etc.  

Dette Æble kaldtes i den kgl. Frugttræ planteskole i Odense i slutningen af forrige århundrede 

Comptoir Æble, og endnu kaldes det i Holsten og i egnen omkring Hamborg og Lübeck Contoir-

Apfel. Det her i Landet og i Sverrig så almindelig udbredte Borgherreæble betragtes af mange 

pomologer for at være den samme sort, og for den praktiske træfrugtdyrker have begge sorter lige 

værdi og samme anvendelse. endskønt de tvende former i en del eksemplarer ligner hinanden 

meget, så er dog Borgherreæblet ofte højere, mere uregelmæssigt og mere variabelt i form end 

Cardinal, hvis Frugter i det hele taget er bredere. De indre Egenskaber er de samme hos begge 

former. Især Borgherreæblet er meget udbredt i de ældre frugthaver her i landet, men meget 

sjældent benævnes det med et af dets rigtige Navne. I de forskellige egne træffes det under 

navnene: Generalæble, Fåremule, Borgæble, Kantæble, Horsepande etc. etc. Den svenske pomolog 

Dr. Ene Roth har givet gode Afrids af Borgherreæblet. Han meddeler, det er et af de almindeligst 

forekommende æblesorter i Sverige; det dyrkes der op til Kullen og Mälaren og især på Gotland og 

i Kalmaregnen. Hvorfra dette gamle æble, der har sin største udbredelse her i norden, stammer, 

haves ingen oplysninger om; — sandsynligvis stammer det fra Holland. 

Ligner i det ydre meget Gråsten. De to kan temmelig let forvekslet – men kan i ingen henseende 

måle sig med denne, hvorfor den ikke bør dyrkes. Meget hårdfør, kan gro næste alle steder. Stort 

træ. 


