
 

 

Tyra Mathiesen. 

       
Kilde: C. Matthiesen. 

Billeder: Pometet Tåstrup. 
Oprindelses sted: ca. 1830 – Gundsømagle nord for Roskilde. 

Anvendelse: Meget fin og god bordfrugt.  

Beskrivelse af frugten: I god udvikling 85 mm bred, 69 mm høj, ofte dog lidt mindre.  

Form: Afstumpet rund kegleform, Bug under midten med flad runding mod stilken og mere 

aftagende, ofte stærkt afrundet mod bægeret, den ene side lidt stærkere udviklet.  

Farve og hud: Huden er hvidlig gul med svag grøn tone, senere mere gul, tynd, glinsende, på træet 

med fin hvid dug, Solsiden med mat mørkerødt i striber og stænk, som på stærkt solbeskinnede 

frugter kan løbe sammen, medens dækfarven omtrent ganske mangler hos skyggefrugter; Punkter 

talrige, fine med grønlig hov. Svag lugt. Fedtet.  

Kød og smag: Fint, hvidt, skørt, sødt vinagtigt, meget saftigt og med kraftig fin aroma. 

Modningstid: Sidst i september til først i november.  

Historie: Tyra Mathiesen, Tyra Matthiesen. Modertræet fandt jeg (C. Matthiesen) i en 

husmandshave i Gundsømagle, nord for Roskilde 1880, det var den gang omtrent 50 År gammelt, 

måske lidt ældre. Hvorledes træet var kommen der, var der ingen, der vidste, men uforædlet var 

det, da et rodskud gav samme frugt. Det stod på en lille forhøjning, som var en levning af et 

gammelt gærde, der tidligere havde dannet havens grænse. Det navn, æblet nu bærer, gav 

Wøldike det efter mit ældste barn, dog uden mit vidende og ikke med min billigelse, men da 

Wøldike allerede havde meddelt kviste deraf til andre, bad han mig om ikke at forandre det. 

Afdøde Kultusminister Fischer, til hvem jeg havde sendt frugter, satte sorten højt og 

foranledigede, at den blev forelagt Haveselskabets Bedømmelsesudvalg, der tildelte det Certifikat 

1890. Skønt en beskrivelse af sorten mig bekendt aldrig er bleven offentliggjort andre steder end i 

ovenfor citerede årsberetning, har sorten dog vundet udbredelse og træffes således  nu bl. a. i 

franske kataloger. Modertræet faldt i en; storm 1898. Som en lille morsomhed skal endnu 

bemærkes, at den beskrivelse, som jeg efter ovennævnte udvalgs opfordring indsendte til anførte 

årsberetning, fra anden hånd uden mit vidende blev ledsaget af indledende bemærkninger om 

form, farve og godhed og sammenlignet med Kesvick Codlin. Den, der har smagt frugten, vil dog 

vide, at sammenligningen med nævnte køkkenæble ligger langt borte fra sandheden.  

 


