
	  

	  

Arreskov.	  

	   	  	  	  	   	  	   	  
Kilde:	  A.	  Pedersen	  Danmarks	  frugtsorter.	  	  	  H.	  C.	  Bredsted	  
Billeder:	  Pometet	  Tåstrup.	  
	  

Oprindelses	  sted:	  Omkring	  1850	  -‐	  Brænde	  Lydinge	  i	  Brahetrolleborg	  sogn.	  
Anvendelse:	  Godt	  spiseæble.	  God	  til	  most,	  marmelade	  og	  tørring.	  
Beskrivelse	  af	  frugten:	  Stor	  til	  meget	  stor.	  
Form:	  Bred	  æg	  form.	  Udpræget	  skæv,	  uregelmæssige	  og	  kantede	  ved	  stilk	  og	  bæger.	  	  
Farve	  og	  hud:	  Grundfarve	  grøn,	  som	  er	  skjult	  af	  et	  hvidligt	  overtræk.	  Især	  ved	  stilkenden.	  Senere	  
bliver	  farven	  gul.	  Kan	  have	  en	  gulorange	  solside	  med	  striber	  og	  stænk	  af	  rødt.	  	  Huden	  tyk	  og	  
fedtet.	  Korkceller	  i	  stilkgruben.	  
Kød	  og	  smag:	  Kødet	  først	  grønlig,	  senere	  gult	  med	  grønne	  årer.	  Fast	  og	  noget	  tørt,	  men	  med	  en	  
udmærket	  sødlig	  og	  aromatisk	  smag.	  Lugten	  stærk	  og	  fin.	  	  
Modningstid:	  Modner	  uens.	  Og	  plukning	  kan	  begynde	  først	  i	  september,	  og	  plukkes	  ad	  flere	  
gange.	  Bør	  ikke	  gemmes	  da	  den	  bliver	  melet.	  	  

Historie:	  Arreskov	  Gravensten,	  Arreskovæble.	  	  
H.	  C.	  Bredsted	  skriver	  i	  sin	  pomologi,	  at	  sorten	  skal	  være	  opelsket	  af	  frø	  af	  gårdmand	  og	  
sognefoged	  Christen	  Pedersen	  i	  Brændelydinge	  i	  Brahetrolleborg	  sogn,	  og	  æren	  for	  dens	  
udbredelse	  tilkommer	  gartner	  Hansen	  ved	  Arreskov	  Slotshave	  på	  Fyn.	  I	  1860	  tildeltes	  sorten	  
sølvmedalje	  af	  Det	  kgl.	  danske	  Haveselskab.	  Man	  regner	  med	  at	  Arreskov	  er	  fremkommet	  omkring	  
1850.	  Om	  modertræets	  skæbne	  kan	  intet	  oplyses.	  	  Sorten	  er	  første	  gang	  beskrevet	  af	  
Haveselskabets	  dygtige	  og	  stærkt	  frugtavlsinteresserede	  gartner	  J.	  A.	  Bentzien	  i	  Dansk	  
Havetidende	  i	  1861,	  og	  under	  navn	  af	  Graastenæblet	  fra	  Arreskov.	  Frugtens	  vellugt	  og	  smag	  
placerer	  den	  i	  klasse	  med	  Gråsten,	  hvorfor	  man	  har	  troet,	  at	  den	  var	  fremkommet	  som	  frøplante	  
af	  denne	  sort.	  Derom	  foreligger	  der	  dog	  intet	  oplyst,	  og	  da	  man	  ikke	  af	  ligheden	  eller	  uligheden	  
mellem	  de	  to	  sorter	  kan	  slutte	  noget	  sikkert	  om	  deres	  eventuelle	  slægtskab,	  er	  der	  intet	  grundlag	  
for	  at	  ville	  slå	  dem	  sammen.	  Tillige	  er	  det	  uheldigt,	  da	  Arreskov	  så	  absolut	  er	  en	  særpræget	  sort.	  I	  
fortegnelsen	  fra	  den	  store	  frugtudstilling	  i	  1875	  kaldes	  sorten	  Graastener	  fra	  Arreskov.	  Den	  var	  
repræsenteret	  ved	  9	  prøver.	  


