
 

 

Hjortholm. 

       
Kilde: C. Matthiesen, Pometet.dk 

Billeder: Pometet Tåstrup. 
 

Oprindelses sted: 1850 – Herregården Hjortholm v Rifbjerg på Langeland. 

Anvendelse: Spiseæble. 

Beskrivelse af frugten: Størrelse: stor, i god Ud? vikling 80 mm bred, 61-64 mm høj, men kan i 

gode År blive endnu større. 

Form: Afstumpet rundt kegleformet eller ofte også fladrund, Bug lidt under midten, fladrund mod 

stilken, mere aftagende mod bægeret, den ene halvdel undertiden stærkere udviklet.  

Farve og hud: Hud: Hvidliggul med grøn tone, senere rent gul, meget fin, solsiden med lys 

rosenrød dækfarve, som undertiden næsten dækker, hvori fine striber og marmoreringer; punkter 

fine, brune med klar hov. God Lugt. Fedtet. Glinsende. 

Kød og smag: Snehvidt kød, grønligt næst huden, fint, mørt, meget saftigt, af forfriskende sød, 

noget krydret, god vinsmag. 

Modningstid: Sidst i September-Oktober ud. 

Historie: Hjortholm, Hjortholm Marieæble, Marieæble fra Hjortholm 

Det er den ivrige frugtavler og tiltrækker af nye sorter, Gårdejer R. H. Rasmussen i Rifbjerg på 

Langeland, som skal have takken og æren for at have udbredt dette smukke og gode æble. Han fik 

podekviste fra Herregården Hjortholm, hvor modertræet står eller stod i et krat på gårdens Mark; 

Æblet er opkaldt efter en datter af den daværende forpagter af gården. Træet viser som ungt en 

meget kraftig vækst, som minder om Gråstenertræets, af hvilken sort foreliggende måske er barn. 

Årsskud: udad voksende, kraftige, lange, tykke, lidt knæede, mørkt rødbrune, dunede, talrige 

middelstore barkporer, Knopper: flade, brede, spidse, tilliggende med brune, tæt uldede 

knopskæl. Blade: meget store, æg? formede med påsat kort spids, dobbelt savtakkede; Blad? stilk 

kort, tyk, dunet eller filtet. Frugtknopper: middel? store, ægformede, butte, knopskæl brune, fint 

uldede; om frugtknopperne er bladene omvendt ægformede. 

Frugtbarheden indtrådte her tidligt og har hvert år været god, ofte rig. Tager godt fat på 

dværgrod, og danner så smukke busktræer. Selv i år (1912), hvor så mange æblesorter svigter, er 

dette træ rigt besat med smukke, store frugter. 


